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Introduction 
- Que nous soyons adepts des démarches: management de la qualité ou 

management par la qualité, nous devons tous admettre que le management 
n’est ni une science ni un art:  

- Le « management » c’est un ensemble de méthodes et de comportements.  
- Si les méthodes peuvent évidemment s’acquérir dans les livres ou sur le terain, 

le problème des comportements les plus adéquats, voire les plus éthiques est 
autrement plus complèxe.  

- La suite sera consacrée au premier aspect:les méthodes/outils de la qualité 
 
Comment s’y prendre ? 
- On entend souvent que les méthodes (outils) de la qualité font l’objet de traités 

de spécialité et qu’il suffit de les étudier pour en faire bon usage,  
- Mais, de quels outils un « bon manager » (être rare) peut il s’en servir pour un 

management efficace de/par la qualité dans son entreprise ?  
- C’est l’objet de ce passage en revue d’une série (nonexhaustive) d’outils de la 

qualité associes à la roue de Deming (PDCA = Plan, Do, Check, Act) qui 
corresponde à la boucle fermée de la gestion de la qualité: Construire, Assurer, 
Mesurer-Comparer, Corriger –la qualité. 

 



  

Qualité – définition générale 
 

 
 
 
Evolution des concepts de la qualité 
 

 



  

Evolution de la qualité 
 

 
 
La roue de Deming (en marche vers l’excellence) 
 



  

Les 5 zéros (7 zéros) 
- Zéro défaut, zéro panne, zéro délai, zéro stock, zéro papier + zéro accident et 

zéro mépris. 
- Tendance asymptotique vers le « zéro défaut »  
 
Zéro défaut - philosophie 
- Faire bien du premier coup  
- En pratique: Droit à l’erreur – oui, deux fois la même erreur - non  
- Améliorer (« Levier du progrès »)  
- L’identification d’une non conformité - ce n’est pas une honte mais, c’est bien 

une chance pour pouvoir progrésser par amélioration (un système parfait c’est 
un système mort, il ne peut pas evoluer) 

 
La roue de Deming et les Outils de la qualité 

 



  

1. Brain-storming 
2. Feuille de relevés 
3. Histogramme 
4. Pareto  
5. Ishikawa 
6. AMDEC 
7. MSP (SPC) 
8. Taguchi 
9. Analyse de la valeur 
10. QFD 
11. SMED 
12. Poka-Yoke 
13. 5S 
14. 6s 
15. Balanced scorecard 
16. Reengineering 
17. Bench Marking 
18. 7 zéros, etc. 

 
Re-Engineering 
- Consiste à inventer un nouveau modèle d’entreprise adapté aux conditions de 

compétitivité de l’environnement.  
- Tout reprendre depuis le début. 
 
Balanced Scorecard 
- Innovation manageriale majeure de la dernière décennie  
- Idée : fournir une image équilibrée (stratégie, objectifs du personnel, plans 

d’actions,…) de la performance actuelle et future de l’organisation. 
 



  

Le KAIZEN  =Amélioration continue (équipement et homme) 
Modèle Europe : innovation uniquement 

  
 
Modèle au Japon : innovation + Kaizen  

 



  

 La méthode MSP (SPC) 
- MSP =Maîtrise Statistique du Procédé  
- Objectif : maîtriser le procédé en partant de l’analyse des 5M (Machine, 

Méthode, Main d’œuvre, Milieu, Matière, Mesure) responsables de la non-
qualité par la reduction de la variabilité.  

- Applicables au grandes et moyennes séries  
- Evaluation de la capabilité machine/processus  
- Pilotage par cartes de contrôle  

 
La méthode MSP (SPC) 
Maîtriser le processus =>  
- Le niveau de qualité s’élève;  
- Les coûts de non-qualité baissent;  
- La production se stabilise;  
- Le personnel est motivé et responsabilisé (auto-contrôle).  
- Esprit préventif « Qualité Totale » = eviter l’apparition des rebuts (en 

opposition avec l’esprit taylorien, curatif=trier et éliminer les rebuts). 
 
Capabilité procédé - Capabilité machine 
La capabilité est l’aptitude d’une machine ou d’un processus à produire des pièces 

conformes 
 
Capabilité machine: Cm 
Capabilité procédé : Cp 
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Capabilité CT et LT (court ou long tèrme) 
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Capabilité machine - Graphe de décision 



  

En lieu de conclusion  
 
Le problème de la qualité n’est pas ce que les gens ignorent, le problème est ce 

qu’ils croient savoir  
J. Juran 

 
Les 5 S 
- Première pratique de la Qualité Totale  
- Le préalable indispensable au TPM, au JAT et à l’AQ  
- 5S :  

- Seiri    : Débarras  
- Seiton   : Rangement  
- Seiso   : Nettoyage  
- Seiketsu  : Ordre  
- Shitsuke  : Rigueur 

 
99,9%     Est-ce un objectif de qualité satisfaisant… ? 
- En transport, ce sont 2 avions qui s’écrasent chaque jour à Kennedy Airport  
- Dans les services bancaires, ce sont 550.000 transactions par jour en Belgique 

qui arrivent sur un mauvais compte  
- En médicine, ce sont 7.000 bébés par an dans le monde qui tombent de leur 

table à langer  
- C’est 100.000 fois moins d’exigences que dans l’aéronautique… 
 
Les 6 s 
- Le passage de pourcentage (%) au ppm  
- Evolution de la mentalité « 3 s » vers « 6 s » ces 20 dernières années  



  

Conclusion 
 

- Il est facile de constater que bien des gens prétendent faire de la qualité sans 
utiliser ni outils ni méthodes.  

- Il ne viendrait pourtant à l’idée de personne de tenir une comptabilité sans 
appliquer les règles comptables, de bâtir sans respecter les méthodes de 
construction, de pratiquer des opérations chirurgicales sans outils adéquats. En 
qualité, certains pensent qu’aucun équipement n’est nécessaire.  

- La qualité n’est pas un métier mais « quelque chose » qui s’applique à un 
métier.  En ce sens, elle se rapproche de la politique.  Il n’y a pas d’école pour 
devenir Député ou Président, mais on voit bien que ceux qui réussissent sont 
ceux qui connaissent les ficelles, donc qui utilisent les méthodes et les outils de 
la politique.   

- Il est donc judicieux d’utiliser les méthodes et outils de la qualité pour réaliser 
des améliorations (cela vaut aussi bien pour les salariés que pour les 
managers).  



  

DESPRE MANAGEMENTUL REFORMEI ECONOMICE ÎN 
POLONIA 

 
 

Prof. univ dr. Ioan MihuŃ 
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ELABORATING A DECISION  IN THE CIRCUMSTANCES OF A 

LIMITED RATIONALITY  
On the decisional level the optimum is obtained when the decision has an adaptative 

character and responds to the demands of the market in such a degree that the undesired resistances 
at changes are eliminated. Such a decision assures not only the compliance to the constraints of the 
environment but also the possibility to influence its evolution in order to attain the aims and to 
materialize the interests of such an entity.  In order to improve the quality of work on this level, 
models of decision have been elaborated, stages and steps to be taken have been settled. But 
nevertheless numerous causes and circumstances prevent some judgments and stipulations from 
attaining perfection. I will present these hypotheses and then discuss the relationship between 
rational and irrational in economy. One of the conclusions drawn by this analysis would be that no 
matter how thoughtfully it has been made a decision is always characterized by a limited rationality. 

 
Confruntarea dintre capitalism şi comunism a durat 70 de ani şi, practic, a luat 

sfârşit în 1989 în favoarea „construcŃiei” capitaliste ce are ca fundament economia de piaŃă. 
Experimentele economice de tip comunist, peste tot unde au fost în mod forŃat implantate, 
au constituit tot atâtea surse de falimentare economică a sistemului. Deşi tributare aceleiaşi 
ideologii, prin grade diferite în organizare şi dirijism în planificare, în fostele Ńări socialiste 
din Europa Centrală şi de Est, managementul reformelor economice şi sociale a răspuns, 
după 1990, cu rezultate şi performanŃe sensibil diferite. 

Polonia, în timpul guvernării comuniste, beneficiind de un centralism moderat în 
organizarea statală şi planificarea economică a reuşit, într-un termen scurt, o desprindere 
mai pregnantă spre încadrarea în rigorile legilor şi principiilor specifice funcŃionării 
economiei de piaŃă şi înspre valorile occidentale. ToleranŃa mai mare a guvernanŃilor 
comunişti din această Ńară se datorează, cu siguranŃă, radicalismului mişcării sindicale 
„Solidaritatea” şi revoltelor sângeroase din 1980 – 1982. 

Sistemul politic şi evenimentele din 1989 au fost extrem de favorabile demersului 
polonez pornit, cu aproape un an mai devreme, pe drumul tranziŃiei la capitalismul modern. 
Polonia a fost prima Ńară din Europa Centrală şi de Est eliberată de comunism. Alegerile din 
4 mai 1989 au fost masiv câştigate de mişcarea sindicală „Solidaritatea” care a format 
primul guvern necomunist din zona de dominaŃie ex-sovietică. În martie 1991 a fost dizolvat 
Pactul de la Varşovia, iar opt ani mai târziu , tot în luna martie (1999), Polonia a fost primită 
ca membră NATO; în aprilie 2003, prin semnarea la Atena a Tratatului de aderare de către 
10 Ńări candidate, între care şi Polonia, s-a validat aprecierea că această Ńară a îndeplinit 



  

criteriile care stau la baza calităŃii de membru al Uniunii Europene, statut ce va intra în 
vigoare începând cu 1 ianuarie 2004. 

La începutul anilor ’90 economia socialistă poloneză se afla într-o profundă criză, 
specifică colapsului unui sistem economic ineficient şi risipitor de resurse, cu planificare 
centralizată. Cu toate acestea, beneficiind de unele condiŃii conjuncturale favorabile, de un 
management macroeconomic pragmatic şi competent, Polonia a depăşit relativ rapid starea 
de criză, prin „terapia şoc” înscriindu-se pe calea reformelor politice şi economice în mod 
obiectiv necesare tranziŃiei la capitalismul modern. În acest sens, câteva fapte şi date 
favorabile demersului reformator polonez sunt relevante: 

 
- Polonia, din punct de vedere al structurii populaŃiei, este cea mai omogenă Ńară 

de pe continent: din aproximativ 38,6 milioane locuitori, 98% sunt de 
naŃionalitate poloneză; 

- Diaspora poloneză, de aproximativ 12 milioane locuitori (5,6 mil. în SUA, 2,5 
mil. în CSI, 1 mil. în FranŃa, 0,8 mil. în Germania , 0,4 mil. în Canada, 0,2 mil. 
în Brazilia, 0,14 mil. în Regatul Unit etc.), a fost şi este pozitiv activă, politic şi 
economic, în favoarea Ńării de origine; 

- AdministraŃia şi comunitatea de afaceri, foloseşte, în comunicare, limba 
engleză, dar, în funcŃie de poziŃionarea geografică a provinciilor administrative 
(Est - Vest) se utilizează şi limbile rusă şi germană; 

- În 1989, peste 80% din terenurile agricole erau în proprietate privată 
(necooperativizate). Actualmente, agricultura este 100% în sectorul privat şi 
aproximativ 30% din populaŃie este implicată în activităŃi agricole, iar pentru 
10% din forŃa de muncă activă principala sursă de venit este agricultura; 

- În aprilie 1991, „Clubul de la Paris”, cu sprijinul FMI, a decis reducerea cu 
50% a datoriei externe a Poloniei de 33 miliarde dolari; în octombrie 1994 
guvernul polonez, prin negocieri cu 500 de bănci comerciale străine, a obŃinut 
reeşalonări şi reduceri cu 49,2% ale unor datorii contractate, cifrate la 
aproximativ 13,2 miliarde dolari. 

- Dacă în 1996 datoria externă a statului polonez reprezenta 76% din total, în 
2001 acest indicator a scăzut la 42%, reprezentând acum aproximativ 39,8% 
din PIB 1 

- Încă din 1989, guvernul condus de Leszek Balcerowicz a iniŃiat o reformă 
economică radicală, aplicată şi gestionată în mod curajos, prin „terapia şoc”; 
subvenŃiile guvernamentale pentru activităŃile industriale nerentabile au fost 
eliminate. 
 

Prin „terapia şoc”, Polonia a trebuit să înfrunte rate ale inflaŃiei şi şomajului dintre 
cele mai ridicate din Europa Centrală şi de Est. De pildă, în 1990, rata inflaŃiei a fost de 
686%. Redresarea a început în 1992, când inflaŃia a scăzut la 43% şi PIB-ul, după ce în 1991 
                                                      
1 Ministry of Economy, Polska, How to do business in Poland, UNIDO, Warsaw, July 2002, p. 19. 



  

a înregistrat o involuŃie de (–7%), a înregistrat o tendinŃă pozitivă, de creştere cu 2,6%. 
Pentru economia poloneză, anul 1993 s-a încheiat cu cea mai mare rată de creştere din 
Europa (3,8%), tendinŃă pozitivă ce a înregistrat două vârfuri, în 1995 (7%) şi 1997 (6,8%) 
după care, în anul 2000 a revenit la un nivel de 4%. Începând cu 2001, când creşterea 
înregistrată de economia poloneză a fost de numai 1%, deşi profund restructurată şi 
„reconstruită”, actualmente Polonia se confruntă din nou cu o recesiune economică, 
fenomen resimŃit şi de economiile occidentale. Cu toate acestea, managementul macro şi 
micro-economic polonez şi-a atins numeroasele obiective asumate la începutul anilor ’90.  

În Tabelul 1 sunt menŃionate evoluŃiile principalilor indicatori economici ce 
dovedesc gestiunea competentă a reformelor ce au asigurat finalizarea cu succes a tranziŃiei 
la economia de piaŃă şi integrarea Poloniei, începând cu 2004, în structurile UE. 

 
Tabelul 1. 

Anii: ’90 ’91 ’92 ’93 94’ ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 2000 ’01 
InflaŃia,% 683 70,3 43 35,3 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,5 

PIB, %    -   -7,0 2,6 3,8 5,2 7,0 6,0 6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 
Rez.val. 
Mlrd. $ 

 
  -   

 
  -   

 
  -   

 
4,3 

 
6,0 

 
15,0 

 
18,2 

 
21,4 

 
28,3 

 
27,3 

 
27,5 

 
26,6 

InvestiŃii 
străine  
mlrd. $ 

 
 

0,8 

 
 

1,8 

 
 

2,9 

 
 

4,4 

 
 

6,4 

 
 

8,7 

 
 

14,0 

 
 

20,6 

 
 

30,7 

 
 

38,9 

 
 

49,4 

 
 

56,8 
Sursa: Ministry of Economy, Polska, How to do business in Poland, UNIDO, Warsaw, July, 2002, 

pp. 15, 16, 70, 93. 
 
Credibilitatea Poloniei pentru investitorii străini a crescut pe măsură ce creşterea 

economică s-a stabilizat, rata inflaŃiei a scăzut şi după ce, pe parcursul tranziŃiei şi anilor 
reformei economice, în această Ńară s-a acumulat o rezervă valutară impresionantă (26,6 
mlrd, dolari SUA în 2001), comparabilă cu cea a FranŃei sau a Olandei (26,79, respectiv 
26,76 din 1996)2. O altă atracŃie pentru investitori este forŃa de muncă înalt calificată, costul 
încă redus al acesteia şi numărul relativ redus de conflicte de muncă. De pildă, deşi în anul 
2001 s-a înregistrat o cădere semnificativă a ritmului de dezvoltare economică (vezi Tabelul 
1), salariul mediu realizat pe economie a fost de 500 $ şi au avut loc doar 11 greve. Este 
semnificativ că, dacă în 1991 investiŃiile străine directe se cifrau la 1,8 miliarde dolari, în 
1997 acestea au ajuns la 20,6 miliarde, iar în anul 2001 s-a acumulat impresionanta sumă de 
56,8 miliarde dolari SUA3 (cu mult peste PIB-ul anual al României de aproximativ 40 
miliarde $). Actualmente, în economia poloneză funcŃionează peste 1300 de societăŃi mixte, 
la sfârşitul anului 2001 numărul companiilor străine cu investiŃii de peste 1 mil. $ a ajuns la 
906. În ordine, cei mai puternici investitori provin din: Germania (207 companii), SUA (125 

                                                      
2 I.MihuŃ, Euromanagement, Ed. Economică, Bucureşti. 2002, p.27 
3 Ministry of Economy of Economy, Polska, Op.cit. p.93 



  

companii), FranŃa (87 companii), Olanda (74 companii), Italia (61 companii) etc.4 łările 
membre ale Uniunii Europene deŃineau în economia poloneză, la sfârşitul anului 2001, 68% 
din totalul investiŃiilor străine directe. 
 

Mersul reformei şi sectorul privat în economie 
 

Obiectivele strategice fundamentale ale reformei poloneze au fost: fortificarea în 
economie a sectorului privat, prin „Programul privatizării de masă” (MPP – The Mass 
Privatisation Programme); eliminarea totală a subvenŃionării sectoarelor industriale de stat; 
programe de restructurare pentru toate ramurile industriale ale economiei; restructurarea 
organizării administrative - centrale şi regionale şi altele. 

 În iulie 1990 erau înregistrate 8441 de întreprinderi proprietate de stat. Până 
la sfârşitul anului 2001 au fost privatizate 6864 de companii de stat. Guvernul Balcerowicz, 
conform unei Legi a întreprinderii de stat din 1981, art.19, ce prevedea lichidarea 
întreprinderilor situate în condiŃii financiare grele (stare de faliment), a iniŃiat procedura de 
lichidare a acestora. De asemenea, s-a iniŃiat programul de accelerare a privatizării, denumit 
„mica privatizare”, realizat prin intermediul autorităŃilor locale, care au pus în vânzare 
întreprinderile mici şi mijlocii, spaŃiile comerciale, restaurantele etc. Fiecare minister, 
guvernator de Voivodat (Wojewoda), primar, şi-au asumat responsabilitatea pentru mersul 
privatizării în sectorul (ramura economică) din subordine. La 1 octombrie 1991 a fost 
înfiinŃat un Minister al Privatizării care a gestionat reforma în economie până la 1 octombrie 
1996, când a fost înlocuit de o nouă structură guvernamentală – Ministerul Trezoreriei. 
Programul „privatizării de masă” a fost lansat în 1995. În august 1996 a fost promulgată 
Legea comerŃului şi privatizării întreprinderilor de stat, pe baza prevederilor căreia a fost 
înfiinŃată AgenŃia de Privatizare, care a funcŃionat în subordinea Ministerului Trezoreriei 
până la 31 martie 2002 când şi-a încetat activitatea. Actualmente au rămas două entităŃi 
guvernamentale care continuă să gestioneze privatizarea economiei poloneze: Ministerul 
Trezoreriei şi AgenŃia ProprietăŃii Agricole a Trezoreriei de Stat. 

În Tabelul 2 prezint evoluŃia comparativă a sectorului privat polonez prin aportul 
procentual la realizarea unor indicatori, în 1990 şi 2000, precum: contribuŃie în PIB, grad de 
ocupare a forŃei de muncă, ponderea în industrie, în construcŃii, ponderea în totalul 
exporturilor. 
 
Tabelul 2 

 
ANII 

Pondere 
PIB  

ForŃa de 
muncă  

ComerŃ cu 
amănuntul 

Industrie Con- 
strucŃii 

Export 

1990 (%)    40,0    48,0    52,0    18,0    40,0    30,0 
2000 (%)    72,0    74,0    95,0    71,0    96,0    84,0 

 

                                                      
4 Foreign Investment in Poland, Foreing Trade Research Institute, Warsaw, 2002 



  

Din datele de mai sus rezultă că în anii ’90 s-a realizat „fortificarea” sectorului 
privat în economia poloneză, dar şi faptul că încă înainte de 1989 în Polonia „socialismului 
real” existau în funcŃiune consistente structuri ale proprietăŃii private.  

Reforma administrativă s-a înfăptuit în 1998, când numărul „voivodatelor” s-a redus 
de la 49 la 16, teritoriul administrativ regional al Ńării fiind împărŃit în 373 districte şi 2489 
de comune. De asemenea, în perspectiva aderării Poloniei la UE, a fost redus şi numărul 
ministerelor, fiind eliminată posibilitatea imixtiunii directe a acestora în managementul şi 
procesul decizional de la nivel micro-economic.  
 

Concluzii 
 

Având în vedere masiva reducere (de 50%) a datoriei externe a Poloniei (de 33 
miliarde $), cu sprijinul „Clubului de la Paris” şi al FMI, devenită operaŃională la începutul 
reformei catalogate ca fiind „terapie şoc”, respectiv a doua reducere (49,2 %, din 1994) 
negociată de guvernul polonez cu 500 de bănci comerciale, se cuvine să constatăm 
următoarele: 

Capitalurile occidentale îşi apără interesele economice şi le protejează în timp, în 
funcŃie de amploarea împrumuturilor acordate şi de perspectivele rambursării acestora. 
EvoluŃia recentă a Poloniei a fost favorizată de datoria externă mare, nu numai de 
conjunctura geopolitică din 1989: prima Ńară cu guvernare democratică, fără comunişti, cu o 
mişcare sindicală anticomunistă şi pro-occidentală, „Solidaritatea”, respectiv cu un puternic 
„lobby” internaŃional pozitiv al diasporei. De asemenea, managementul politic , macro şi 
micro-economic, în momentele esenŃiale ale reformei, a gândit şi acŃionat cu competenŃa 
necesară înfăptuirii schimbărilor radicale dorite de majoritatea societăŃii poloneze. 

Privitor la managementul reformelor şi tranziŃiei în România, comparativ cu 
performanŃele poloneze pe care le-am prezentat, se impune următoarea întrebare retorică: 
Care ar fi fost destinul economiei şi societăŃii româneşti dacă în 1990 datoria externă a Ńării 
noastre nu ar fi fost egală cu „zero”, ci cu câteva zeci de miliarde dolari? 
ExperienŃa poloneză confirmă indubitabil afirmaŃia lui Peter Drucker, valabilă şi în 
condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă, potrivit căreia în managementul reformei 
economice „cel mai mare risc este să nu rişti”. 



  

RISCUL DE AFACERI ŞI EFECTUL DE LEVIER 
OPERAłIONAL 

 
Prof. univ. dr. Petru Prunea 
Universitatea Tehnicã Cluj- Napoca 

 
Dezvoltarea unei întreprinderi se realizează fie prin creşterea calităŃii sau prin 

diversificarea produselor şi capacităŃilor deŃinute, fie prin utilizarea unor tehnologii mai 
perfecŃionate capabile să conducă la o profitabilitate superioară. Trecerea, în acest fel, la o 
etapă nouă de existenŃă crează firmei probleme deosebite deoarece bunurile propuse a se 
fabrica şi tehnologiile achiziŃionate se pot afla în diferite faze ale ciclului lor de existenŃă, iar 
finanŃarea acŃiunii antrenează de regulă, capitaluri importante. Mărimea nevoii de finanŃare 
variază de la un agent economic la altul în funcŃie de extensiunea obiectivelor fixate, de 
natura şi diversitatea activităŃilor desfăşurate dar şi după stadiul atins în evoluŃia lor de 
produsele si tehnologiile deŃinute. Aşa de exemplu, în faza de maturitate rentabilitatea fiind 
în creştere fluxurile de capital au valori pozitive tot mai mari. În timp ce în faza de declin, 
când prevalează dezinvestirea, fondurile alocate finanŃării se diminuează şi cu toate acestea, 
se obŃin excedente de trezorerie pentru că activitatea se menŃine încă deasupra pragului de 
rentabilitate. 

Indiferent de natura strategiei de dezvoltare şi a surselor de finanŃare folosite, ele 
pot crea avantaje competitive şi o evoluŃie profitabilă dacă sunt urmate de creşterea 
susŃinută a fluxurilor de lichidităŃi rezultate din exploatarea viitoare a acestor avantaje. 
Deoarece obŃinerea câştigurilor preconizate nu este garantată în nici un fel dezvoltarea 
afacerii comportă anumite riscuri. Însă ignorarea posibilităŃilor de creştere, sau numai o 
mică ezitare în valorificarea lor este şi mai dezavantajoasă firmei decât asumarea acestui 
risc fiindcă concurenŃii pot dobândi un avans de nerecuperat. Anvergura afacerilor constituie 
adesea factorul strategic central în reducerea costurilor prin tehnologia avansată folosită şi a 
economiilor de scară obŃinute datorită ei, şi a segmentului de piaŃă deŃinut. 

Probabilitatea obŃinerii fluxurilor de lichidităŃi prognozate este mai ridicatã în 
perioada imediat următoare dezvoltării afacerii deoarece se poate stabili cu mai mare 
certitudine influenŃa factorilor care le afectează dimensiunea. Cu cât orizontul temporal luat 
în calcul pentru fundamentarea deciziei de extindere a afacerii este mai îndepărtat cu atât 
creşte gardul de incertitudine privind acŃiunea acestor factori şi, pe cale de consecinŃă, a 
câştigurilor viitoare. Astfel, riscul care însoŃeşte dezvoltarea firmei se dovedeşte a fi funcŃie 
crescătoare în timp. 

Unele incertitudini ale vieŃii economice sunt măsurabile deoarece şansa de realizare 
a unui eveniment potenŃial poate fi asociată conceptului de probabilitate. Iar indicatorii 
abaterea standard şi coeficientul de variaŃie oferă o posibilitate de cuantificare 
corespunzătoare a riscurilor acestor evenimente şi, ca atare, ele pot şi trebuie incluse între 
elementele costului de producŃie. În schimb există o categorie de incertitudini care nu pot fi 
reduse niciodată la măsurări obiective pentru că implică situaŃii neprevăzute sau care se 



  

situează în afara capacităŃii de anticipare şi a puterii de control a conducerii firmei. Ele nu 
pot fi asigurate, nici capitalizate şi nici salarizate. Dar cine şi le asumă şi reuşeşte, spre 
exemplu, să “traducă” corect produsele fizice marginale cunoscute ale factorilor de 
producŃie utilizaŃi în valori anticipate ale produselor marginale vândute, abate asupra firmei 
valuri de prosperitate. 

Există o convergenŃă a părerilor celor care studiază economia şi mai ales a celor 
care activează în acest domeniu potrivit căreia riscul în afaceri este ceva normal. El este o 
componetă firească şi de neînlăturat din lumea afacerilor. DispariŃia ei crează derută, 
ineficienŃă şi generează comportamente nefireşti ale agenŃilor economici, cum s-a constatat 
în sistemele totalitare. Atunci riscul s-a diminuat, adesea chiar a dispărut, fiindcă economia 
a fost condusă prin pârgii de comandă de sorginte administrativă. 

Pentru oamenii de afaceri cu experienŃă în domeniu constatarea că profitul obŃinut 
de o firmă din exploatare manifestă o anumită elasticitate la variaŃia cantităŃii de produse sau 
servicii create şi vândute este un lucru comun. În teoria economică această elasticitate se 
exprimă conceptual prin efectul de levier operaŃional (e). El arată modul în care este 
influenŃată mărimea profitului din exploatare de o schimbare în volumul vânzărilor. Riscul 
de afaceri, numit şi risc economic, este evidenŃiat tocmai de elasticitatea profitului din 
exploatare sub influenŃa cifrei de afaceri (CA) în sensul că o schimbare semnificativã a 
valorii producŃiei  vândute şi încasate antrenează o modificare însemnată a beneficiului brut. 
Aceasta corelaŃie însă nu este directă ci apare condiŃionată de economia de scară. Fiecare 
nivel al producŃiei se realizează la un cost mediu unitar distinct, cum de altfel este şi 
diferenŃa dintre veniturile totale (VT) şi costurile totale (CT), adică mărimea profitului brut. 

Un prim reper pentru gestionarea riscului economic îl oferă pragul de rentabilitate 
(PR), deoarece: 

 

e=
PR - CA

CA

0

0 , unde PR se realizează dacă  Q×p = F+Q×v sau VT = CT 

Q = producŃia vândută, 
p = preŃul de vânzare unitar 
F = cheltuieli fixe 
v = cheltuielile variabile pe unitate de produs. 
Cu cât probabilitatea ca cifra de faceri să atingă punctul critic de rentabilitate este 

mai mare cu atât riscul economic este mai redus. Nivelul acestuia este mare când cifra de 
afaceri se situeazã sub pragul de rentabilitate nu doar pentru ca firma nu realizează profit ci 
şi pentru că întâmpină dificultăŃi serioase, adesea insurmontabile, în privinŃa recuperării 
cheltuielilor de producŃie. Chiar dacă această problemă nu se pune, fiindcă veniturile curente 
sunt exact egale cu cheltuielile totale, situaŃia nu este reconfortabilă. MenŃinerea cifrei de 
afaceri la nivelul pragului de rentabilitate asigură supravieŃuirea firmei dar nu şi dezvoltarea 
ei. Or, fără creştere în condiŃii de modernizare riscul operaŃional poate să se manifeste prin  
căderea cifrei de afaceri sub pragul de rentabilitate. 



  

Al doilea reper îl reprezintă costurile fixe. Când acestea deŃin un procent însemnat 
din costul total al unei întreprinderi levierul operaŃional, ca şi riscul de afaceri, este ridicat. 
ExplicaŃia se găseşte în faptul că pragul de rentabilitate se atinge mai greu, adică la un nivel 
mai înalt al cifrei de afaceri, când costurile fixe sunt mai mari. De unde rezultă cât de 
importantă este mărimea costurilor fixe când volumul cifrei de afaceri nu este mare, precum 
şi influenŃa lor mai scăzută pe măsură ce producŃia creşte. 

FluctuaŃia  mărimii profitului din exploatare este determinată de acŃiunea combinată 
a numeroşi factori endogeni şi exogeni firmei asupra cifrei de afaceri şi a raportului ei faŃă 
de pragul de rentabilitate. Identitatea lor se poate afla pornind de la nivelul cel mai general  
de abordare a masei profitului ca diferenŃă între venitul total şi costul total. Pentru problema 
analizată în acest subcapitol prezintă interes variaŃia profitului şi a costului legate de 
exploatare. Dimensionarea lor este influenŃată îndeosebi de raporturile care se stabilesc între 
cifra de afaceri şi costurile de exploatare. Acestea, la rândul lor depind de volumul fizic al 
producŃiei vândute şi încasate şi de structura sortimentală a producŃiei, de costurile variabile 
unitare şi costurile fixe totale, de preŃul mediu de vânzare a producŃiei.  

Chiar dacă analiza factorială a profitului rămâne la acest nivel de descompunere se 
poate formula aprecierea că masa lui reflectă vulnerabilitatea firmei la condiŃiile mediului de 
afaceri în continuă şi, adesea, aleatoare schimbare, ca şi capacitatea ei de a răspunde adecvat 
influenŃelor nefavorabile din partea lui. 

 Dar sensibilitatea profitului mai are şi alte determinări. Una dintre ele este modul 
de remunerare a factorilor de producŃie folosiŃi de firmă. Dacă ei sunt remuneraŃi conform 
evoluŃiei productivităŃii lor marginale valorice rentabilitatea operaŃională se caracterizează 
printr-o mai mare stabilitate. Riscul în acest plan apare din momentul în care productivitatea 
marginală a factorilor utilizaŃi devine descrescătoare iar preŃurile lor de achiziŃie îşi 
păstrează nivelul anterior. Şi schimbările profunde în tehnica şi tehnologia specifică 
domeniului în care activează firma influenŃează sensibilitatea profitului de exploatare. 
Această dependenŃă este mediată de gradul de uzură al activelor corporale şi de dimensiunea 
redusă a fondului de amortizare care se obŃine când deprecierea este avansată. Un fond de 
amortizare modest nu poate susŃine o investiŃie masivă pentru modernizarea şi eficientizarea 
activităŃii de producŃie. 

Toate aceste influenŃe şi interdependenŃe complexe conduc spre mărimi diferite ale 
efectului de levier operaŃional. Amploarea  lui se calculează ca un raport între modificarea 
procentuală a profitului din exploatare (P) şi variaŃia procentuală a cifrei de afaceri  (CA). 

e=

0

0

CA

CA
p

p

∆

∆

 

Valoarea efectului de levier operaŃional are o semnificaŃie similară cu aceea a 
multiplicatorului producŃiei sub impactul investiŃiei suplimentare. Dacă efectul de levier 
operaŃional este egal, spre exemplu, cu 4 şi producŃia creată şi vândută creşte cu 10% atunci 



  

rata profitului din exploatare va fi de 4 ori mai mare, adică de 40%. În aceste condiŃii 
consecinŃele acŃiunii efectului de levier operaŃional diferă de la un caz la altul în funcŃie de 
baza de calcul, adică la nivelul producŃiei de la care se realizează creşterea ei procentuală şi, 
în al doilea rând, de mărimea costurilor fixe aferente ei. Astfel, sensibilitatea profitului sau 
fluctuaŃia lui în ambele direcŃii la schimbarea volumului producŃiei este mai ridicată în 
firmele care înregistrează costuri fixe mari şi o cifră de afaceri ridicată. 
Cunoaşterea valorii efectului de levier operaŃional are o importanŃă practică deosebită pentru 
conducerea unei societăŃi comerciale, mai ales pentru stabilirea strategiei de afaceri. Aşa 
bunăoară, firmele care au un efect de levier operaŃional înalt pot obŃine sporuri însemnate 
ale profitului prin creşterea producŃiei chiar dacă pentru vinderea acestora vor trebui să 
micşoreze preŃurile de livrare. În cazul în care o astfel de firmă înregistrează şi costuri 
variabile pe produs reduse poate adopta o politică concurenŃială agresivă prin scăderea 
preŃurilor, fapt care-i va permite lărgirea segmentului de piaŃă deŃinut. Doar că procedând 
astfel ea ajunge să se confrunte, datorită efectului de levier ridicat pe care-l are, cu riscuri 
economice mai înalte. Acestea decurg din posibilitatea producerii unor schimbări majore în 
masa profitului brut ca efect al unor modificări minore în valoarea cifrei de afaceri. 
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Les grands progrès techniques font croire au primat de l’homme dans ses rapports avec 

l’environnement, le développment économique et sociale, avec la nature- même… 
Chose possible et désirable à une condition: connaissance exacte et respect des lois 

naturelles en elles mêmes dans leurs rélations avec les lois socio-économiques. 
La géographie par sa mission millénaire d’information (aujourd’hui selective et critique) 

sur l’ensèmble du géosystème (local, régional, planétaire) non dissocié, est indiquée à contribuer – 
effectivement – à la lutte contre la dégradation et épuisement des conditions et des ressources 
terrestres. 

 
Motto:  
“Să ieşim din epoca risipei”. 
            (D. Gabor, Clubul de la Roma) 
(laureat al premiului Nobel pentru fizică) 
 
 
Progresele ştiinŃifice şi tehnice au avut odinioară meritul de a-l ajuta pe om să se 

bucure de beneficiile oferite de resursele existente pe Terra, într-o proporŃie mereu în 
creştere ceea ce a creat premisele dezvoltării societăŃii umane şi realizării unor reale 
performanŃe în utilizarea resurselor în scopul obŃinerii unor bunuri de înaltă tehnicitate. 

Or, în paralel, exploatarea intensivă a resurselor necoroborată cu posibilităŃile de 
susŃinere a impactului exercitat de activitatea antropică asupra mediului înconjurător a 
determinat o serie de dezechilibre cu efect nefavorabil asupra vieŃii pe Terra. 

Raportul „Clubului de la Roma”, editat în anul 1975 de o serie de specialişti din 
domenii conexe, coordonat de D. Gabor sub titlul de „Să ieşim din epoca risipei” pune în 
evidenŃă situaŃia resurselor energetice, a materiilor prime şi alimentare, subliniază că 
utilizarea resurselor naturale este supusă unor interese economice ce nu permit protecŃia lor 
eficientă, dat fiind că „ştiinŃa şi tehnologia sunt instrumente pentru abordarea şi rezolvarea 
gravelor probleme puse în limitarea resurselor. Totuşi, trebuie să recunoaştem că structura 



  

actuală a sistemului economic nu permite o soluŃionare rapidă a unor probleme serioase şi 
urgente.” 

Anul următor (1976) sub semnătura autorizată a experŃilor „Clubului de la Roma” 
apare raportul „Restructurarea ordinii internaŃionale” (autor Ian Tinbergem – laureat al 
premiului Nobel pentru economie) apreciază că în privinŃa energiei la nivelul deceniului al 
8-lea al secolului XX, 86% din consumul mondial de energie se localizează între paralela 
300-600 a emisferei nordice; la poli opuşi sunt exemplele următoarelor Ńări: S.U.A. şi 
Canada, ce deŃin împreună 7% din populaŃia globului consumă 36% din producŃia mondială 
de energie, în timp ce lumea a treia, cu 70-75% din populaŃia mondială, consumă doar 14% 
din producŃia de energie mondială. 

În acelaşi an (1976), profesorul Herman Kohn arată că ipotezele pesimiste din 
Raportul Meadows (apărut în 1972, intitulat „The Limit to Growth” – ce consideră că 
resursele naturale sunt un sistem închis, iar dispariŃia unor verigi ale sistemului, va conduce 
la dereglări pe termen lung a societăŃii umane) recunoscut în lumea ştiinŃifică şi sub 
titulatura „Limitele creşterii” nu sunt realiste, aducând argument faptul că, „creşterea 
economică mondială va rezolva problemele privind alimentaŃia, poluarea şi 
subdezvoltarea”5, iar în următorii ani pericolul resurselor naturale va fi îndepărtat de noile 
descoperiri ale unui societăŃi de tip supraindustrializat şi postindustrializat care vor realiza 
un standard înalt al vieŃii. 

Conform autorului evoluŃia eco-demografică a Terrei a cunoscut două situaŃii 
istorice: 

- revoluŃia agricolă, petrecută cu 10.000 de ani în urmă; 
- revoluŃia industrială, declanşată de cca. 200 de ani (de menŃionat momentul 

1776 al apariŃiei războiului de Ńesut acŃionat mecanic din Anglia, Olanda, etc.) 
pentru ca mai târziu (tot peste 200 de ani) să memorăm apariŃia la scară 
planetară a societăŃii superindustrializate şi a unei mari civilizaŃii umane în 
expansiune spre alte planete (în cosmos) (fig.1). 

 

 
Fig 1.  Marea tranziŃie după H. Kohn 
 
până în 1776 – toate societăŃile de tip preindustrial 

                                                      
5 Raportul „Următorii 200 de ani” – Clubul de la Roma, 1976. 



  

1776 – declanşarea revoluŃiei industriale 
1976 tranziŃia spre societăŃi de tip super şi postindustrial 
2176 – expansiunea civilizaŃiei postindustriale pe întreaga Terră. 
În anul 1987 a fost publicat raportul Comisiei Mondiale pentru mediu şi dezvoltare 

creată în anul 1983 de către Adunarea Generală a OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite, prezidată de 
prim ministrul Norvegiei – Gro Harlem Brutland – intitulat „Viitorul nostru, al tuturor”, în 
care abordează problemele populaŃiei, securităŃii alimentare, dispariŃiei speciilor şi resurselor 
genetice, energiei, industriei şi aşezărilor umane, care se află într-o intercondiŃionare permanentă. 

Or, în condiŃiile solicitărilor mereu crescânde pe care le impune societatea umană în 
plină expansiune demografică în Ńările slab dezvoltate şi a consumului de bunuri în Ńările 
industrializate, problema menŃinerii creşterii economice fără a aduce daune mediului 
înconjurător reprezintă un adevărat „nod gordian”. 

O analiză atentă a situaŃiei conflictuale între domeniul de activitate economică şi 
mediul înconjurător demonstrează, cu realism, că există suficiente căi de a se asigura 
prosperitatea societăŃii umane prin menŃinerea creşterii economice, dar cu condiŃia sine-qua-
non a respectării echilibrelor naturale din componentele mediului înconjurător, inclusiv 
populaŃie umană. Spus simplu, asigurarea unui echilibru relaŃional optim între resurse – 
populaŃie şi mediu dat fiind că „noi împrumutăm de la generaŃiile care vor veni un capital 
ecologic, ştiind precis că nu-l vom putea restitui nicicând. Ele vor avea tot dreptul să ne 
reproşeze că am fost risipitori, dar nu vor putea niciodată să recupereze ceea ce le 
datorăm”.6 

Se poate afirma că relaŃia mediu-economie, conform accepŃiunilor general acceptate 
ale dezvoltării durabile, trebuie armonizată în timp şi spaŃiu de o asemenea manieră care să 
permită realizarea unui efect net. Nu se poate să nu amintim că din patru locuitori ai Terrei, 
unul este afectat de foame sau malnutriŃie, cauzele fiind dezvoltarea demografică explozivă, 
transferarea combustibililor fosili din Ńările producătoare (mai slab dezvoltate) în proporŃie 
de 75% în Ńările industrializate, scăderea producŃiei agricole prin utilizarea neraŃională a 
terenurilor şi lipsa de mijloace tehnice în agricultura multor state slab dezvoltate. 

Sub egida O.N.U. şi F.A.O. s-a lansat Programul Alimentar Mondial (P.A.M.), 
pentru susŃinerea Ńărilor sărace în dezvoltarea agriculturii, prin irigaŃii, realizarea unor 
programe de reformă agrară şi de ajutor financiar în caz de calamităŃi naturale, iar prin 
Consiliul Mondial al AlimentaŃiei (subordonat O.N.U.) se poate urmări evoluŃia producŃiei 
alimentare în Ńările în curs de dezvoltare şi interveni prin ajutoare alimentare şi financiare în 
situaŃiile de criză alimentară. 

Îngrijorător este şi faptul semnalat de experŃii F.A.O., pe baza creşterii prognozate a 
populaŃiei lumii cu 33% până în anul 2010, consideră că suprafaŃa cultivată per locuitor va 
scade cu 21% (vezi tabel 2). 

                                                      
6 Report of the World Commission on Environment and Development, 1987, Adunarea 

generală, O.N.U. 



  

 
Tabel nr. 2 

1990 2010 
Schimbare 

totală 
Schimbare pe 

cap de locuitor 
PopulaŃia şi resursele 

terestre + acvatice 
milioane % % 

PopulaŃia 5290 7030 33  
Captură de peşte 85 102 20 -10 

Pământ irigat (ha) 237 277 17 -12 
Culturi agricole (ha) 1444 1516 5 -21 

Păşuni (ha) 3402 3540 4 -22 
PlantaŃii (păduri) (ha) 3413 3165 -7 -30 

Sursa: Lester Brown, Starea lumii, 2001 
 

Începutul de mileniu trei, în care tehnologiile postindustriale în domeniul 
electronicii, materialelor sintetice, biotehnologiilor şi software vor duce la un consum 
minim de materiale, tehnica robotizării şi utilizarea la nivel planetar a energiilor 
regenerabile, va putea constitui o etapă a valorificării maxime a resurselor naturale ale 
Terrei, dar cu consumuri materiale minime, ceea ce va însemna pentru omenire o echilibrare 
între  consumul de resurse refolosibile şi posibilitatea lor de refacere, deci asigurarea unui 
echilibru relaŃional optim între populaŃie-resurse-mediu. 
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This report tries to present, shortly, a few aspects of economic policy promoted by national-

peasantry on the time of their government, in period 1928-1933. In their first government, they 
applied the “open doors” policy, which they had sustained in the time of opposition. That policy, 
converted in certain economic laws, which come in to contradiction which the anterior liberal 
economic laws, it has been cancelled, but things didn’t become better than before. That had caused 
the concession of certain goods of state to international trusts for obtaining loans and important 
sums of money has dripped out aboard frontiers. 

 
 
PRIMA GUVERNARE NAłIONAL-łĂRĂNISTĂ 
Venirea la putere, în noiembrie 1928 a PNł, a determinat transpunerea în practica 

economică a Ńării a politicii economice bazată pe un amplu program pregătit temeinic în anii 
opoziŃiei. 

Aplicarea în practică a acestuia, pe fondul crizei economice, i-a afectat structura şi 
conŃinutul. Cu toate imperfecŃiunile, se poate considera că România a fost printre puŃinele 
Ńări europene care a venit în anii crizei cu un program de ansamblu care viza toate domeniile 
economiei şi care, anticipând direcŃiile de evoluŃie post criză, a promovat, începând cu 1929, 
măsuri de extindere a funcŃiilor economice ale statului, de implicare directă a acestuia în 
actul economic. 

Prima problemă de care s-au ocupat  naŃional-Ńărănişti după venirea la putere a fost 
cea legată de stabilizarea monetară. În acest sens au fost contractate două împrumuturi 
externe (primul la 16 noiembrie 1928 în valoare de 25 milioane dolari, obŃinut de la 14 
bănci occidentale, al doilea la 2 februarie 1929 în sumă de 100 733 000 dolari, contractat de 
Casa Autonomă a Monopolurilor), dar acestea n-au făcut decât să crească datoria publică a 
României, aducând după sine şi instituirea unui păgubitor sistem de control al creditelor prin 
“consilieri tehnici” şi “experŃi” străini, care de fapt au acaparat poziŃii cheie  într-o serie de 
ramuri şi instituŃii economice. 

La 6 februarie 1929 guvernul a depus în Parlament proiectul de lege privind 
stabilizarea monetară, aceasta fiind concepută ca o acŃiune complexă, vizând asanarea 
bilanŃului B.N.R. pentru a-i reda lichiditatea necesară şi putinŃa de a asigura convertibilitatea 
leului; refacerea finanŃelor publice în vederea obŃinerii unui echilibru financiar; menŃinerea 
stabilităŃii leului; dezvoltarea economiei naŃionale printr-un program de investiŃii pentru 
C.F.R. şi alte lucrări publice. 

Adâncirea crizei economice, dereglarea întregului mecanism productiv al Ńării au 
făcut ca după mai puŃin de un an de la stabilizare, situaŃia financiară a Ńării să ia un curs 



  

agravant. Convertibilitatea leului a avut un rezultat nescontat de guvern: migrarea peste 
graniŃă a capitalului, în numai câteva luni (noiembrie 1929 - mai 1930) ieşind din Ńară circa 
8,1 miliarde lei, ceea ce a diminuat considerabil resursele financiare ale statului. Pentru a 
ieşi din această situaŃie guvernul a mai contractat un împrumut în valoare de 8 milioane 
dolari, în iunie 1930,  de la trustul american Morgan, acesta obŃinând concesionarea 
telefoanelor pe timp de 20 de ani ( B.N.R. le va răscumpăra în 1941 achitând o sumă 
aproape dublă faŃă de cea plătită de trustul american în 1931).  

CondiŃiile economice ale Ńării, faptul că România realizase abia de curând 
stabilizarea monetară iar efectele ei încă nu ajunseseră a se produce în momentul izbucnirii 
crizei mondiale, nu au putut asigura succesul politicii de atragere a capitalului străin. 
Dimpotrivă, urmărind tendinŃa imprimată de criza internaŃională mişcărilor de capital, între 
anii 1929-1933 din România au ieşit capitaluri în valoare de 10-14 miliarde lei, cifră 
însemnată dacă se are în vedere că volumul mijloacelor de plată aflate la dispoziŃia 
publicului era în aprilie 1929 de numai 23,3 miliarde lei. Marile trusturi internaŃionale nu au 
renunŃat însă cu totul la interesul lor pentru economia românească în anii crizei, când au 
plasat acŃiuni de mai bine de 5400 milioane lei. Această cifră era deci cu mult mai mică 
decât retragerile de capital şi reprezenta doar 59% din valoarea plasamentelor din anii 1921-
1927; din cele 5400 milioane lei, doar 3056 milioane erau, pe de altă parte, capitalul unor 
noi societăŃi, restul fiind doar majorări ale capitalurilor societăŃii deja existente. 

Pe baza legilor obiective ale economiei de piaŃă şi sub influenŃa crizei economice, în 
anii 1929-1933 s-a accentuat concentrarea şi centralizarea producŃiei şi a capitalului, fiind 
ruinate un număr mare de întreprinderi mici şi mijlocii. De la 5 societăŃi anonime miliardare 
în 1929, s-a ajuns, în 1936, la 13 asemenea societăŃi, acestea deŃinând 48% din totalul 
capitalului şi al fondurilor de rezervă. 

La începutul anului 1931, guvernul a negociat obŃinerea unui nou împrumut extern 
de la Banca FranŃei, cifra împrumutului ridicându-se la 53 milioane dolari, fiind destinat 
înfiinŃării Creditului Agricol Ipotecar, dezvoltării căilor ferate, modernizării drumurilor, 
alimentării fondului de rulment al tezaurului, unor investiŃii în agricultură şi plăŃii unor 
obligaŃii mai vechi ale statului român. La acest împrumut a subscris şi societatea suedeză 
Svenska Vägaktiebolaget, care a obŃinut concesionarea construcŃiei unor şosele în România. 

Modul în care P.N.ł. a conceput şi realizat stabilizarea monetară, condiŃiile în care 
a obŃinut împrumuturile solicitate şi mai ales concesionarea unor importante bunuri ale 
statului investitorilor străini a suscitat vii discuŃii şi luări de atitudine din partea celorlalte 
partide politice.i O dată cu legea pentru stabilizarea monetară s-a modificat şi statutul 
B.N.R.: capitalul social a sporit de la 100 la 600 milioane lei; numărul membrilor consiliului 
de administraŃie din partea statului a scăzut de la 33%  la 10%. Prin această ultimă 
prevedere, guvernul a urmărit să asigure creşterea poziŃiilor naŃional-Ńărăniştilor în 
conducerea B.N.R., întrucât acŃiunile rămase disponibile au fost plasate membrilor P.N.ł. 
Căutând o posibilitate de a preschimba leii în aur şi devize, guvernul a recurs la o serie de 
operaŃiuni financiare vizând redresarea B.N.R., fapt ce a dus la irosirea unei importante părŃi 
a împrumutului contractat, căci sistemul de acordare a creditelor de către B.N.R. a rămas cel 
existent înainte de noiembrie 1928, ceea ce nu corespundea concepŃiei P.N.ł. privind 



  

primatul agriculturii în viaŃa economică. Crearea unor instituŃii financiare a căror menire era 
acordarea de credite pentru agricultură n-a putut reduce raza de acŃiune a B.N.R., care 
reprezenta o citadelă liberală sub un guvern naŃional-Ńărănist. 

O altă problemă importantă urmărită de PNł a fost aplicarea politicii “porŃilor 
deschise” în faŃa capitalului străin, modificând în acest sens legislaŃia existentă. Astfel la 16 
martie 1929 a fost publicată legea pentru organizarea şi administrarea pe baze comerciale a 
întreprinderilor şi avuŃiilor publice, în temeiul acesteia toate bunurile statului, judeŃelor, 
comunelor şi altor instituŃii de utilitate publică se organizau şi administrau în una din 
următoarele forme: arendare sau închiriere; concesiune; regie mixtă, regie publică sau regie 
cooperativă. Deoarece legea prevedea ca toate concesiunile să se facă prin licitaŃie publică, 
desfiinŃând îngrădirile puse în faŃa investitorilor străini, a avut ca efect o puternică penetraŃie 
a acestora în economia românească. De asemenea, la 28 martie a fost promulgată legea 
minelor, care, la articolul 30 prevedea că bogăŃiile subsolului puteau fi concesionate 
“societăŃilor de orice fel, române sau străine, care îndeplinesc normele cerute de legile 
române, precum şi persoanelor juridice de orice fel”. Şi aici, permisul de exploatare 
acordându-se pe bază de licitaŃie publică, investitorii străini erau avantajaŃi deoarece 
dispuneau de mijloace tehnice şi financiare superioare celor autohtoni. 

Suita de măsuri prevăzute de legea comercializării a fost întreruptă în 1934 prin 
noua lege a comercializării, P.N.L. nefiind de acord cu o creştere peste limitele tolerabile a 
rolului statului, considerând că un intervenŃionism accentuat poate restrânge sfera de acŃiune 
a agenŃilor economici particulari, în dauna economiei, ca sistem. 

În agricultură, naŃional-Ńărăniştii au sprijinit marea proprietate, mai ales prin 
măsurile luate pentru creşterea producŃiei agricole şi sporirea exportului de cereale. 
Problema unei noi reforme agrare n-a mai constituit un obiectiv al guvernării Ńărăniste, legea 
cu cele mai profunde implicaŃii sociale fiind cea din 20 august 1929 pentru reglementarea 
circulaŃiei pământurilor cultivabile, dobândite prin legile de împroprietărire. Aplicarea 
acestei legi a dus la accentuarea procesului de diferenŃiere în rândurile Ńărănimii, prin 
întărirea păturii Ńăranilor mijlocaşi (burghezia rurală) şi proletarizarea Ńărănimii sărace 

La 9 aprilie 1930 s-a constituit Institutul de Credit Ipotecar, iar prin legea din 18 
martie 1931 a luat fiinŃă Creditul Agricol Ipotecar. Astfel, instituŃiile de drept bancar – 
Societatea de credit agricol ipotecar a României şi Banca Agriculturii Româneşti sunt legate 
de asanarea financiară şi economică  a agriculturii. Societatea amintită, spre deosebire de 
societăŃile de credit funciar, acorda împrumuturile în numerar, aceasta constituind un 
avantaj pentru micii agricultori, mai ales pentru cei  nou împroprietăriŃi, care puteau să 
obŃină împrumuturi avantajoase şi de lungă durată, în vederea dezvoltării unor gospodării 
agricole raŃionale. Banca Agriculturii Româneşti prin transformarea creanŃelor agricole pe 
termen scurt şi cu dobânzi anormale, în creanŃe pe termen lung şi cu dobânzi mici, era 
autorizată să emită obligaŃiuni la purtător, cu dobândă şi să primească depuneri spre 
fructificare. 

În condiŃiile adâncirii şi extinderii crizei economice, situaŃia Ńărănimii s-a înrăutăŃit 
considerabil. Pentru a-şi achita anuităŃile pentru loturile de pământ cu care au fost 
împroprietăriŃi, precum şi sarcinile fiscale, numeroşi Ńărani s-au văzut nevoiŃi să se 



  

împrumute de la cămătari şi bănci, ajungând până la urmă, insolvabili. Abia la 12 martie 
1931 guvernul a venit cu un proiect de lege contra cametei, prin care se încerca limitarea 
abuzurilor în perceperea dobânzilor. Dar această lege nu a dat rezultatele scontate. Deoarece 
curentul în favoarea unei măsuri de conversiune a datoriilor agricole începea să câştige 
teren, guvernul înfiinŃează la 9 aprilie 1931, Banca Agriculturii Româneşti, cu un capital 
iniŃial de 650 de milioane lei, în vederea acoperirii pierderilor pe care băncile urmau să le 
înregistreze în urma conversiunii. Plecarea naŃional-Ńărăniştilor de la putere a făcut însă ca 
această bancă să nu poată să-şi înceapă activitatea. La 2 august 1931 este adoptată legea 
privind vânzarea pe credit a maşinilor industriale, agricole şi autovehiculelor, care venea să 
consolideze marea proprietate, fiind în avantajul celor care doreau să contribuie la progresul 
tehnic în agricultură. De pe urma acestei legi beneficiau cetăŃenii care dispuneau de mijloace 
financiare solide, întrucât se acordau credite numai pentru maşini a căror valoare depăşea 
5000 de lei. 

Deşi avea un program agrar foarte amplu, cu multe prevederi pozitive, Partidul 
NaŃional - łărănesc n-a desfăşurat o acŃiune hotărâtă pentru aşezarea acestei ramuri 
fundamentale a economiei naŃionale pe baze moderne. În general, măsurile de înzestrare 
tehnică a agriculturii au fost insuficiente, iar planurile de amenajări funciare, de desecări şi 
irigaŃii, de dezvoltare a legumiculturii, viticulturii, sericiculturii au rămas în stadiul de 
proiect.  

EvoluŃia comerŃului exterior a fost influenŃată de legea privind tariful vamal din 1 
august 1929. Virgil Madgearu aprecia că această lege a fost necesară pentru a pune în 
concordanŃă politica vamală  “cu acea concepŃie economică care se socotea singura ce 
corespunde adevăratelor interese ale economiei româneşti: apărarea în primul rând a 
intereselor agriculturii”. Noul tarif vamal stipula taxe protecŃioniste la produsele agricole, 
scăderea lor la uneltele şi materiile prime necesare agriculturii, diminuarea taxelor la 
articolele de primă necesitate. Acesta a fost completat în 1931 cu majorări la taxele de 
import pentru fructe, iar în 1932 la cereale. Pe fondul crizei economice, statul a intervenit 
direct pe piaŃa agricolă în procesul de formare a preŃurilor pentru a asigura remunerarea 
muncii agricultorilor  a cărei rentabilitate dispăruse prin decalajul dintre preŃurile interne şi 
externe şi „foarfecele preŃurilor”. Măsurile legislative pentru acordarea primelor la export, 
în compensaŃie cu prăbuşirea preŃurilor produselor agricole au fost adoptate târziu, în 1931 
la grâu şi în 1933 la produsele animaliere. Pe intervalul de timp 1931-1937 politica primelor 
la export a grevat finanŃele publice cu 2,5 miliarde lei. 

Observând că soluŃiile preconizate de programul P.N.ł. nu au dat rezultatele 
scontate, Virgil Madgearu a trecut, la începutul anului 1931, la elaborarea unui plan 
economic naŃional, care “însuşit de toate forŃele politice răspunzătoare”, urma să fie realizat 
prin intervenŃia directă a statului. Primul punct al planului se referea la reajustarea situaŃiei 
datoriilor private, pentru a “pune un zăgaz transferului anormal de avuŃii şi proprietăŃi prin 
execuŃie silită, ca urmare a datoriilor cu dobânzi oneroase şi a scăderii preŃurilor la bunurile 
mobiliare”. Asanarea datorilor agricole era concepută ca o parte a asanării generale a pieŃei 
financiare, a consolidării băncilor şi înlesnirii lichidării datoriilor existente, relativ 
imobilizate în efecte scontate de băncile particulare la B.N.R. După opinia lui, aici se afla 



  

“nodul gordian” de dezlegarea căruia depindea punerea în mişcare a întregului mecanism 
economic şi dezvoltarea producŃiei grav afectată de criză. Chiar dacă planul nu a putut fi pus 
în aplicare, el dovedeşte o anumită reorientare a P.N.ł. în politica economică.  

Prin politica fiscală adoptată de PNł imediat după venirea la putere a fost afectat în 
mod negativ nivelul de trai al oamenilor muncii. Au fost adoptate trei legi care vizau 
sporirea impozitelor: de la 1% din venitul brut la cărbuni şi de la 2% la petrol şi gaze la 3%, 
aplicarea unui spor de preŃ pentru timbre şi mărirea impozitelor pe acte şi fapte juridice cu 
20%; creşterea impozitului pe cifra de afaceri de la 2% la 10% şi de la 10% la 15%, 
aşezarea unui impozit special pe automobile. De la 15 mai 1929 a fost urcată taxa de 
consumaŃie pe zahăr de la 4 lei la 7 lei, apoi s-au adoptat şi alte legi prin care s-au mărit 
taxele asupra  chiriilor, preŃul tutunului da calitate inferioară, impozitele pe spectacole şi 
salarii. 

Începând cu 1 ianuarie 1931 s-a trecut la aplicarea primei “curbe de sacrificiu”, în 
baza căreia salariile tuturor funcŃionarilor statului , precum şi ale celor plătiŃi din bugetele 
caselor autonome şi ale regiilor publice comerciale erau reduse cu 10-25%, sistându-se 
totodată acordarea de gradaŃii, avansările nemaiprimind sporul corespunzător de salariu. 
Această măsură va duce la protestaŃii şi greve ale muncitorilor ceferişti şi a minerilor de la 
Lupeni, din Valea Jiului, dar vor fi reprimate de forŃele de poliŃie şi jandarmerie.  
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Pour le meilleur ou pour le pire, presque tous les pays sont poussés a s’intégrer au marché 

mondial. Cette tendince a été renforcée par la chute de plusieurs régimes communistes ou par 
l’échec relatif des économies qui avaient opté por une planification centralisée et un certain 
isolement. La libéralisation du commerce suscite méfiance et opposition.  

 
 
The Economist scria în anul 1993: “mai bine de o jumătate de secol, economia 

mondială fusese o expresie improprie: Uniunea sovietică şi sateliŃii săi din Europa de Est au 
fost excluşi de această economie din cauza regimului comunist. La fel şi China. India şi-a 
închis graniŃele în numele unui amestec de etatism şi un aer post colonial. America Latină a 
ales xenofobia, guvernanŃi autoritari şi o politică de substituire a importurilor. Pe total, mai 
mult de jumătate din populaŃia lumii trăia în afara economiei mondiale.” Acestui text nu i se 
poate reproşa nimic deoarece el a surprins doar realitatea. 

Toate statele lumii sunt nevoite să se integreze pieŃei mondiale. Această necesitate 
s-a manifestat, pentru unele, abia după lichidarea regimurilor comuniste sau după eşecul 
relativ al economiilor care optaseră pentru o planificare centralizată şi o izolare sigură. Chiar 
şi consumatorii acestor Ńări, care considerau că astfel se protejează industria faŃă de 
concurenŃa străină, doreau să cumpere produse oferite de străinătate datorită superiorităŃii 
acestora faŃă de cele autohtone în scopul de a-şi satisface mai bine nevoile individuale. 
PopulaŃia şi administraŃia fostelor Ńări socialiste au rămas simpli spectatori văzând cum 
capitalul străin pătrunde pe piaŃa Ńărilor lor, acuzând iniŃial acest lucru pentru ca apoi să 
vadă în societăŃile transnaŃionale posibilitatea creării de noi locuri de muncă sau a 
transferului de tehnologie avansată dinafară.7  

Cu toate acestea, liberalizarea comerŃului suscită neîncredere şi opoziŃie chiar din 
partea Ńărilor industrializate care sunt în măsură să-i facă faŃă. Aceasta se datorează faptului 
că o parte din populaŃia ocupată îşi pierde locul de muncă sau obŃine venituri mai reduse din 
cauza insuficintei competitivităŃi la scară mondială. A existat o perioadă în care firmele din 

                                                      
7 Până în anii ’70, dependenŃa faŃă de economia mondială, după părerea mai multor 

economişti şi politicieni, era în favoarea majorităŃii economiilor, mai ales a celor mai puŃin 
dezvoltate; alŃii erau de părere că ea antrenează “dezvoltarea subdezvoltării” . 



  

aceste Ńări puteau oferi securitatea şi garanŃia locului de muncă şi a veniturilor pentru 
angajaŃii lor pentru că ele însele aveau un viitor garantat.8 Astăzi, mondializarea şi ritmul 
inovaŃiilor tehnologice nu lasă nici un domeniu fără a fi atins de transformări profunde.9  

Pentru a face faŃă mai bine concurenŃei şi efectelor acesteia, unele Ńări s-u asociat 
formând blocuri economice regionale. Acest lucru s-a întâmplat abia după ce s-a pus 
problema mondializării, ceea ce justifică avantajul asocierii lor. Această asociere le oferă 
accesul la o vastă piaŃă unde concurenŃa devine mai uşor de suportat pentru că ea este 
limitată de măsurile tranzitorii sau pentru că economiile asociate au acelaşi nivel de 
dezvoltare; o asemenea piaŃă devine protejată în sensul că economiile respective se pot 
pregăti să devină mai competitive.  

Blocurile economice sunt diferite prin dimensiunea şi ambiŃiile lor. Ele pot da 
naştere unui mare proiect politic sau unor multiple schimburi şi alianŃe economice. Această 
asociere poare corespunde unei zone de liber schimb sau unei uniuni vamale. Statele pot 
schimba nivelul de integrare prin acceptarea de noi membrii sau prin limitarea accesului 
acestora. O Ńară oarecare poate să se asocieze unui bloc comercial fără a se integra complet 
blocului. 

NAFTA, UE şi Japonia (şi sud-estul Asiei) sunt cele mai mari blocuri economice 
comerciale; natura lor este diferită, dar fiecare garantează lărgirea pieŃelor pentru Ńările 
membre şi favorizează integrarea lor economică la scară mondială. ComerŃul a crescut între 
aceste blocuri (ca valoare şi volum), dar a crescut mai rapid în interiorul lor.6    

Luarea în considerare a costurilor de transporturi şi a restricŃiilor comerciale poate 
face ca abordarea bilaterală a integrării pieŃelor să fie superioară liberalizării comerciale 
unilaterale. Odată cu posibilitatea unei divizări a relaŃiilor comerciale în blocuri comerciale 
(de exemplu, în jurul SUA pe de o parte şi în jurul UE pe de alta) se pune problema dacă 
această formare ar putea duce la comportamente necooperante.  

Să luăm exemplul UE, bloc comercial prin excelenŃă: formarea sa a determinat 
liberalizarea schimbului comercial? Cei mai mulŃi aşa cred. Am putea totuşi să subliniem că 
cea care a împiedicat efectiv includerea agriculturii în agenda negocierilor multilaterale 
înainte de runda Uruguay este CE (şi a pus probleme în negocierea reducerilor barierelor 
netarifare în agricultură). 

Divizarea unei lumi în blocuri (sau regiuni economice) oferă avantaje şi 
inconveniente din punctul de vedere al relaŃiilor economice internaŃionale. Este clar că 
pentru Ńările membre, ele se expun la mai puŃine riscuri fiind supuse unor politici comerciale 
                                                      

8 Era cazul marilor firme japoneze şi europene; chiar şi aici, garantarea locului de muncă 
pe viaŃă s-a generalizat după anul 1945. 

9 Încrederea în efectele concurenŃei internaŃionale şi ale inovaŃiilor tehnologice va face ca 
aceste transformări să aibă efecte pozitive pentru fiecare domeniu de activitate şi, implicit, pentru 
economia Ńărilor care le acceptă. 

6 Pentru  CE (devenită UE), de exemplu, procentul schimburilor intracomunitare în 
ansamblul schimbului exterior al statelor membre a crescut în perioada 1990-2000 astfel: procentul  
importurilor de la 49,2% la 59,3%, iar procentul exporturilor de la 55,7% la 61,3%.  



  

contingentare (care limitează) (cum ar fi de exemplu, aplicarea “Super 301” din partea 
statelor SUA).  

Chiar dacă o cooperare ar fi preferabilă pentru toŃi, într-o situaŃie în care relaŃiile 
economice internaŃionale sunt încordate, fiecare bloc este susceptibil de a adopta o atitudine 
egoistă şi de a impune restricŃii. 

ImplicaŃiile unei strategii comerciale necooperante au fost analizate mai întâi de P. 
Krugman în lucrarea Regionalism vs. Multilateralism: Analytical Notes; Krugman utilizează 
un model de concurenŃă monopolistică, cu un singur produs, în care lumea constă într-un 
mare număr (N) de Ńări identice Există (B) blocuri comerciale caracterizate printr-o situaŃie 
de liber schimb în interiorul fiecărui bloc. Fiecare Ńară produce o varietate dată de produs. 
Fiecare Ńară (bloc) se poartă independent de celelalte Ńări (blocuri), şi taxează importurile ce 
vin din toate celelalte Ńări, alegându-şi tariful optim. 

Cum anume influenŃează numărul de blocuri alegerea politicii tarifare optime? 
Atunci când există un număr mare de blocuri, chiar un bloc pentru fiecare Ńară, tariful optim 
tinde spre 0 şi se realizează cel mai bine liberul schimb. Odată cu crearea blocurilor, pornind 
de la un mare număr de mici blocuri identice, taxele devin pozitive şi bunăstarea scade. 
Odată cu lărgirea blocurilor, tariful optim aplicat Ńărilor externe blocurilor creşte. Există un 
efect de creare şi efect de deturnare de comerŃ. Primul provine din extinderea comerŃului 
printre Ńările aparŃinând  blocurilor, în timp ce al doilea decurge din creşterea taxelor 
aplicate comerŃului exterior blocurilor.  Efectul net al creşterii mărimii blocurilor şi al 
reducerii numărului total de blocuri depinde de faptul dacă efectul de creare de schimburi 
învinge sau nu efectul de deturnare. Prin intermediul unor simulări, P. Krugman constată că 
acest efect net este negativ până când numărul de blocuri scade la trei, rezultatul său fiind 
relativ mare faŃă de alegerile parametrilor modelului său. După aceasta, efectul net devine 
pozitiv, bunăstarea atingând maximul global atunci când lumea devine un singur bloc. 

Acest model a suscitat mai mult critici. Mai întâi cu privire la explicarea modelului. 
Este lesne de văzut că dacă lumea ar fi compusă din economii de tip Heckscher-Ohlin cu 
două grupuri de economii (toate Ńările în fiecare grup fiind identice) şi că jumătate din 
economiile fiecărui grup ar forma un bloc cu jumătatea economiilor celuilalt grup, ar exista 
comerŃ în interiorul fiecărui bloc şi nici un comerŃ între blocuri. Toate câştigurile comerŃului 
ar fi realizate în interiorul fiecărui bloc şi nu ar exista  nici un câştig realizându-se un comerŃ 
între blocuri. 

Avantajele şi dezavantajele acordurilor comerciale regionale sunt: 
Din punct de vedere naŃional şi strict economic, pentru Ńările care formează un acord 

de integrare regională ce se limitează la o reducere a protecŃiei, liberalizarea comercială 
regională este inferioară liberalizării comerciale unilaterale sau liberalizării comerciale 
multilaterale. De ce se vorbeşte mai mult atunci despre liberalizarea comercială regională?  

Motivul: accesul la pieŃe şi putere de negociere. 
Există totuşi considerente economice pentru care liberalizarea comercială regională 

ar putea domina liberalizarea comercială multilaterală într-o perspectivă naŃională. Termenii 
schimbului membrilor uniunii vamale depind nu numai de tariful comercial comun, dar şi de 
drepturile care le sunt impuse de către Ńările din afară. În măsura în care nivelul acestor 



  

drepturi poate fi influenŃat prin negociere, o uniune vamală care măreşte puterea de 
negociere a membrilor săi poate fi o sursă de alte câştiguri pentru aceştia; aceste câştiguri nu 
sunt în mod necesar realizate pe cheltuiala Ńărilor din afară. Într-adevăr, Ńările din afară vor 
beneficia de asemenea, dacă creşterea puterii de negociere aduce reduceri tarifare reciproce 
dincolo de cele  care ar fi avut loc în absenŃa acestei puteri de negociere. De altfel, dacă 
lumea se împarte în câteva zone economice cu pieŃe integrate, dar cu bariere pentru 
comerŃul elevat faŃă de Ńările nemembre, va deveni un deziderat pentru o Ńară mică să 
aparŃină unei zone economice. 

a. Puterea de negociere: 
ExistenŃa CEE a pus probabil Ńările Europei occidentale într-o poziŃie mai bună de 

negociere faŃă de Statele Unite în ceea ce priveşte reducerile tarifare decât dacă ar fi trebuit 
să acŃioneze individual. Mai recent, ezitarea Statelor Unite de a flutura ameninŃarea “Super 
301” (dispozitiv ce permite aplicarea drepturilor de vamă faŃă de partenerii comerciali care 
nu le permit Statelor Unite accesul la pieŃele lor) împotriva UE este o consecinŃă directă a 
capacităŃii acesteia de a uza de represalii împotriva Statelor Unite. Din contră, acestea din 
urmă au utilizat un instrument destul de lesne contra Ńărilor individuale cum ar fi Japonia, 
Brazilia şi India. 

Prin comparaŃie, uniunile economice formate în Africa şi în America Latină erau 
prea mici în raport cu cele ale lumii dezvoltate pentru a le spori puterea de negociere. În 
consecinŃă, aşteptările pe care le Ńinteau aceste Ńări cu privire la avantajele negocierilor cu 
SUA şi CEE-UE nu puteau să fie decât o decepŃie. În absenŃa unor obiective care nu sunt de 
natură economică, nu numai liberalizarea comercială unilaterală este superioară unei zone 
de liber schimb sau unei uniuni vamale, dar ea îi permite de fapt unei Ńări de a obŃine maxim 
de venit posibil. Acest fapt a antrenat mai mulŃi autori să susŃină că o zonă de liber schimb 
sau o uniune vamală nu oferă unei Ńări mici nimic ce nu ar fi putut obŃine aceasta de la o 
liberalizare comercială unilaterală.10 Pentru un mare număr de Ńări mai mici din Africa, 
Asia şi America Latină, acest argument are o consecinŃă evidentă, mai exact că este mai 
bine pentru ele să efectueze o liberalizare comercială unilaterală decât să participe la 
aranjamente regionale. 

b. Accesul la pieŃe : 
Argumentul în favoarea liberalizării comerciale unilaterale (sau liberalizării 

comerciale multilaterale) este fără îndoială puternic. Dar să presupunem că Ńările dezvoltate 
şi recent industrializate se divid în trei blocuri: America de Nord, Europa occidentală şi Asia 
orientală. Să presupunem de asemenea  că fiecare dintre aceste blocuri îşi liberalizează 
schimburile interne dar impune importurilor  provenind din exteriorul blocului taxe ridicate 
sau restricŃii voite la export. În aceste condiŃii, o Ńară mică (de exemplu, Ńările mai puŃin 
dezvoltate din Africa, Asia şi America latină)  va beneficia mai mult din liberalizarea 
comercială unilaterală sau din aderarea la unul din aceste blocuri? SimŃul practic indică că 
opŃiunea din urmă ar trebui să fie în mai mare măsură generatoare de bunăstare deoarece ea 
                                                      

10 Cooper, C.A., Massell, B – Towards a General Theory of Custom Union for Developing 
Countries, Journal of Political Economy, 1965, pag. 461-476. 



  

garantează accesul la piaŃă, deşi ea presupune adoptarea şi menŃinerea de către bloc a unor 
bariere comerciale faŃă de schimburile cu Ńările situate în afară. 

P. Wonacott şi R. Wonacott (1981) au fost primii care au redus la părŃile formale 
acest argument. Ei recunosc că lucrările clasice ce se referă la zonele de liber schimb omit 
să ia în considerare costurile de transport cât şi restricŃiile comerciale impuse de Ńările 
partenere şi, ceea ce este mai important, de Ńările nemembre. O dată Ńinând cont de aceste 
restricŃii, este perfect posibil ca o zonă de liber schimb să fie superioară faŃă de o liberalizare 
comercială unilaterală. În exemplul precedent al blocurilor comerciale, se poate ca 
liberalizarea comercială unilaterală să nu permită Ńării să aibă acces la pieŃele diferitelor 
blocuri. Aderarea la un bloc poate rezolva această problemă de acces la piaŃă şi poate 
explica în parte de ce Ńările CEFTA insistă să se alăture la UE.      
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The need of fund-money and of investments that rises to a level more over the actual 

economic possibilities imposed as an objective condition, the resort to foreign capital under the form 
of the attraction of direct capital investments. 

The imminent integration of the East and Central Europe's countries in The Europeans 
Union, stimulated by strategical interests, imposes an extension of the international co-operation, as 
an acceleration of the tranzition to the market economy. 

The force necessary to the hastening of this transitional process and of adhering to the E.U. 
lies only in the available assets. 

 
 
1. InvestiŃiile externe- o nevoie reală şi obiectivă pentru economiile în 

tranziŃie 
 
Nevoia de capital şi de investiŃii care se ridică la un nivel mult peste posibilităŃile 

economice actuale impune ca o condiŃie obiectivă, apelarea la capitalul străin sub forma 
atragerii de investiŃii directe de capital, caracteristică comună a tuturor statelor ex-
comuniste.  

Iminenta integrare a statelor din estul şi centrul Europei alături de cele vest-
europene în Uniunea Europeană, stimulată de interesele strategice de ambele părŃi, impune o 
extindere a cooperării internaŃionale, cu alte state şi mai ales cu cele dezvoltate, cât şi o 
accelerare a tranziŃiei la economia de piaŃă, care să deschidă orizonturi reale cooperării 
internaŃionale. ForŃa necesară accelerării acestui proces de tranziŃie la economia de piaŃă şi a 
aderării la UE rezidă numai în disponibilul de capital. 

Pentru a sprijini acest proces, statele vest-europene şi-au declarat disponibilitatea de 
a acorda statelor asociate o serie de facilităŃi în relaŃiile comerciale şi de cooperare, precum 
şi anumite ajutoare de capital prin programe comune cum este programul PHARE, care 
prevede acordarea de consultanŃă şi de transferuri de tehnologie, de know-how necesare 
retehnologizării economiilor de tranziŃie. 



  

TranziŃia spre economia de piaŃă este caracterizată în toate statele est şi central-
europene de o instabilitate a economiilor naŃionale, de declin economic, de o adevărată criză 
de capital şi o rată periculos de mică a investiŃiilor, mai ales în domeniul productiv. 

În general, toate economiile naŃionale aflate în tranziŃie, cum este şi cazul României, 
sunt marcate de profunde dezechilibre. Acestea sunt datorate de scăderea ratei formării brute 
a capitalului prin scăderea productivităŃii muncii, a timpului efectiv lucrat, precum şi a 
creşterii ratei dobânzilor. 

În aceste condiŃii este evidentă incapacitatea fiecărei economii naŃionale foste 
comuniste, şi deci a României, de a face faŃă singură, nevoii absolute de capital pentru a se 
asigura o minimă creştere economică. 

Nevoia de capital străin rezidă tocmai în incapacitatea propriilor economii naŃionale 
ex-comuniste de a satisface nevoia, chiar minimă, de capital pentru refacerea economică şi 
pentru relansarea investiŃiilor, care, în situaŃia reculului din anii imediat de după 1990, riscă 
să arunce aceste economii în totală dependenŃă de lumea dezvoltată, cu grave consecinŃe pe 
termen mediu şi lung. 

Pe de altă parte, această nevoie de capital străin este amplificată şi de nivelul 
tehnologic mult rămas în urmă al dotărilor şi producŃiei industriale din Ńările aflate în 
tranziŃie. Retehnologizarea industriilor din aceste Ńări este pusă în prim planul strategiilor de 
dezvoltare pe termen scurt de către toate statele est şi central-europene, fără această 
retehnologizare competitivitatea produselor acestor economii devenind deosebit de precară. 

  
2. Strategii de atragere a investiŃiilor străine 
 
Având în vedere principiul economiei de piaŃă, cererea de investiŃii fiind foarte 

mare, iar oferta bine controlată, preŃul investiŃiilor străine este unul mare şi greu de suportat. 
Succesul acestuia în planul intereselor naŃionale ale statelor în tranziŃie depinde, în mare 
măsură, de orientarea strategică a acestor factori în corelare şi compatibilitate cu factori 
interni şi cu capacitatea de acumulare internă de capital autohton. 

Pentru strategiile de tranziŃie devine o componentă esenŃială atragerea şi buna 
orientare anoilor investiŃii private spre Ńeluri majore: relansare economică, crearea 
economiei de piaŃă şi asigurarea bunei funcŃionalităŃi a acesteia, crearea condiŃiilor reale de 
atractivitate a investiŃiilor străine pe calea consolidării acumulării de capital autohton, 
impulsionarea procesului de creare de noi întreprinderi private, mai ales în domeniul 
producŃiei de bunuri necesare pieŃei deja conturate, externe şi interne, precum şi menŃinerea 
deplinului control asupra evoluŃiei pe termen mediu şi lung asupra economiei naŃionale, în 
scopul asigurării independenŃei economice şi politice, a suveranităŃii naŃionale. 

ToŃi investitorii străini consideră regimul juridic al Ńărilor ex-comuniste un factor 
determinant al evoluŃiei străine în aceste Ńări, alături de alŃi factori cum ar fi: gradul de 
dezvoltare al bazei materiale industriale, evoluŃia privatizării, climatul macroeconomic şi 
mai ales mărimea potenŃială a pieŃei pe termen scurt şi mediu şi, nu în ultimul rând, costul 
mâinii de lucru şi al unor resurse materiale. 



  

O componentă esenŃială a strategiei de atragere de investiŃii străine constă în 
accelerarea procesului de privatizare, expresia cea mai elocventă a tranziŃiei spre economia 
de piaŃă, în cadrul căreia un rol deosebit de important şi de convingător revine creării şi 
stimulării investiŃiilor private autohtone şi formării unui sector puternic de întreprinderi mici 
şi mijlocii. 

Participarea la procesul de integrare europeană poate fi, de asemenea, o 
componentă esenŃială a strategiei de atragere a investiŃiilor străine, după cum se 
menŃionează şi în Acordul de asociere a României la Uniunea Europeană: " se va crea un 
nou climat pentru relaŃiile economice şi în special pentru dezvoltarea comerŃului şi a 
investiŃiilor, instrumente indispensabile pentru restructurarea şi modernizarea tehnologică". 

Riscul de Ńară care vizează posibilitatea unor pierderi financiare ale investitorilor 
străini, urmare a unor probleme survenite în Ńara primitoare de investiŃie în legătură cu 
anumite probleme politice şi macroeconomice, este o coordonată esenŃială a investitorilor 
străini în luarea deciziilor de a investi într-o Ńară sau alta. Elementele componente ale 
acestui ric de Ńară: politica macroeconomică, strategia comercială, priorităŃile de investiŃii, 
politica şi stabilitatea financiară, stabilitatea monetară, etc. sunt elemente cărora investitorii 
străini le acordă o deosebită atenŃie. 

 
2. Impactul investiŃiilor străine directe asupra economiilor în tranziŃie 
 
EvoluŃia investiŃiilor străine directe în economiile aflate în tranziŃie, corelată cu 

evoluŃia acestor economii, precum şi a strategiilor naŃionale ale acestor state, coroborate cu 
strategiile unor structuri internaŃionale cu implicaŃii  în domeniul economic mondial, 
evidenŃiază o serie de efecte ale politicilor şi practicilor în domeniul extinderii investiŃiilor 
străine directe în aceste Ńări. Toate economiile aflate în tranziŃie abordează problematica 
investiŃiilor străine directe ca o soluŃie de accelerare a tranziŃiei, dar intensitatea fluxurilor 
de investiŃii străine directe în aceste economii se află mult sub nivelul necesarului şi 
aşteptărilor. Dar, investiŃiile străine directe în statele aflate în tranziŃie au avut un anumit 
impact, cu rezonanŃă în diverse câmpuri de interese: 

a) Un prim efect direct şi evident al afluxului de investiŃii străine directe constă în 
însuşi volumul efectiv al capitalului intrat, ca resurse externe de investiŃii. 

b) Un alt efect al investiŃiilor străine directe constă în proliferarea unităŃilor 
economice din iniŃiative private cu participare de capital străin. Aceste participări includ 
accesul la tehnologii moderne, la cunoştinŃe de management modern, la practici moderne de 
marketing şi nu în ultimul rând, la piaŃa externă, cu produse şi servicii rezultate din aceste 
proiecte. Ca urmare, efectele într-o creştere economică sunt de aşteptat, dar numai în 
corelare cu relansarea activităŃii investiŃionale a capitalului autohton. 

c) Numărul locurilor de muncă este un indicator care ar putea de asemenea, să 
reflecte un impact benefic al investiŃiilor străine directe.  

d) Aportul tehnologic pe care capitalul străin îl aduce cu sine reprezintă, de 
asemenea, un factor de impact deosebit de important. Atât în cazul marilor întreprinderi, cu 
capital majoritar de stat, cât mai ales, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, rezultate din 



  

iniŃiativa privată, interesul în atragerea capitalului străin constă, în primul rând, în aportul 
acestora cu tehnologie avansată, de care economia autohtonă nu dispune, iar investitorul 
autohton nu are mijloacele necesare de plată pentru achiziŃionarea acestora. 

e) Ca o componentă esenŃială a cooperării economico-industriale internaŃionale, 
investiŃiile străine directe se constituie, totodată, ca pârghii de consolidare a legăturilor 
internaŃionale şi ale interdependenŃelor economice, politice şi de securitate. 

f) Impactul investiŃiilor străine directe asupra economiilor în tranziŃie pare să 
îmbrace şi unele aspecte negative. Un asemenea factor, faptul că mult exagerata speranŃă în 
rolul determinant al investiŃiilor străine directe şi mult prea marele accent pus de toate 
guvernele statelor foste socialiste pe rolul acestor investiŃii străine directe, a condus la o 
anumită marginalizare din partea guvernelor şi o anumită paralizare a agenŃilor economici în 
faŃa efortului autohton, necesar oricărei economii naŃionale. 

g) În toate economiile de tranziŃie, politicile guvernamentale, ca şi o mare parte a 
agenŃilor economici, consideră statele dezvoltate drept surse primordiale de investiŃii în 
propriile economii naŃionale. La începutul anului 1966, stocurile de investiŃii din statele din 
Europa Centrală şi de Est demonstrează că statele occidentale investitoare au asigurat 
principala sursă de investiŃie, care în cazul României a atins nivelul de peste 68% din 
intrările totale de investiŃii străine directe.  

Numărul relativ mare de proiecte cu participaŃie de capital străin reflectă însă mai 
mult corelaŃia dintre intrările de investiŃii străine directe şi progresul în procesul privatizării, 
majoritatea acestor proiecte fiind legate de capacităŃi şi proiecte pe baza ofertei de 
privatizare a statelor în cauză.Aceste participări includ, desigur, accesul la tehnologiile 
moderne, la cunoştinŃe de management modern, la practici moderne de marketing şi, nu în 
ultimul rând, la piaŃa externă, cu produse şi servicii rezultate din aceste proiecte. Efectele 
într-o creştere economică sunt de aşteptat în viitor şi numai în corelare cu relansarea 
activităŃii investiŃionale a capitalului autohton. 

h) Un element de o deosebită semnificaŃie este însă caracterul intensiv al 
investiŃiilor străine directe, atunci când acestea sunt cu adevărat investiŃii directe şi nu 
achiziŃii de active supuse privatizării, refelactat de valoarea de investiŃie ce revine unui loc 
de muncă. Acest indicator reflectă cu mai mare expresivitate aportul de tehnologie şi de 
tehnică modernă scontat de statele primitoare. 
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Over the last years corruption became a very important subject of study for the scientists, 

economists and public officials. 
 
 
Odată cu schimbarea regimului politic România a fost nevoită să cunoască o 

explozie a fenomenului corupŃiei atât ca răspândire cât şi ca influenŃă asupra economiei 
naŃionale. O definiŃie simplă şi larg răspândită (Tanzi 1998) a corupŃiei este aceea că 
reprezintă: “un abuz al puterii publice în folos particular”. Acestă definiŃie pare a exclude 
domeniul privat din aria de acoperire a corupŃiei, lucru care este în mod evident neadevărat. 
Subiectul acestei lucrări este de a analiza legătura dintre corupŃie şi economia subterană în 
România. Studii ale unor specialişti reputaŃi au evidenŃiat păreri contradictorii. Pe de o parte 
se pare că cele două fenomene se substituie (Rose-Ackerman), pe de altă parte există mai 
multe păreri (Johnson, Kaufman) care susŃin că sunt complementare. 

Un studiu efectuat de Feinstein (publicat în 1999) arată că economia subterană 
reprezenta în România de la începutul anilor ’90 până la 16% din PIB. Spiritul de observaŃie 
al populaŃiei şi, într-o mai mică măsură, datele oficiale arată că, odată cu trecerea timpului, 
corupŃia s-a extins; acelaşi lucru se poate spune şi despre economia subterană. Să fie oare 
aceasta o demonstraŃie a unei corelaŃii? In mod normal corupŃia se manifestă prin mită 
acordată organelor competente pentru a obŃine accesul la banul public, or asta implică 
atragerea activităŃilor economice în sfera oficială. Cei care activează în umbra legalităŃii 
doresc să păstreze anonimatul asupra activităŃilor lor, iar incercările de corupere ar atrage 
atenŃia. La prima vedere există incompatibilitate. După cum se ştie lucrurile nu stau aşa. Cea 
mai mare parte a activităŃilor economice ascunse vederii publice şi controlului sunt supuse 
riscului de a fi descoperite. De aceea indivizii implicaŃi în astfel de “afaceri” caută obŃinerea 
de venituri rapide pe care apoi se străduie să le includă în afaceri legale pentru a elimina 
riscul de a fi deposedaŃi de avere. De altfel este binecunosctă expresia atribuită când unuia 
când altuia dintre cei mai bogaŃi oameni pe care i-a cunoscut omenirea: “Nu mă întrebaŃi 
cum am făcut primul milion”. Să fie oare aceasta o justificare? Este ştiut faptul că pentru a 
porni o afacere în România, doar pentru înfiinŃarea unei societăŃi comerciale, capitalul iniŃial 
este pentru majoritatea deloc neglijabil. Apare astfel tendinŃa de a începe o activitate care să 
nu fie controlată de stat şi în acest fel să nu fie supusă legilor fiscale. 



  

Să ne imaginăm o situaŃie extremă şi anume că nu există legi şi regulamente fiscale, 
că nu există nici un sistem de taxe. In acest caz nu ar mai exista noŃiunea de economie 
subterană (ci doar cea de activitate supusă sancŃiunii codului penal) şi corupŃia nu se mai 
îndreaptă către agenŃii fiscali, dar se concentrează către alte domenii: justiŃie, interne, etc. Se 
vehiculează ideea că prostituŃia este cea mai veche meserie, să nu uităm însă că primul lucru 
rău petrecut într-o societate umană a fost gestul pe care la făcut Eva pentru a-i oferi un măr 
lui Adam; furt şi corupŃie. 

România a cunoscut din păcate şi un fenomen mai rar întâlnit: corupŃia oficială. Este 
vorba de ordonanŃe sau hotărâri guvernamentale care scutesc anumite instituŃii de stat de 
plata obligaŃiilor fiscale sau de elaborarea unor norme care legalizeză favorizarea unor 
anumite categorii de persoane. Toate aceste aspecte subminează economia naŃională. 
Eforturile nu trebuie consumate în direcŃia acŃiunilor represive ci în dezvoltarea economică. 
Utilizarea unor indicatori de evaluare a economiei subterane a arătat că o creştere a acesteia 
cu un punct, pe o scară de la 1 la 6, determină o scădere a PIB cu până la 1% (Johnson, 
Kaufmann, Lobaton 1998b). Pe de altă parte Bardhan (1997) subliniază că o creştere 
economică generează, în final, suficientă forŃă pentru reducerea fenomenului corupŃiei. 

Extins la scară naŃională, în România, acest fenomen pare a contrazice ori studiile 
economice ori afirmaŃiile tuturor guvernelor postdecembriste care susŃineau aproape în 
fiecare an o creştere economică, dacă nu faŃă de anul precedent, cel puŃin faŃă de guvernarea 
anterioară. 

In concluzie se poate spune că există o strânsă legătură între fenomenul corupŃiei şi 
cel al ariei de extindere a economiei subterane; cele două fenomene sunt, în România, 
complementare şi nu substituibile. Prima soluŃie este cea a adoptării unor reforme care să 
mărească competitivitatea economiei româneşti. Astfel adoptarea unor politici care 
liberalizeză schimburile externe şi elimină barierele pentru sectorul industrial vor promova 
competiŃia şi vor micşora umbra sub care se ascund activităŃile economice neoficiale. 

 
 
Bibliografie:  
 
1. Bardhan, P.-“Corruption and Development: A Review of Issues” J. Econ. Lit., 1997, 

pp.1320-1346 
2. Feinstein, J. S.-“Approaches for Estimating Noncompliances”, Econ. J. 1999, pp. 360-

369. 
3. Johnson, S.; Kaufmann, D. and Lobaton, Z. P.-“Corruption, Public Finances and the 

unofficial Economy”, World Bank Discussion Paper, 1998. 
4. Rose-Ackerman, S.-“Corruption: A Study in Political Economy”, NY Academic Press, 

1978. 
5. Schneider, F.; Enste, D.-“Shadow economies: Size, causes and consequences”, JEL 

XXXVIII (2000). 
6. Tanzi, V.-“Corruption Around the World: Causes, Consequenses, Scope and Cures”, 

IMF Working Paper 63, 1998, pp. 1-39. 



  

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ÎN SPAłIUL RURAL 
ROMÂNESC 

 
Asist.univ.drd. Dan DĂNULEłIU 
Asist.univ.drd. Adina DĂNULEłIU 
Universitatea „1 DECEMBRIE 1918”, Alba Iulia 
dcdan@home.ro 

 
 
L’étude porte sur les particularités d’évolution du milieu rural roumain durant la deuxième 

moitié du XXe siècle. On insiste sur le rôle des petits entrepreneurs locaux dans le développement des 
communautés rurales, ainsi que sur les freins auxquels ils sont confrontés.  

 
Satul reprezintă un teritoriu cu reale valori, iar ridicarea sa economico-socială se 

poate realiza pornindu-se de la cunoaşterea nevoilor sale.  
SpaŃiul rural reprezintă, conform Recomandării 1296/1996 a Adunării Parlamentare 

a Consiliului Europei, „o zonă continentală sau litorală care conŃine satele şi oraşele mici, în 
care majoritatea părŃii terenului este utilizată pentru: agricultură, silvicultură, acvacultură şi 
pescuit; activităŃile economice şi culturale ale locuitorilor acestor zone (artizanat, industrie, 
servicii, etc.); amenajările de zone neurbane pentru timpul liber şi distracŃii (sau de 
rezervaŃii naturale); alte folosinŃe (cu excepŃia celor de locuit).” 

Spre deosebire de definirea de mai sus, România nu reŃine în spaŃiul rural oraşele 
mici, spaŃiul rural fiind reprezentat de aproximativ 13000 de sate, grupate în 2688 comune. 

FuncŃiile de bază ale spaŃiilor rurale sunt următoarele: 
a) funcŃia economică, cu referire la dezvoltarea sistemului de producŃie agricolă şi 

silvică, pescuitul, valorificarea durabilă a resurselor naturale, turismul rural, funcŃionarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii productive şi de servicii din spaŃiul rural; 

b) funcŃia ecologică, cu referire la protejarea elementelor de mediu necesare unei 
vieŃi sănătoase, la păstrarea diversităŃii şi a caracterului specific al peisajului, păstrarea 
sistemelor biologice; 

c) funcŃia socio-culturală, cu referire la conservarea valorilor tradiŃionale culturale 
şi sociale legate de modul de viaŃă al comunităŃii rurale. 

Principalele caracteristici ale spaŃiului rural sunt următoarele: 
- rolul de bază în structura economică este deŃinut de activităŃile agricole, 

predominante atât sub aspect teritorial, cât şi ocupaŃional; 



  

- spaŃiul rural constituie, din punct de vedere ocupaŃional, un spaŃiu preponderent 
de producŃie, în care o pondere ridicată revine activităŃilor sectoarelor 
economice primare; 

- tipul de proprietate predominant în spaŃiul rural este proprietatea privată, în 
special cea de tip familial, pe când proprietatea publică sau privată a statului se 
reduce, de obicei, la parcuri şi rezervaŃii naŃionale, terenuri aferente căilor de 
comunicaŃii şi reŃelelor de transport, unele terenuri cu destinaŃie specială sau, 
uneori, la o parte redusă a terenului agricol. Ca efect al cvasi-generalizării 
proprietăŃii private şi a gradului ridicat de difuziune a acesteia în spaŃiul rural, 
membrii comunităŃilor rurale au dobândit un spirit gospodăresc remarcabil, cu 
consecinŃe pozitive asupra spiritului antreprenorial manifestat de ei; 

- spaŃiul rural se bazează pe existenŃa unor raporturi interumane mai bune, mai 
profunde, care se manifestă în contextul unui mod de viaŃă specific, derulat în 
baza unor norme desprinse din experienŃa de viaŃă multiseculară, din tradiŃiile, 
obiceiurile şi cultura locală. Ca rezultat al acestor caracteristici, participarea 
locuitorilor la identificarea şi rezolvarea problemelor comunităŃii este mai 
accentuată.   

Specificitatea spaŃiului rural românesc derivă din specificitatea economică: tranziŃia 
spre economia de piaŃă, care în mediul rural are în vedere în special restructurarea 
agriculturii prin trecerea de la proprietatea publică sau colectivă la proprietatea privată, 
precum şi refacerea instituŃiilor şi organismelor caracteristice spaŃiului rural. 

În prezent, deşi spaŃiul rural românesc a rămas un potenŃial factor de bunăstare, 
trebuie revitalizat în urma migraŃiei populaŃiei spre industrie, a importantelor transformări 
suferite de acest spaŃiu ca rezultat al politicilor statale promovate în a doua jumătate a 
secolului al XX-lea în domeniul economico-social, precum şi a efectelor generate de aceste 
fenomene asupra mentalităŃilor populaŃiei rurale.  Bulversările care au avut loc în spaŃiul 
rural în ultimele decenii au afectat toate componentele vieŃii economice şi sociale: relaŃiile 
economice, sistemul de valori, comportamentul individual. În intervalul 1945-1990, asupra 
satului românesc au acŃionat forŃe contrare, din exteriorul comunităŃii, care au determinat 
depersonalizarea şi pierderea identităŃii acestuia. După cel de-al doilea război mondial s-au 
produs erodarea structurilor rurale specifice, înlocuirea sistemului de proprietate existent, 
precum şi modificarea comportamentului şi a tradiŃiei rurale.  

Prin transferul fondului funciar din proprietatea privată în proprietatea statului sau 
în proprietate colectivă, precum şi prin modul în care a fost realizat, s-a produs o gravă 
distorsiune în respectul profund al Ńăranilor faŃă de proprietate sau faŃă de muncă şi o 
puternică demotivare a populaŃiei săteşti tinere de a rămâne în spaŃiul rural, la care a 
contribuit şi politica industrială sau cea din domeniul învăŃământului, al sănătăŃii sau cel 
social-cultural. Astfel, în spaŃiul rural nu au fost dezvoltate activităŃi de service sau 
întreprinderi mici şi mijlocii din domeniul agro-alimentar, care să valorifice atât potenŃialul 
agricol, cât şi cel uman, instituŃiile de învăŃământ, de cultură sau cele din domeniul sănătăŃii 
din spaŃiul rural au fost dimensionate la niveluri reduse, oferind un număr restrâns de locuri 



  

de muncă. Acestea au determinat efecte economico-sociale profunde în societatea rurală 
românească în perioada comunistă, unele dintre ele cu prelungiri şi în perioada de tranziŃie. 

Un efect important l-a constituit migraŃia tineretului din spaŃiul rural la oraş, 
determinând depopularea satelor. Unele sate au înregistrat în timp un puternic fenomen de 
îmbătrânire, ceea ce a condus la regresul economico-social pregnant al comunităŃilor 
respective.Pe de altă parte, membrii comunităŃilor rurale, Ńăranii, au fost utilizaŃi în 
cooperativele agricole de producŃie în special pentru prestarea unor activităŃi agricole 
necalificate, în timp ce pentru alte activităŃi agricole au apărut meserii noi, precum: 
tractorist, muncitor-legumicultor, muncitor-viticultor, muncitor-pomicultor, crescător de 
vite. Deşi prin diviziunea socială se obŃine o creştere a productivităŃii muncii, efectele în 
timp au fost negative. Acest fapt se poate explica astfel: evoluŃia structurilor agrare în timp a 
constat în stabilirea unei relaŃii cât mai strânse între terenul agricol ca proprietate funciară, 
pe de o parte, şi producătorul agricol, pe de altă parte. Ori prin măsurile luate(separarea 
producătorului agricol de pământ) agricultorul, cel care îngemăna în aceeaşi persoană un 
complex de meserii, de la cele de execuŃie propriu-zisă, cum ar fi aratul, semănatul, 
tratamentele fitosanitare, îngrijirea animalelor, până la cele de management şi de marketing, 
a fost înăbuşit, iar în decursul timpului o parte din calităŃile sale de gospodar s-au diminuat. 

Ca urmare a restrângerii în timp a activităŃii economice private în sate, necesarul de 
bunuri sau servicii pentru producŃie s-a diminuat. Meserii precum cele de dogar sau de rotar, 
nu mai erau necesare şi, ca urmare, au dispărut sau sunt pe cale de dispariŃie. 

Un efect deosebit de grav s-a înregistrat asupra respectului faŃă de proprietate sau 
faŃă de muncă. Proprietatea colectivă organizată în mod forŃat a produs o transformare cu 
efecte negative profunde, concretizată în deprecierea stării de moralitate a spaŃiului rural. Au 
apărut cu o frecvenŃă mult mai mare fenomene de infracŃionalitate de genul furturilor, 
precum şi o indiferenŃă faŃă de sancŃionarea morală a unor astfel de fapte. 

Astfel, la începutul anilor 90, satul românesc era sărăcit şi vlăguit economic şi 
demografic, iar cultura rurală tradiŃională, cu valorile ei morale, şi spiritul comunitar, atuuri 
care l-au ajutat să supravieŃuiască vitregiilor istoriei şi-au pierdut din intensitate. SituaŃia 
spaŃiului rural românesc se caracteriza printr-un potenŃial ridicat de resurse naturale, o 
dotare tehnico-materială necorespunzătoare şi o organizare confuză a diferitelor activităŃi 
agricole şi neagricole. Ca urmare a politicii de industrializare dusă de stat în perioada 
comunistă, un număr însemnat de spaŃii rurale au fost afectate de urbanizare atât sub aspect 
economic, cât şi al relaŃiilor interumane. 

Un efect puternic resimŃit în comunităŃile rurale româneşti, la începutul anilor ’90, a 
fost neimplicarea membrilor lor în rezolvarea problemelor comune şi absenŃa unei aspiraŃii 
spre refacerea fermei de familie.  

Într-un studiu realizat în perioada 1997-1998 de Guvernul României  se sintetizează 
tendinŃele generale ale vieŃii economico-sociale ale mediului rural românesc: o tendinŃă 
puternică spre lucrarea individuală a pământului, aproape 3 pătrimi din suprafaŃa agricolă 
din gospodăriile investigate fiind lucrate pe baze individuale; o puternică repulsie în privinŃa 
relaŃiilor cu statul, mai mult de jumătate din populaŃie neintenŃionând să vândă produsele lor 
agricole sectorului de stat; comerŃul în stil barter încă foarte frecvent, aproximativ 15% 



  

dintre persoanele intervievate practicând plata în natură; existenŃa unei stări de relativă 
satisfacŃie, dublată de un dezinteres relativ în privinŃa localităŃii de reşedinŃă, peste 70% din 
persoanele intervievate declarând că sunt satisfăcute de localitatea în care locuiesc. 

Aspectele economice care caracterizau satele româneşti, respectiv diversificarea 
redusă a activităŃilor economice, cu numeroase localităŃi care se bazează doar pe agricultură, 
de multe ori neperformantă, prin care se asigură numai subzistenŃa familiei, numărul de 
locuri de muncă redus, nivelul redus al veniturilor, provenite în majoritate din agricultura de 
subzistenŃă practicată, au condus la continuarea migraŃiei populaŃiei, în special a celei tinere, 
spre mediul urban sau chiar în străinătate, fenomen care a înregistrat o amploare deosebită 
în primii ani, după care s-a diminuat, ajungând chiar la o inversare. Cu toate acestea, 
urmărind datele anului 1999, se observă o structură pe vârste nefavorabilă a populaŃiei care 
migrează întrucât se realizează migraŃia dinspre mediul rural pentru categoriile de vârstă de 
20-34 ani şi migraŃia spre mediul rural a celorlalte categorii de populaŃie(tabelul nr. 1b). 

 
Tabel nr.1 
MigraŃia internă urban-rural 
determinată de schimbarea domiciliului 
 

Mediul rural 

 
Anii SosiŃi din 

urban 

PlecaŃi 
în 

urban 

Sold 
 
 
 

1991 26571 132360 -105789 

1992 40253 114954 -74701 

1993 35153 84063 -48910 

1994 48983 81327 -32344 

1995 60210 72710 -12500 

1996 68584 72267 -3683 

1997 81079 68491 12588 

1998 78618 60620 17998 

1999 84606 57986 26620 

 
Sursa: Anuarul statistic al României, 2000 

 
 
 

a) 

Grupa de 
vârstă 

SosiŃi 
în 

mediul 
rural 

PlecaŃi 
din 

mediul 
rural 

Sold 

până la 
15 ani 

38679 25773 12906 

15-19 ani 12227 9189 3038 

20-24 ani 20491 24487 -3996 

25-29 ani 15885 22573 -6688 

30-34 ani 14757 15139 -382 

35-39 ani 9674 6149 3525 

40-44 ani 10215 4577 5638 

45-49 ani 7775 2822 4953 

50-54 ani 5343 1852 3491 

55-59 ani 3372 1349 2023 
60 ani şi 
peste 60 

ani 
6143 4031 2112 

 
b) 



  

Dezvoltarea spaŃiului rural se concretizează într-o gestiune raŃională a acestui spaŃiu, 
astfel încât afectarea lui pentru diverse destinaŃii, în condiŃiile restrictive impuse de mijloacele şi 
cunoştinŃele existente, să conducă la obŃinerea unor rezultate economico-sociale maxime. Ea 
integrează potenŃialul activ al locuitorilor acestor zone, tradiŃiile artizanale, talentul locuitorilor 
spaŃiului rural, valorile care amplifică sau deteriorează comportamentul uman: atitudinea faŃă de 
muncă, faŃă de valorile societăŃii, relaŃiile intreumane şi de familie, raporturile dintre drepturi şi 
responsabilităŃi, comportamentul faŃă de prevederile legii. EvoluŃia în viitor a aşezărilor rurale 
va fi determinată în esenŃă de posibilitatea de a păstra şi de a creşte numărul de locuri de muncă 
şi aceea de a dezvolta activităŃi neagricole, direcŃia şi amploarea viitoare a migrării populaŃiei 
între sat şi oraş, legislaŃia existentă, factori care sunt determinaŃi în mod obiectiv de amploarea 
unităŃilor agricole, industriale şi a serviciilor dezvoltate în mediul rural prin care să se pună în 
valoare resursele solului, cele forestiere, hidrografice şi de climă în contextul valorificării 
resurselor zonale şi de necesitatea ca aceste unităŃi să aibă în vedere protejarea factorilor 
naturali. 

CondiŃiile prezentate au afectat puternic dezvoltarea economică a spaŃiului rural 
românesc la începutul anilor 90. Ulterior, odată cu refacerea proprietăŃii private asupra terenului 
agricol şi a unei dotări destul de firave cu echipament agricol a avut loc şi o uşoară revigorare a 
agriculturii, element de bază pentru dezvoltarea rurală. Cu toate acestea, datorită veniturilor 
mici obŃinute în condiŃiile unei cultivări extensive şi a unui sprijin statal insuficient, agricultura 
nu a reuşit să fie motorul dezvoltării rurale.  

În schimb, o dezvoltare puternică au cunoscut activităŃile comerciale datorită faptului că 
investiŃiile erau, în general, reduse, iar recuperarea sumelor împreună cu un nivel acceptabil al 
profitului se realiza într-o perioadă scurtă de timp. PiaŃa redusă de desfacere a împiedicat însă 
constituirea unui număr mare de unităŃi comerciale. ActivităŃi care au cunoscut, de asemenea, o 
dezvoltare importantă au fost cele care valorificau resursele locale, ignorate sau insuficient 
valorificate de unităŃile economice din mediul urban (lapte, carne, lemn, etc.). Dezvoltarea unor 
astfel de activităŃi economice s-a realizat de persoane care au desfăşurat o activitate similară în 
unităŃile publice de profil, conferindu-le avantajul experienŃei în domeniu. Majoritatea 
activităŃilor derulate în mediul rural sunt concentrate în întreprinderi mici şi mijlocii, atât 
datorită capitalului mai redus disponibil, cât şi datorită unei competitivităŃi mai ridicate a acestui 
fel de unităŃi, care se bazează pe o adaptare mult mai rapidă la cerinŃele pieŃei şi pe un răspuns 
imediat la provocările concurenŃei. 

Pe lângă sectorul privat de afaceri, principalul agent al dezvoltării rurale îl reprezintă 
administraŃiile publice locale. Acestea se implică prin identificarea de resurse şi parteneri pentru 
dezvoltarea locală, prin definirea strategiilor de dezvoltare locală şi corelarea acestora cu 
programele şi strategiile de dezvoltare din plan regional sau naŃional, precum şi prin iniŃierea 
unor programe de dezvoltare locală. Cu toate acestea, administraŃiile locale nu şi-au afirmat 



  

rolul o perioadă de timp datorită resurselor financiare reduse de care dispuneau sau a modului 
deficitar de conducere. 

Implicarea administraŃiei publice locale trebuie să se concretizeze în realizarea unei 
infrastructuri adecvate pe teritoriul localităŃilor componente ale unităŃii administrativ-teritoriale, 
în informarea sătenilor asupra surselor de finanŃare la care pot avea acces, în stabilirea unor 
legături de parteneriat stabile cu diverse ONG din Ńară sau străinătate, în sprijinul acordat prin 
diverse facilităŃi în vederea începerii unor activităŃi care să pună în valoare potenŃialul 
localităŃii, în prezentarea, cu ocazia  diverselor manifestări economice, a oportunităŃilor 
comunităŃii în vederea atragerii de investitori. Opinăm că fiecare comună ar trebui să-şi 
realizeze o analiză SWOT care să poată fi pusă la dispoziŃia celor interesaŃi în a realiza activităŃi 
economice pe teritoriul său.  

Dezvoltarea satelor româneşti, în opinia noastră, se poate realiza doar printr-o 
colaborare strânsă a administraŃiilor locale cu sătenii, cu organismele finanŃatoare a programelor 
de dezvoltare rurală, cu organismele profesionale şi cu potenŃialii investitori. 
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The size, cauzes and consequenses of underground economic activity vary for different type of 

countries but most of governs must deal with this phenomenon sooner or later. 
 
 
Economia subterană este un subiect cotidian şi, paradoxal la prima vedere, controversat. 

De-a lungul timpului s-a încercat definirea precisă a acestui fenomen, dar nu s-a găsit o formulă 
care să cuprindă toate aspectele pe care le implică. În 1994 Philip Smith spunea că economia 
subterană reprezintă acea parte a producŃiei de bunuri şi servicii, legală sau ilegală, care rămâne 
nedetectată în procesul de determinare a PIB. 

Cauzele care determină apariŃia şi menŃinerea economiei subterane sunt variate. 
Principalul motiv care dă naştere activităŃilor subterane este cel de ordin financiar. Cei care 
doresc să profite de pe urma sustragerii de la plata către stat a obligaŃiilor bugetare şi în felul 
acesta să-şi mărească veniturile. 

Economia subterană nu se compune numai din activităŃi în sine ilegale: droguri, 
prostituŃie, furturi, etc.. Acesta este motivul pentru care analişti din domeniul economic au 
căutat să evidenŃieze şi aspecte pozitive. Este drept că în astfel de situaŃii morala nu mai are 
acelaşi sens pentru toată lumea. 

Printre rezultatele “benefice” ale existenŃei unei astfel de economii se numără 
următoarele: 

- accelerarea dezvoltării tehnologice-ca rezultat al achiziŃiei la preŃuri mai mici a 
produselor de ultima generaŃie. Este posibil ca în cazul în care se evită plata unor 
taxe către stat preŃul de piaŃă a unor anumite produse să permită achiziŃionarea 
acestora de către un număr mai mare de cumpărători. Să luăm de exemplu 
calculatoarele. łările în curs de dezvoltare au cunoscut o rată de completare a 
cunoştinŃelor din domeniul informatic, în rândul populaŃiei, mai mare decât alte 
Ńări. In acest domeniu în care cunoştinŃele dobândite în şcoală sunt, într-o mai mare 
masură, completate de autoînvăŃare deŃinerea unui computer devine deosebit de 
importantă în procesul de dezvoltare a abilităŃilor de programare. PreŃurile sunt 



  

însă prohibitive pentru o largă clasă de oameni. Astfel s-a dezvoltat o puternică 
piaŃă second hand (aproape legală), dar şi o piaŃă neagră a produselor importate 
fără achitarea taxelor legale. Rezultatul? Numărul celor care îşi permit 
achiziŃionarea unui sistem de calcul a crescut considerabil, în aceeaşi măsură a 
crescut şi numărul celor care au dobândit cunoştinŃe de operare şi programare. In 
consecinŃă s-a creat o concurenŃă pe piaŃa forŃei de muncă, lucru care contribuie la 
creştere economică. Să nu uităm că informatica cu toate subramurile adiacente are 
cea mai mare influenŃă asupra dezvoltării tehnologice. In mod evident această idee 
nu poate fi susŃinuta într-un stat democratic, deoarece activităŃile menŃionate mai 
sus sunt caracteristice unei societăŃi anarhice, dar atât timp cât există un control din 
partea statului se poate spune că, de fapt, se face o redistribuire a unei cote, dealtfel 
suficient de mici, din PIB după alte criterii decât cele stabilite de guvern. 

- Reducerea presiunii sociale asupra guvernului-derivă din faptul că sunt anumite 
activităŃi care dacă sunt supuse impozitării nu se pot desfăşura deloc sau doar de 
către un număr redus de agenŃi economici. In condiŃiile în care numărul real al 
persoanleor care nu realizează venituri este mai mic decat cel oficial al persoanelor 
înregistrate ca şomeri, cei care reprezintă diferenŃa dintre aceste două categorii nu 
mai au nici timpul şi nici interesul ridicat de a presa guvernul pentru a obŃine locuri 
de muncă. Cu atât mai mult cu cât în România şi nu numai, calitatea de angajat al 
statului nu derivă în primul rând din dorinŃa de a realiza venituri în prezent cât din 
dorinŃa de asigurare a unei pensii. Probabil că o schimbare radicală a percepŃiei din 
acest domeniu însoŃită de apariŃia unor fonduri de investiŃii stabile şi credibile va 
reduce acest fenomen. Din păcate cetăŃenii români n-au uitat de CARITAS, SAFI, 
FNI, etc.. 

- Un nivel al inflaŃiei mai scăzut decât cel calculat pe baza datelor oficiale-
consecinŃă a faptului că puterea de cumpărare medie este mai mare decât cea 
rezultată în urma analizei veniturilor la nivel naŃional. In România bancnotele 
circulă într-un volum şi cu o viteză sensibil mai mare decât ne arată cifrele oficiale, 
graŃie şi schimbului valutar stradal. O vorbă din popor spune că “banul este făcut să 
circule”; este adevărat că acest lucru nu înseamnă a trece bancnotele dintr-un 
buzunar în altul fără nici un suport economic, dar în acelaşi timp să ne aducem 
aminte de crizele provocate în anii ’90 de blocajele financiare ca rezultat al unui 
mecanism greoi de decontare.  

Este de la sine înŃeles că lista unor astfel de “argumente” poate fi continuată, dar ceea ce 
interesează este rezultatul final. Nu putem continua fără a sublinia şi elementele negative 
conŃinute în exemplele de mai sus. “Tot ceea ce îmi place este ilegal sau îngraşă” sau, cu alte 
cuvinte, “orice lucru bun este rău”. In versiunea rurală cele două expresii de mai sus capătă o 
formă optimistă: “în tot rău-i şi-un bine”. Se evidenŃiază astfel un conflict între punctele de 



  

vedere ale unui acelaşi individ în funcŃie de poziŃia în care se află atunci când îşi exprimă 
opiniile. Pe de o parte nimeni nu ar dori să-şi împartă rodul muncii (cu atât mai mult dacă este 
legală), pe de altă parte, în condiŃiile în care are nevoie de ajutorul societăŃii (spitalizare, şomaj, 
etc.) ar dori să primească o cotă cât mai mare din capitalul social. Prin prisma celor de mai sus 
argumentele “pozitive” exprimate pot fi demontate de observaŃii, în aceeaşi măsură, pertinente. 
In ceea ce priveşte dezvoltarea tehnologică este bine ştiut că nu se poate reduce la investiŃii 
personale neconcertate deoarece capitalurile necesare sunt de obicei uriaşe. Dacă, de exemplu, 
piaŃa calculatoarelor nu ar contribui la formarea bugetului în scurt timp dezvoltarea în acest 
domeniu ar cunoaşte o scădere considerabilă. Dacă nu din alt motiv cel puŃin din acela că o 
bună parte din aceste produse se achiziŃionează de către instituŃii bugetare. Mai devereme sau 
mai târziu presiunile sociale cauzate de şomaj sau inflaŃie ar scăpa de sub controlul autorităŃilor 
guvernamentale care ar fi lipsite de mijloacele economice de contracarare. 

Concluzia este că, dintr-un punct de vedere, economia subterană reprezintă o asumare a 
unui rol individual de structurare a PIB şi distribuire a bugetului. Atât timp cât există un 
echilibru între presiunea fiscală şi presiunea socială acest lucru nu face decât să condimenteze 
activitatea economică. Repet, nu se pune problema justificării unor activităŃi ilegale. Singura 
motivaŃie este dată de necesitatea stabilirii unui cadru legislativ care să permită, cu eforturi 
minime, menŃinerea unui echilibru între volumul total al veniturilor individuale şi cel al 
bugetului, fie el local sau naŃional. 

Nu trebuie uitată componenta psihologică. Probabil că atitudinea multor indivizi ar 
căpăta o altă turnură dacă ar putea vizualiza consecinŃele cauzate de situaŃia în care societatea ar 
răspunde cerinŃelor individuale în acelaşi mod în care individul a contribuit la sprijinirea 
societăŃii. Acest subiect face însă obiect de studiu al altor ştiinŃe. Cert este că aşa cum individul 
nu poate exclude condiŃia de membru al unei societăŃi nici ramurile ştiinŃifice nu sunt 
independente. 

Economia subterană a apărut odată cu primile reglementări privind activităŃile 
economice şi reprezintă un subiect care nu poate fi închis niciodată deoarece se comportă ca apa 
curgătoare (G. Mogensen, H. Kvist, E. Kormendi, S. Pedersen 1995): “se adaptează politicilor 
fiscale, sancŃiunilor autorităŃii şi perceptelor morale”. Totul se reduce la capta o parte cât mai 
mare veniturilor către economia oficială (după unii analişti se pare ca 2/3 din banii obŃinuŃi în 
economia subterană se întorc imediat în circuitul public). 
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În scopul studierii efectelor asupra economiei oficiale, câteva studii au integrat 

economiile subterane în modele macroeconomice. Astfel s-a ajuns la concluzia ca dimensiunea 
economiei subterane trebuie luata în seama la stabilirea politicilor fiscale si de reglementare, iar, 
pe de alta parte, prezenta activitatilor economice subterane ar putea duce la o crestere a efectelor 
inflationiste induse prin stimuli fiscali si monetari. Într-un recent studiu despre o serie de tari 
din America Latina se demonstreaza ca în economiile unde sarcina fiscala fixata este mai mare 
decât cea optima, iar aplicarea normelor are un grad scazut, cresterea dimensiunii relative a 
sectorului neoficial duce la o diminuare a cresterii economice. Rezultatele sale indica, la o 
crestere a economiei subterane cu un procent din PIB, o scadere a PIB/locuitor cu 1,22%. 

Unul din efectele negative ale economiei subterane îl reprezinta modul în care aceasta 
poate afecta sanatatea fiscala a unui stat. În legatura cu aceasta exista teorii care sustin ca, daca 
guvernele ar fi capabile sa controleze formele de manifestare ale economiei subterane, multe 
probleme fiscale ale sectorului public, cum ar fi datoria publica, de exemplu, ar putea fi reduse. 
Totusi, numerosi experti si critici considera ca acest argument reprezinta doar învinovatirea 
cetatenilor pentru esecurile bugetare ale celor aflati la guvernare. Pentru acesti critici, economia 
subterana este un însotitor inevitabil al sistemului de taxe si de reglementari economico-sociale. 

Oamenii aleg, adesea, sa participe la economia subterana datorita ideii de dreptate. 
Cetatenii percep o nedreptate în situatia lor si decid sa-si faca dreptate prin mutarea actiunilor 
lor din sfera de control a guvernului. Se poate recunoaste aici situatia, când multi oameni, 
surprinsi asupra ilegalitatii actiunilor lor economice, pretind ca-si « câstiga cinstit o bucata de 
pâine », desi este clar ca un asemenea comportament economic poate fi clasificat ca fiind 
infractiune economica ori nesupunere civica. Un asemenea comportament este foarte comun în 
rândurile vânzatorilor ambulanti si al celor care vând fara licenta pe strada ori în târguri. Când 
aceste ocupatii devin identitati economice importante în cadrul grupurilor minoritare, economia 
locala este adesea numita « economie de ghetto ». 



  

Un aspect care trebuie sa constituie un motiv de îngrijorare îl reprezinta faptul ca din 
cauza cresterii ratei participarii la economia neoficiala, cei care lucreaza în economia la vedere 
percep diferentele si inechitatea, rezultatul constituindu-l amplificarea ratei nemultumirii care, 
într-un cerc vicios, duce la cresterea numarului persoanelor implicate în actiuni economice 
subterane. 

Dintr-o perspectiva sociologica, economia subterana este acuzata ca având implicatii 
negative asupra atitudinii cetateanului fata de normele si valorile statului de drept, în special în 
ce priveste respectul fata de legi, conformarea fata de reguli si norme, conformarea voluntara a 
platitorului de taxe. Diferentierile de natura economica devin semnificative prin faptul ca unele 
grupuri sociale participante la activitati economice subterane pot obtine beneficii uriase, în timp 
ce societatea, în ansamblul sau, poate sa cunoasca o înrautatire a nivelului de trai. Numeroase 
studii concluzioneaza ca economia subterana poate largi contactele si oportunitatile pentru 
crima organizata deoarece sectorul neoficial este greu de delimitat. O economie secundara ce 
scapa de sub controlul statului faciliteaza spalarea profiturilor criminale sustin unanim cei care 
sunt preocupati de amploarea fenomenului. Orice participant la economia subterana este un 
« spalator » de bani murdari. 

Cresterea violentei este, de asemenea, un efect al unei piete economice în ascensiune 
continua, pentru ca regulile si normele generate de sistemul juridic nu pot fi impuse de 
autoritatile statului într-un cadru ilegal si neoficial. Din acest motiv, în unele tari exista vii 
dezbateri pe marginea necesitatii « aplicarii în forta a regulilor», fapt cerut de tot mai multi 
oameni. Aceasta face ca unii autori sa fie îngrijorati de posibilitatea încalcarii de catre 
autoritatile statului a libertatilor civile a cetatenilor obisnuiti, în situatia în care institutiile 
chemate sa aplice legea ar capata puteri exceptionale pentru lupta împotriva amenintarilor 
crimei organizate. O asemenea « spaima » este prezenta, mai ales, în societatile eliberate de sub 
totalitarismul comunist, fiind folosit argumentul ca institutiile amintite, investite cu puteri 
exceptionale, le-ar putea folosi în scopuri straine democratiei. 

Multi analisti au identificat relatii de interconditionare între globalizare si crima 
organizata, care a reusit sa construiasca un cadru de actiune structurat, la nivel international, si 
care se dezvolta pe monopolul statului asupra puterii coercitive. Aceste elemente formeaza o 
« simbioza politico-economica » ce exista ca un sistem socio-economic paralel fata de 
autoritate, amenintând astfel integritatea statului. 

Coruptia, definita simplu ca « abuz de putere publica în beneficul personal », a fost 
studiata pe larg în ultimii ani, atât în relatie cu economia oficiala, cât si cu cea subterana. Într-un 
studiu realizat de FMI în 1998 se apreciaza ca pe o scara de la 0 la 6, o crestere cu un punct a 
nivelului coruptiei duce la o diminuare a PIB cu 0,84%. În ce priveste relatia dintre coruptie si 
cresterea economiei subterane, un studiu recent al Bancii Mondiale realizat pe un esantion de 
tari din America Latina, OCDE si tari din estul Europei (41) concluzioneaza ca o diminuare cu 
un procent a indicelui coruptiei ar avea ca efect o reducere a economiei subterane cu 8 – 10% . 



  

O literatura vasta a fost dedicata probabilitatii ca economia subterana sa fie contagioasa (teoria 
« efectului de cascada »), prin justificarea ca actiunile economice din sectorul neoficial erodeaza 
standardele onestitatii, element de baza al contractului social pe care se bazeaza statul de drept. 

Se pot identifica si alte efecte negative ale activitatilor economice neoficiale, unul dintre 
cele mai importante fiind subminarea alocarii optime a resurselor datorita deformarii preturilor 
si veniturilor, comparativ cu economia oficiala. Acest fapt conduce la diminuarea produsului 
real si înrautatirea situatiei economice a unei tari, în ansamblu. În general, activitatile 
economice subterane nu beneficiaza de avantajele la scara nationala ale economiei si nu au 
acces la pietele de capital. 

Pe de alta parte, numerosi autori evidentiaza o serie de efecte pozitive ale economiei 
subterane. Într-un studiu publicat în 1998, Fr. Schneider arata ca peste 66% din câstigurile 
economiei subterane sunt imediat cheltuite în sectorul oficial. Efectele pozitive ale acestor 
cheltuieli trebuie avute în vedere în analiza cresterii economice, respectiv în evaluarea 
veniturilor statului obtinute prin taxe indirecte. 

Autorul unui studiu econometric pentru Marea Britanie (1960-1984) a gasit dovada 
clara ca economia ascunsa are un efect semnificativ asupra cheltuielilor de consum. Acesta 
subliniaza faptul ca economia subterana are un efect pozitiv asupra cheltuielilor obisnuite de 
consum si chiar un efect mai puternic asupra cheltuielilor pentru bunuri de folosinta 
îndelungata. 

S-a apreciat ca economia subterana reprezinta « si un mod important de a scutura 
economiile anchilozate ». Afirmatia se sprijina pe un exemplu din Germania, unde strainii, 
dintre care o mare parte muncesc ilegal, contribuie la cresterea fortei de munca din domeniul 
constructiilor. Muncitorii germani din acest domeniu nu se limiteaza strict la executarea de 
activitati specifice calificarii lor, or tehnicile moderne de constructie depind, adesea, de munca 
în echipa si de flexibilitate, astfel ca « munca în economia subterana a facut posibila aflarea 
acestor noutati ». 

Este exagerat sa se spuna ca economia subterana din Europa reflecta tot ceea ce esueaza 
în politica economica a statelor din acest spatiu, radacinile fenomenului analizat aflându-se 
printre aceiasi factori care înabusa competitia si împiedica aparitia de noi locuri de munca. 
Vazuta din acest unghi, economia subterana « trebuie recunoscuta ca o binecuvântare, mai 
degraba, decât ca un blestem : permite firmelor sa scape de rigiditatile unei economii formale, 
creând locuri de munca si prosperitate acolo unde, altfel, n-ar fi existat nici slujbe, nici 
belsug ». 

Economia subterana este analizata si din perspectiva democratiei. “O economie 
subterana în crestere – apreciaza Institutul Fraser – este un semn ca democratia noastra nu 
functioneaza cum ar trebui”. În conceptia unor analisti, într-un sistem democratic, cetatenii pot 
aproba sau condamna politica guvernelor nu numai cu voturile lor, ci si printr-un comportament 
economic, ponderea oamenilor ce “voteaza cu banii” lor fiind din ce în ce mai mare. În 



  

economia subterana - spun acestia – sunt ascultate voci care, de obicei, nu sunt luate în seama în 
procesul electoral normal si, de aceea, nu trebuie condamnata atitudinea cetatenilor care 
« voteaza » cu banii lor, într-un protest tacit fata de legi si reglementari. Pe baza acestor 
argumente se sustine ca lupta împotriva economiei subterane este o manifestare de totalitarism, 
economia neoficiala fiind « un proces democratic care nu ar trebui suprimat » 

Exista, de asemenea, voci care sustin ca economia subterana este benefica deoarece este 
expresia fundamentala a pietei libere, rationalitatea economica având un câmp mai mare de 
manifestare în absenta risipei si ineficientei rezultate dintr-o reglementare guvernamentala 
restrictiva. Fiind o piata libera, economia subterana poate spori eficienta economiei totale, fiind, 
prin urmare, un lucru bun. Individualismul, absenta interventionismului de stat, completa 
libertate de contractare din economia ascunsa reprezinta alte argumente ale acestui tip de 
analiza. 

Se mai afirma ca existenta si dezvoltarea economiei subterane sunt o dovada a aparitiei 
unei disjunctii între politica si starea naturala a afacerilor economice. Astfel, economia 
secundara (neoficiala) este doar o corectie pentru o economie ineficienta, plina de constrângeri. 
« Economiile secundare » din tarile fostului bloc estic au fost citate în literatura din Vest ca un 
motiv principal al prabusirii regimului comunist. 

Numerosi analisti considera ca economia subterana este mai inovativa si, cu siguranta, 
mai întreprinzatoare decât sectorul regulat, ea putând raspunde imediat la nemultumirile 
consumatorului prin crearea unui produs care sa corespunda asteptarilor sau nevoilor si a carui 
aparitie nu este stânjenita de reglementarile excesiv de birocratice. Se crede ca ea poate 
raspunde si schimbarilor din ciclul de afaceri sau modificarilor socio-economice importante cu 
mai mult dinamism, în timp ce sectorul oficial, controlat de guvern are nevoie de mai mult timp 
pentru a se adapta schimbarilor. 

Economiei subterane i s-au atribuit, uneori, meritele de a fi revigorat unele zone ale 
economiei oficiale, fiind numita adesea « pepiniera afacerilor », aratându-se ca cei discriminati 
ori marginalizati (femeile, etnici minoritari, saraci etc) se pot lansa în afaceri cu mai putin 
capital, operând adesea într-un mediu sau ocupatie cu profit mai ridicat decât le-ar permite, în 
mod regulat, oportunitatile lor sociale sau financiare (O idee larg raspandita este si aceea 
potrivit careia economia subterana contribuie la redistribuirea bogatiei in societate, indivizii 
marginalizati obtinand o justitie economica fortata pe care inechitatile sistemului le neaga). 

Ulterior, sustin adeptii acestei teorii, afacerile de succes se pot alatura economiei 
oficiale sau, daca baza lor fundamentala de productie este ilegala, se poate face « lobby » pentru 
modificarea legilor. În aceasta directie se aduce ca exemplu anularea prohibitiei în SUA, urmata 
de alaturarea la economia oficiala a celor implicati în afacerile ilegale cu alcool : berarii, 
proprietarii de baruri, personalul de deservire, distribuitorii etc. 

Un alt argument al celor care sustin ca economia subterana are efecte pozitive îl 
constituie legatura cu stabilitatea statului, deoarece se considera ca satisfacerea nevoilor celor 



  

marginalizati din punct de vedere economic (prin oferirea de locuri de munca, bunuri mai 
ieftine, sprijinul comunitatilor locale etc) se realizeaza fara interventia statului. Economia 
subterana este vazuta, în acest caz, ca o chestiune pozitiva, deoarece se spune ca este o supapa 
de siguranta care permite sistemului economic si politic sa functioneze în continuare în timpul 
unor transformari structurale produse de globalizare, dezindustrializare, descentralizare ori de 
trecerea de la un regim politic la altul. Se poate concluziona , poate pare ironic, ca reducerea 
fortata a economiei subterane ar putea avea consecinte serioase pe termen scurt. 



  

Bibliografie 
 
1. Bhattacharyya, D.K. – „How does the „Hidden Economy” affects consumers expenditure? 

An econometric Study of the U.K. (1960-1984)” , International Institute of the Public 
Finance, Berlin, 1993 

2. Cebula, R. I. - „An empirical analysis of the impact of government tax and auditing policies 
on the size   of the underground economy. The case of the United states, 1993-1994”, 
American Journal of  Economic and Statistics nr. 65(3)/1983 

3. Enste, D., Schneider, F. - „Increasing Shadow Economies all the World. Fiction or Reality. 
A  

4. Survey of the Global Evidence of their Size and of their Impact from 1970 to 1995”, The 
Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, 1998 

5. Feige, E. L. - „How big is the irregular economies, Challenge 22/1, 1979; The underground  
6. economies. Tax evasion and information distortion”, Cambridge University, 1989 
7. Gervaise, G. - „The Size of the Underground Economy” ,  Statistics Canada Discussion 

Paper, 
8. February 1994 
9. Honston, J.F. – „Estimating the size and implications of the underground economy”, 

Federal Reserve Bank of Philadelphia 
10. Isachsen, A., Steinar S. - „The hidden economy : the labour market and tax evasion”, 

Scandinavian Journal of Economics, nr. 28/1980; „The size and growth of the hidden 
economy in Norway”, Review of Income and Wealth, 31/1, 1985 

11. Johnson, S., Kaufman, D., Zoido-Lobaton, P. – „Corruption, public finances and the 
unofficial economy”, The World Bank, 1998 

12. Lawrence, A. – “ The Underground Economy, A Strategic Scan of the Justice 
Environment”, Department of Justice, Canada , 1998 

13. Loayza, N.V. – ”The economics of the informal sector; a simple model and some empirical 
evidence from Latin America”,   Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 
1996 

14. Radulescu, I. G. - „The Underside of Globalization”, 3rd International Conference of PhD 
Students, Universitz of Miskolc, Ungary, august 2001 

15. Tanzi, V. – „Corruption around the world : causes, consequences; scopes and cures”, 
International Monetary Fund, 1998 

16. The Economist, 3 mai 1997, “Light on the Shadows” 
17. The Economist, 4 aprilie 1998, “Binded by the dark” 



  

 
FORłE CARE ACłIONEAZĂ ASUPRA SISTEMULUI FISCAL 

ROMÂNESC. CONJUNCTURA PREMERGĂTOARE INTEGRĂRII 
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
Lect. univ. drd. Leonard Abrudan 
Universitatea din Oradea, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, 
labrudao@rdslink.ro 

 
The EU structure means more than a goal for candidates country, it is followed by them as a 

model of development in many fields so I thought that joining the Union and its status support a fiscal 
approach in order to maintain the ballance between public needs and resources. 

 
 
Cu privire la strategia de aderare a Ńării noastre la structurile europene, armonizarea 

sistemului fiscal românesc cu practica europeană face parte dintr-un proiect mai complex de 
„acordare” legislativă cu Uniunea Europeană, proiect care a început după anul 1994. Evaluările 
făcute de către Comisia Europeană în repetate rînduri au ajuns la concluzia că România a făcut 
deja importante eforturi de adaptare a legislaŃiei sale şi de adoptare a legislaŃiei comunitare şi că 
se pot vedea schimbări sub multe aspecte. Din cele 899 Directive şi Reglementări, un număr de 
426 fuseseră deja adoptate de către România, până la 30 iunie 1997, în legislaŃia sa naŃională, iar 
până la sfârşitul lui 1999, armonizarea legislativă avusese loc în proporŃie de cca. 70%. Toate 
noile legi şi reglementări se elaborează obligatoriu în concordanŃă cu legislaŃia Uniunii 
Europene în respectivul domeniu. Totuşi, încă mai este mult de făcut pentru ca principiile 
legislaŃiei comunitate să fie bine puse în legislaŃie şi mai ales în practică. Pot fi menŃionate, în 
acest context, legislaŃia în domeniul achiziŃiilor publice, mai multe aspecte care se referă la 
drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv acelea referitoare la licenŃa europeană. România 
are nevoie de structuri şi instituŃii corespunzătoare.  

În mod sigur, asimilarea a patruzeci de ani de legislaŃie europeană şi punerea ei în 
practică este o sarcină uriaşă, care nu se poate realiza în scurt timp. Iar erorile care pot apărea 
încercînd să aplicăm reŃete exterioare la realitatea românească pot avea urmări neplăcute asupra 
randamentului sau, de ce nu, chiar a seriozităŃii impozitului respectiv. Un bun exemplu este cel 
al noilor norme de aplicare a normativelor cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor 
fizice, în speŃă a veniturilor obŃinute din facilităŃile acordate de către angajatorii contribuabililor. 
O impunere a acestor avantaje în natură este logică şi se practică în multe Ńări, dar în Ńara noastră 
ar putea avea un efect interesant şi anume acela că la negocierea salariilor contribuabilii vor cere 
ca sumele nete pe care le vor avea de primit să nu fie afectate de aceste impozite. Acest fapt 
presupune o creştere a eforturilor financiare ale firmelor angajatoare pentru a contracara aceste 



  

prelevări, determinînd astfel o creştere a costurilor, iar ceea ce se dorea a fi o sursă suplimentară 
de venituri la buget se va transforma într-o premisă a inflaŃiei. BineînŃeles că nu am socotit cea 
mai probabilă variantă (rezultantă clară a proporŃiei ridicate a economiei subterane) în care 
beneficiarii avantajelor vor face tot posibilul pentru a le escamota şi a le sustrage astfel 
impunerii, eforturile făcute de cei însărcinaŃi cu verificarea şi colectarea acestor venituri 
depăşind cota aferentă pragului de rentabilitate al impozitului în chestiune. 

Astfel că factorii de decizie fiscală din România trebuie să aibă în vedere nu numai 
dorinŃele pe care le au sau cerinŃele cărora trebuie să le facă faŃă, ci şi posibilitatea ca aceste 
noŃiuni să prindă contur în contextul specific Ńării noastre. Iar faptul că impozitele şi taxele de la 
populaŃie asigură un anumit nivel (insuficient) al veniturilor statului nu trebuie să determine 
„atrofierea” celorlalte roluri pe care le au aceste categorii economice şi anume de reglatori şi 
instrumente de influenŃare a economiei. În condiŃiile în care acest lucru este dat uitării 
defecŃiunile rezultate pot determina disfuncŃiuni majore ale sistemului economic în ansamblul 
său. 

Modificările trebuie făcute în structura sistemului dat fiind faptul că neadaptarea la 
cerinŃele europene iese din calcul a-priori, ceea ce înseamnă că România este nevoită să se 
alinieze la standardele din Uniunea Europeană, dar trebuie să Ńină seama de faptul că sistemul 
fiscal este necesar să fie compatibil cu mecanismul economic, raportul fiscalităŃii în PIB să fie 
unul optim cu rezultate pozitive în ceea ce priveşte creşterea nivelului de bunăstare prin 
acumulări crescute şi o cerere agregată situată pe o pantă ascendentă, iar prelevările din 
economie să nu determine inhibarea liberei circulaŃii a factorilor de producŃie.ii Acest din urmă 
deziderat se constituie ca parte integrantă a „aquis”-ului comunitar. În esenŃă principiile 
impozitării nu trebuie absolutizate sau, mai bine zis, trebuie armonios împletite cu rolul de 
pîrghie economică pe care-l pot avea prelevările fiscale.  

Pe de altă parte o fiscalitate excesivă determină o preocupare continuă a contribuabililor 
în vederea eludării fiscale, veniturile în loc să crească se vor înscrie pe o curbă descendentă. La 
fel cum pe măsură ce se pun în vînzare noi sisteme de siguranŃă hoŃii se pun la curent cu 
mijloacele de spargere a lor, şi în cazul reglementărilor fiscale vor apărea metode de „fentare” a 
impozitelor imaginate de cîŃiva contribuabili preocupaŃi în cel mai înalt grad în acest sens. În 
zilele noastre colectorii de taxe şi impozite din Ńările dezvoltate se îngrijesc de cum să 
descurajeze planurile de evaziune fiscală, astfel că ei nu se confruntă cu o penurie de baze de 
impozitare, ci pe lîngă sarcina, dificilă şi ea, de a adapta mereu sistemul de prelevări la 
schimbările economice, mai sînt şi antrenaŃi într-o competiŃie cu inventivitatea contribuabililor 
de a crea noi forme ale evaziunii fiscale.  

Revenind şa modificările structurale care trebuie făcute în sistemul fiscal românesc este 
necesar să precizăm care sînt trăsăturile caracteristice ale sistemului actual de impozitare din 
Ńara noastră. Aceste caracteristici sînt următoareleiii: 

- este restrictiv; 



  

- este neechitabil; 
- rata fiscalităŃii este ridicată. 
Caracterul restrictiv este determinat de permanenŃa austeritate în care se situează 

exerciŃiile bugetare post-decembriste, politica fiscală fiind un instrument suplimentar al politicii 
economice de ansamblu în încercarea acesteia de a înlătura efectele anilor de centralizare a 
economiei. 

În ceea ce priveşte echitatea am mai spus că orice sistem fiscal este un compromis între 
eficienŃă şi echitate. Problema cu sistemul românesc este că el nu este caracterizat de o eficienŃă 
ridicată, în condiŃiile unei inechităŃi dovedite. Teoria fiscală precepe echitatea ca avînd două 
dimensiuni: una orizontală, determinată de egalitarismul tratării subiecŃilor fiscali, iar o alta 
verticală, judecată printr-o prismă utilitaristă (utilitatea marginală a celor cu venituri mai mici 
este mai mare decît a celor cu venituri mai ridicate), cu amendamentul că „umblînd” la 
veniturile ridicate se poate determina uşor apariŃia unui efect de substituŃie în locul celui de 
venit cu efecte directe asupra bunăstării globale în accepŃiune paretiană. 

Cea de-a treia caracteristică, cea a fiscalităŃii ridicate, are o serie de rezultate dintre cele 
mai nedorite. În primul rînd „încurajarea” evaziunii fiscale, în al doilea ceea ce spuneam în 
paragraful anterior despre crearea unui efect de substituŃie prin înlocuirea unei părŃi din timpul 
alocat muncii cu ocupaŃii specifice timpului liber, iar în al treilea rînd „impozitele sînt o 
agresiune împotriva producŃiei şi acumulării bogăŃiei”iv. 

Dacă ajungem la concluzia că acesta este sistemul fiscal românesc (şi dacă ne uităm mai 
atent la el nu avem motive să ne îndoim că aşa ar fi), bineînŃeles că nu ne putem permite ca în 
aceste condiŃii să batem la uşa Uniunii Europene pentru a fi admişi. Şi că trebuie făcute 
demersuri urgente pentru remedierea situaŃiei în timp scurt. 

Un prim demers în acest sens este alinierea la standardele europene în ceea ce priveşte 
libera circulaŃie a capitalurilor, a resurselor umane, a produselor şi serviciilor. În ceea ce 
priveşte resursele umane problema este mai puŃin de natură fiscală, doar prin prisma migrării 
forŃei de muncă din zone cu o fiscalitate mai ridicată spre cele care sînt caracterizate de relaxare 
în domeniu. Dar în cazul capitalurilor, a produselor şi serviciilor problemele încep să aibă şi 
componente fiscale evidente. Impunerea în cotă ridicată a capitalului poate determina o 
traiectorie a disponibilului monetar spre zone cu o rată a profitului mai mare şi o fiscalitate mai 
scăzută. În altă ordine de idei activitatea investiŃională în domeniul producŃiei şi prestărilor de 
servicii trebuie încurajată pentru a avea mai tîrziu baze de impozitare. În acest context România 
a făcut progrese în sensul facilitării acumulării de capital de către IMM-uri prin reducerea 
impozitului pe profit de la 38% la 25%, prin acordarea de facilităŃi fiscale în raport cu profiturile 
reinvestite, prin recurgerea în cazul societăŃilor comerciale cu mai puŃin de 9 angajaŃi şi o cifră 
de afaceri inferioară sumei de 100.000 euro la impozitarea pe venitul societăŃii cu o cotă de 
1,5% aşezată asupra tuturor veniturilor firmei. Acesta este un fapt pozitiv din cauză că în 
condiŃiile integrării europene prelevările directe (în special cele pe profit sau pe corporaŃii, 



  

precum şi cele pe veniturile persoanelor fizice) se vor constitui în resurse principale de auto 
finanŃare regională. Iar dacă mediul economic este propice activităŃii în domeniu viitorul fiscal 
poate fi ferit de viziuni sumbre. 

Într-un alt context, cel al schimburilor comerciale, România se va vedea nevoită să 
renunŃe la aportul de 7-8 procente aferente participării taxelor vamale la formarea veniturilor 
bugetare. Libera circulaŃie a produselor înseamnă că taxele vamale îşi vor reduce ponderea 
drastic spre dispariŃie datorită faptului că Uniunea Europeană este actualmente cel mai 
important partener comercial al Ńării noastre. Problema aici este legată de avantajul competitiv 
al produselor „made in Romania” în raport cu cele fabricate în Uniune, statutul de piaŃă de 
desfacere nefiind unul pe care să ni-l dorim, în condiŃiile în care clauza de salvgardare devine 
inoperantă. 

Un domeniu extrem de important este cel al impozitelor indirecte, categorie care are un 
specific aparte în context european. Voi ilustra această notă aparte prin două trimiteri. Prima se 
circumscrie cadrului general de funcŃionare a Uniunii Europene şi este : „dreptul Consiliului de 
a lua decizii privind armonizarea legislaŃiilor […] referitoare la impozitele pe cifra de afaceri, 
accize şi alte impozite indirecte […] pentru a asigura crearea şi funcŃionarea pieŃei interne”, iar 
a doua trimitere „armonizarea legislaŃiei prezente şi viitoare […] constituie o condiŃie 
importantă a integrării României în Comunitate, iar între domeniile de interes special în care 
urmează a se extinde armonizarea se menŃionează impozitarea indirectă”, are legătură directă cu 
viitorul sistemului fiscal românesc. Impozitele indirecte au o importanŃă crescută datorită 
faptului că pe baza acestora se va constitui bugetul general al Uniunii Europene pe lîngă 
prelevările de la statele membre în funcŃie de produsul intern brut al acestora. 

Din perspectiva „aquis”-ului în domeniul impozitării indirecte, acesta prevede  
instituirea unui impozit necumulativ general (acesta este TVA) cu referire la egalitatea 
tratamentului fiscal aplicat importurilor. Acest lucru a fost îndeplinit de România (iar o realizare 
pozitivă este şi cea a rentabilizării perceperii acestui impozit prin ridicarea nivelului cifrei de 
afaceri pînă la care contribuabili sînt scutiŃi de plata sa), în schimb în ceea ce priveşte accizele, 
cerinŃele UE sînt de a fi aplicate în rate minime, lucrurile nu sînt încă clarificate. În cazul TVA 
cotele în care se percepe acest impozit trecînd de 10% (în România 19%) determină exercitarea 
unui interes deosebit în această problemă. TendinŃele viitoare ale Ńărilor membre în Comunitatea 
Europeană sînt orientate spre diminuarea cotei normale de prelevare pînă la limita de 15%, dar 
deocamdată se lasă statelor libertatea în acest domeniu.  

În Acordul european de asociere, Ńara noastră şi-a luat angajamentul de a face demersuri 
în privinŃa armonizării normativelor privitoare la accize. Cu toate că prelevările se efectuează în 
condiŃii apropiate de cele practicate în UE, armonizarea s-a făcut relativ accelerat în raport cu 
condiŃiile obiective ale pieŃei. Această accelerare nu se referă la grija pentru respectarea 
angajamentelor, ci mai mult la acoperirea unor necesităŃi de resurse financiare. Este ştiut faptul 
că impozitele directe sînt un instrument extrem de eficient atunci cînd nevoia de resurse este în 



  

creştere, răspunsul fiind unul foarte rapid (în raport cu impozitele directe), dar trebuie avut în 
vedere faptul că „apelul la impozitele indirecte are […] anumite limite peste care nu trebuie să 
se treacă, deoarece produce efecte indezirabile atît pentru contribuabili, cît şi pentru economie 
privită în ansamblu.”v 

Astfel că România se află între Scylla şi Caribda. Pe de o parte se zbate într-o 
permanentă nevoie de bani, iar pe de altă parte doreşte să se poată conforma cerinŃelor Uniunii 
Europene din punct de vedere fiscal. La cumpăna între milenii Guvernul României, într-un 
acces de sinceritate, cred, face următoarea evaluare a sistemului fiscal românescvi: 

- impredictibil; 
- inconsistent (supus la tot felul de interpretări din partea autorităŃilor fiscale); 
- confuz şi neclar; 
- orientat mai mult spre funcŃia de mobilizare, lăsînd într-un plan secund 

componenta de influenŃare pozitivă a economiei; 
- relativ inechitabil; 
- presiune fiscală la limita superioară a suportabilităŃii; 
Avînd în vedere faptul că de la această cumpănă au trecut mai bine de doi ani unele 

lucruri au fost lămurite, dar încă suntem departe de ccea ce vrem, iar „noua filosofie”vii nu va 
rezolva problema dependenŃei faŃă de finanŃarea externă. O analiză comparativă în raport cu alte 
sisteme fiscale, coroborată cu o preocupare veritabilă pentru asanarea variantei româneşti şi 
pentru reaşezarea prelevărilor fiscale în concordanŃă cu toate rolurile pe care le au, toate acestea 
ar putea constitui un drum pe care autorităŃile fiscale româneşti ar trebui să pornească. 
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In this work I tried to expose one of the most important coordinate of the romanian fiscal system 

in its relations with the global economy. The IMF represents a crucial structure for every transition 
country so I found it important for our economy, all viewed form fiscal perspective. 

 
 
Lăsînd la o parte datele statistice o analiză a sistemului fiscal românesc ar trebui să ia în 

calcul atît ansamblul elementelor sistemului cît şi relaŃiile pe care acesta le are cu celelalte 
componente ale economiei naŃionale, dar mai ales proiectarea în viitor a acestui sistem prin 
prisma tendinŃelor de integrare în Uniunea Europeană.  

Sistemele fiscale, nu numai cel din România, sînt „întotdeauna un compromis”viii. 
Acest compromis derivă din preocuparea factorilor de decizie fiscală pentru a asigura fondurile 
necesare cheltuielilor publice, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru a păstra o doză cît mai 
mare de echitate în raport cu contribuabilii în procesul de colectare a acestor sume. Echilibrul 
fragilix dintre aceste două preocupări stă la baza deciziilor economice în domeniul fiscal. Cu atît 
mai mult sistemul românesc este supus unor presiuni asupra acestui fragil echilibru. După cum 
spuneam anterior, după anul 1989 românii au trebuit să înveŃe ce sînt finanŃele publice, ce 
înseamnă să fii contribuabil, iar în acest proces de învăŃare nu au avut la dispoziŃie atu-urile pe 
care Ńi le dă o experienŃă trecută deoarece cei care ar fi putut să beneficieze de această 
experienŃă au supravieŃuit comunismului doar în calitate de pensionari (în cel mai bun caz). Spre 
deosebire de alte state europene (cele spre care privim căutîndu-ne modele), România cunoaşte 
o puternică aplecare către o viziune paternalistă asupra problemelor existenŃiale (Statul trebuie 
să vină cu soluŃii), iar în acest context, mentalitatea, neexersată cu despicarea firului în patru din 
punct de vedere economic, poate induce un comportament de frondă împotriva statului care îi ia 
contribuabilului o parte (semnificativă) din produsul său lunar sau aferent unei perioade mai 
mari de timp. Totodată, acelaşi contribuabil, sub efectul unui sistem de nevoi extrem de 
dinamic, nevoi din care o mare parte se circumscriu celor publice, clamează satisfacerea a din ce 
în ce mai multor nevoi fără a-i fi afectate veniturile în mod suplimentar.  

BineînŃeles că nu doar poporul român se confruntă cu această problemă, ci este o 
chestiune de ordin psihologic ca oamenii să-şi dorească tot mai multe lucruri fără a trebui 



să facă eforturi suplimentare pentru a şi le apropia, dar la români acest sentiment 
este amplificat de paternalismul pe care l-am menŃionat mai înainte. Din această cauză 
administraŃia de la noi a fost şi este permanent în dificultate. Puterea de cumpărare scăzută 
coroborată cu sistemul de nevoi amintit, corupŃia  şi birocraŃia din toate mediile, aşteptările 
cărora statul trebuie să le facă faŃă, toate acestea aşază asupra statului o povară mai mare 
decît ar trebui. Şi dacă s-ar opri totul aici nici n-ar fi mare lucru, dar intervine şi o altă 
componentă care generează presiune, o componentă externă.  

Această componentă externă are, pentru România, trei nuanŃe: una de natură 
mimetică, alta de natură adaptativă, iar a treia are caracter imperativ. Conform primei 
categorii sistemul fiscal românesc a fost, într-unele dintre stadiile dezvoltării sale mai 
pregnant decît în prezent, constrîns, dacă mă pot exprima astfel, să se modernizeze. După 
cum am mai spus de nenumărate ori, în perioada imediat următoare anului 1989, sistemul 
fiscal românesc a trebuit compus, iar elementele care au mijlocit această compunere au fost, 
în mare măsură, de sorginte externă, împrumutate fiind de la alte sisteme care funcŃionau şi 
care se constituiau în ceva apropiat. Etapele exerciŃiului bugetar, impozitele, atît directe cît 
şi indirecte, toate au trebuit imitate şi acordate cu realitatea economică de la acel moment. 
Din raŃiuni politice (doctrina la putere fiind social-democrată) sistemele fiscale cercetate 
pentru a servi drept model au făcut parte din aceeaşi grupare de concepŃii. 

În al doilea rînd, influenŃa cu determinare adaptativă s-a făcut şi se face şi în 
continuare simŃită prin prisma aderării Ńării noastre la structurile politice, dar mai ales 
economice ale Uniunii Europene. Dintre capitolele de negociere deschise de România cu 
Uniunea Europeană există unele care se centrează pe domenii fiscale. Pe lîngă neîngrădirea 
mişcării factorilor de producŃie şi a persoanelor, trebuie avut în vedere şi faptul că bugetul 
Uniunii se va constitui prin contribuŃiile membrilor, iar Ńara noastră va trebui să se 
conformeze la momentul aderării, neputîndu-se limita (nici nu i se va permite) la statutul de 
Ńară asistată din punct de vedere economic. Programele de dezvoltare ale Uniunii Europene 
vor viza armonia din perspectivă economică între toate regiunile sale, iar o parte a acestei 
armonii se va asigura la nivel de structuri superioare. Dar, independent şi în completare, 
fiecare regiune va trebui să-şi asigure perpetuarea şi dezvoltarea prin prisma economicului. 
Dar despre problematica aderării la Uniunea Europeană voi vorbi mai pe larg mai încolo. 

Cea de-a treia nuanŃă a presiunii externe este determinată de influenŃele pe care le 
au organismele şi instituŃiile financiare internaŃionale în raport cu Ńara noastră. RelaŃiile 
României cu aceste structuri se circumscriu relaŃiilor de natură economică pe care un stat le 
are în contextul economiei mondiale. După cum se ştie statele prezintă grade diferite de 
înzestrare din punct de vedere economic. Structura resurselor şi implicit a factorilor de 
producŃie, dimensiunea cererii interne, precum şi competitivitatea pe pieŃele externe (asta ca 
să nu enumerăm mai mulŃi factori) determină un comportament economic specific fiecărei 
Ńări. Astfel, unele state înregistrează rezultate mai bune decît altele în plan economic, pe 
cînd altele nu reuşesc să asigure o evoluŃie pozitivă a indicatorilor macroeconomici şi se 
pomenesc cu solduri negative la balanŃa de plăŃi sau la bugetul consolidat. În această 
conjunctură aceste Ńări trebuie să apeleze la asistenŃă financiară din partea mai sus 
menŃionatelor organizaŃii sau instituŃii. Acest ajutor financiar se acordă, uzual, cu condiŃia 



  

respectării anumitor angajamente din partea statelor beneficiare. Astfel că imperativitatea de 
care vorbeam mai sus nu are nuanŃă strict coercitivă, ci este în strînsă legătură cu 
dimensiunea necesităŃii pe care o are statul în cauză în raport cu finanŃarea respectivă. 
InstituŃia financiară care are cele mai dese implicări din acest punct de vedere este Fondul 
Monetar InternaŃional (FMI). Această structură „are atribuŃii de evaluare a politicii fiscal-
bugetare şi a consecinŃelor economice ale acesteia”x. În cazul în care indicatorii 
macroeconomici se înscriu în graficele previzionate, rolul FMI este mai ales consultativ, 
Fondul enunŃînd recomandări pentru menŃinerea şi consolidarea conjuncturii. Dacă însă, aşa 
cum este situaŃia României, turnura evenimentelor nu este una favorabilă, iar dificultăŃile 
persistă şi se acumulează pe măsură ce trece vremea, atunci Ńara respectivă are nevoie de 
asistenŃă financiară (pe lîngă cea tehnică), iar această asistenŃă se acordă, aşa cum spuneam, 
cu condiŃia respectării cerinŃelor Fondului.  

Aceste cerinŃe se înscriu într-o strategie politică proprie Ńărilor aflate în tranziŃie 
spre economia de piaŃă şi ele sînt în număr de trei: 

- liberalizare a economiei; 
- stabilizare a economiei; 
- reforme structurale care să asigure un cadru optim economiei de piaŃă prin 

prisma instituŃiilor şi normelor proprii acesteia. 
În esenŃă FMI preferă ca aceste trei cerinŃe să se îndeplinească concomitent, dar 

trebuie să se Ńină seamă de specificul fiecărei Ńări în parte, reŃetele acŃionînd cu succes doar 
luînd în considerare şi starea conjuncturală în care se aplică. 

Dacă în ceea ce priveşte primele două componente ale strategiei problemele, fără a 
putea fi considerate de neglijat, au fost relativ uşor de rezolvat (cel puŃin sub aspect 
teoretic), în ceea ce priveşte cea de-a treia cerinŃă aici lucrurile au fost ceva mai complicate. 
Componenta pregnant socială a problemei a făcut din aceasta o dificilă piatră de încercare 
pentru decidenŃii politici. În continuare voi expune cîteva măsuri de politică financiară 
elaborate de către Guvernul României la momentul anului 2000 sub incidenŃa cerinŃelor 
FMI. Aceste măsuri au fost cuprinse în memorandumul trimis Fondului în anul 2000 prin 
care se cerea extinderea creditului stand-by. (Surse: Ministerul FinanŃelor şi www.imf.org) 

Politicile macroeconomice pe termen mediu îşi propun aprofundarea acŃiunilor 
pentru relansarea economiei într-un trend pe termen lung. Pentru a reduce inflaŃia şi pentru 
eliberarea resurselor financiare către sectorul privat, guvernul doreşte să menŃină nivelul 
deficitului fiscal la nivelul celui din 1999 adică la 3,5 procente din PIB. Din perspectiva 
dezvoltării unei economii competitive, politica financiară va armoniza rigorile stabilităŃii 
macroeconomice cu obiectivul creşterii durabile. Politica financiară va contribui la 
stimularea economisirii şi a investiŃiilor, priorităŃile acesteia pe termen mediu fiind:  

- Controlul deficitului bugetului consolidat;  
- Desăvîrşirea reformei fiscale;  
- RaŃionalizarea opŃiunilor bugetare în funcŃie de priorităŃile stabilite în domeniul 

cheltuielilor;  
- Asigurarea transparenŃei în cheltuirea banului public.  
 



  

A. Controlul deficitului bugetar 
 
A.1. Controlul deficitului bugetar se va realiza prin măsuri vizând:  
a) Dimensionarea cheltuielilor bugetare în raport cu sursele de venituri şi de 

finanŃare neinflaŃionistă ale sectorului public;  
b) Utilizarea veniturilor din privatizare pentru modernizare şi dezvoltare, îndeosebi 

pentru cofinanŃarea proiectelor realizate cu asistenŃa Uniunii Europene, Băncii Mondiale, a 
altor instituŃii internaŃionale;  

c) Consolidarea capacităŃii de management financiar atât la nivelul Ministerului 
FinanŃelor cît şi la nivelul autorităŃilor financiare locale;  

d) Eficientizarea operaŃiunilor de colectare a impozitelor.  
A.2. In ceea ce priveşte bugetele locale, tendinŃa de accentuare a ponderii acestora 

in cadrul bugetului general consolidat va continua, pe măsură ce procesul de descentralizare 
se va adînci, iar capacitatea autorităŃilor locale de a gestiona respectivele bugete va creşte.  

A.3. In cazul bugetului asigurărilor sociale, se vor diversifica instituŃiile gestionare 
(Casa NaŃională a Pensiilor, AgenŃia de Gestionare a Fondului de Risc şi Accidente, 
Fondurile Private de Pensii, Casa NaŃională de Asigurări de Sănătate, AgenŃia NaŃionala de 
Ocupare şi Formare Profesională).  

A.4. ÎmbunătăŃirea colectării impozitelor se va realiza prin măsuri concertate 
privind:  

e) Asumarea poziŃiei de creditor tare de către stat, concomitent cu îndeplinirea 
riguroasă de către instituŃiile publice a obligaŃiilor lor financiare faŃă de furnizorii proprii;  

f) Aplicarea unui tratament nediferenŃiat faŃă de operatorii economici cu arierate la 
obligaŃiile fiscale, întărirea disciplinei fiscale la nivelul întreprinderilor;  

g) Generalizarea dosarelor fiscale pentru toŃi contribuabilii;  
h) Lărgirea bazei de impozitare prin restrângerea economiei subterane;  
Modernizarea sistemului de colectare a impozitelor cu utilizarea tehnologiilor 

informaŃiei şi comunicaŃiilor.  
 
B. Desăvîrşirea reformei fiscale 
 
În ceea ce priveşte veniturile s-au implementat a serie de reforme care să ducă la 

scăderea cotelor taxelor, lărgirea bazei de impozitare, reducerea distorsiunilor, implicând o 
scădere a poverii taxelor ca pondere în PIB. În domeniul impozitării directe a fost introdusă 
o nouă lege de impozitare a veniturilor firmelor, cu o rată a taxei de 25% (redusă de la 38%) 
şi o taxă de 10% pentru investiŃii (scad veniturile colectate cu 1¼ procente din PIB, luând în 
considerare şi taxa preferenŃială de 5% pentru activităŃile de export). S-a introdus o nouă 
lege de impozitare a veniturilor persoanelor fizice care lărgeşte aria de aplicare a taxelor şi o 
lege ca şi contractele încheiate prin convenŃie civilă să fie supuse colectării de CAS 
(contribuŃia la asigurările sociale) În domeniul impozitării indirecte s-a adoptat o valoare 
uniformă de 19% care a înlocuit vechile rate de 11 şi 22%, eliminând avantajele pentru 



  

asociaŃiile familiale, combustibilii de tipul M şi P, la fel şi pentru consumul de energie al 
gospodăriilor. Au crescut accizele la alcool şi s-a lărgit baza de aplicare a accizelor. 

Pe termen mediu, principiile generale ale reformei financiare din anul 2000 se vor 
regăsi în crearea unui sistem modern de impozite care să stimuleze munca, economisirea şi 
investiŃiile şi să asigure în acelaşi timp un regim de echitate general. Distorsiunile în 
alocarea resurselor vor fi minimizate prin asigurarea preponderenŃei principiului neutralităŃii 
impozitării. Impozitul pe venitul global, impozitele pe proprietate, taxa pe valoarea adăugată 
şi accizele vor constitui piloni fundamentali ai sistemului românesc de impozite, în timp ce 
importanŃa taxelor vamale se va reduce. Reforma sistemului de impozite va fi consolidată pe 
baza cerinŃelor de maximizare a bazei de impozitare şi raŃionalizare a ratelor marginale de 
impozitare.  

B.1. În ceea ce priveşte impozitul pe venitul global, se vor identifica modalităŃi 
adecvate pentru includerea veniturilor agricole şi a pensiilor situate peste un anumit nivel. În 
privinŃa impozitării pensiilor trebuie avută în vedere necesitatea recalculării acestora, 
urmând ca aplicarea impozitării sa se efectueze asupra sumelor brute astfel rezultate. Se va 
analiza de asemenea posibilitatea includerii dividentelor în calculul impozitului global, o 
decizie in acest sens urmând să fie luată încă în cursul anului 2000.  

B.2. Recunoaşterea cheltuielilor de afaceri in calitate de costuri normale va fi 
realizată, în mod gradual, în perioada 2001-2004. Astfel, în cazul deductibilităŃii 
cheltuielilor cu dobânzile va fi adoptată dobînda de protecŃie cu limita maximă a 
deductibilităŃii.  

B.3. Impozitele indirecte – taxa pe valoarea adăugată şi accizele – se vor alinia la 
exigentele participării la PiaŃa Unică. Pe măsura creşterii gradului de colectare, ratele 
impozitării, în primul rând, pentru taxa pe valoarea adăugată, dar şi pentru accize, vor fi 
reduse. În ceea ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, alinierea la cerinŃele Uniunii Europene 
include şi clarificarea reglementărilor vizînd rambursarea către persoanele fizice 
nerezidente. În ceea ce priveşte regimul accizelor şi al taxelor vamale, este necesar să se 
reglementeze instituŃia depozitelor fiscale. Această măsură permite plata taxelor vamale şi a 
accizelor numai pentru cantităŃile scoase din depozitele fiscale. Măsura facilitează şi crearea 
unui sistem de suspendare a plăŃii când bunurile circulă între depozitele fiscale. Pe baza 
acestor prevederi s-ar elimina variaŃiile abrupte in fluxurile de lichidităŃi ale afacerilor, 
precum şi discrepanŃele dintre regimul accizelor în România şi Uniunea Europeană.  

B.4.Pentru eficientizarea sistemului fiscal se va avea in vedere introducerea codului 
de procedură fiscală şi a codului fiscal (inclusiv ca modalitate de integrare a tuturor 
reglementărilor de natură fiscală disipate în legislaŃia României).  

 
C. Creşterea eficienŃei operaŃionale şi alocative a cheltuielilor bugetare 
 
DiscreŃionismul manifestat în execuŃia bugetară a încurajat comportamentele de 

căutare şi extragere de rente şi a distorsionat semnalele transmise prin intermediul 
sistemului de preŃuri libere. Resurse care ar fi putut fi alocate pe baze concurenŃiale au fost 



  

direcŃionate pentru susŃinerea activităŃii neviabile la preŃurile pieŃei. În aceste condiŃii, 
creşterea eficienŃei operaŃionale şi alocative a cheltuielilor bugetare impune măsuri vizînd:  

C.1. Realizarea unei analize detaliate a cheltuielilor bugetare (public expenditure 
review). AcŃiunea va fi iniŃiată în semestrul al doilea al anului 2000 şi va fi finalizată, cu 
asistenŃă internaŃională, cel mai târziu la sfîrşitul anului 2001. Analiza trebuie sa acorde o 
atenŃie deosebită cheltuielilor bugetare cu drepturi legate de investiŃiile în capitalul uman 
(sănătate si educaŃie), asigurările sociale şi asistenŃa socială.  

C.2. Cadrul instituŃional al politicilor fiscale şi bugetare pe termen mediu presupune 
existenŃa capacităŃii şi a voinŃei de a stabili priorităŃi şi de a le respecta. Analiza cheltuielilor 
bugetare va crea premisele ca în anul 2002 sa devină posibilă trecerea la bugete pe proiecte, 
pe domenii specifice care se pretează la o asemenea abordare şi în cadrul cărora priorităŃile 
bugetare să aibă o fundamentare riguroasă, pe baza raportului cost-beneficiu. În acelaşi 
timp, s-ar putea lua în considerare introducerea bugetului indicativ pe doi ani, care să fie 
prezentat odată cu bugetul pe anul curent. Creşterea orizontului de timp al acestor proiecŃii 
se va realiza într-un cadru coerent al politicilor fiscale şi bugetare pe termen mediu. Din 
această perspectivă, se va acorda o atenŃie deosebită întăririi capacităŃii de analiză 
macroeconomică şi de fundamentare a priorităŃilor bugetare în cadrul Ministerului 
FinanŃelor.  

C.3. TransparenŃa fiscală este o premisă esenŃială pentru amplificarea 
performanŃelor guvernării, consolidarea finanŃelor publice şi asigurarea integrităŃii 
conturilor guvernamentale. DeclaraŃia din septembrie 1996 intitulată “Parteneriat pentru 
Creşterea Globală sustenabilă”, recunoaşte importanŃa creşterii transparenŃei politicii fiscale 
prin reducerea tranzacŃiilor în afara bugetului şi a deficitelor cvasi-fiscale. În vederea 
amplificării transparenŃei fiscale, se vor adopta măsuri privind:  

a) Unificarea definiŃiilor sectorului guvernamental şi reducerea numărului 
fondurilor speciale;  

b) PerfecŃionarea contabilităŃii bugetare;  
c) Asigurarea reflectării transparente a pasivelor fiscale “ascunse”;  
d) Transpunerea in cadrul legislativ şi instituŃional a “Codului bunelor practici in 

domeniul transparenŃei fiscale” adoptat in anul 1998.  
C.4. În ceea ce priveşte cheltuielile de protecŃie socială, se va urmări direcŃionarea 

mai consecventă a acestora spre grupurile realmente defavorizate, simultan cu eventuala lor 
reconsiderare în cazul categoriilor la care nu se justifică.  

Din punctul de vedere al obiectivelor, intervalul avut în vedere la conceperea 
strategiei se divide în două etape distincte. În prima dintre ele (2000 – 2002), s-a urmărit 
refacerea credibilităŃii instituŃiilor statului, pe baza accelerării reformelor, în special în sfera 
ajustărilor structurale, care vor asigura premisele scăderii accentuate a inflaŃiei şi eliminării 
unor surse importante ale deficitelor cvasi-fiscale. A doua etapă (2003 – 2004) va fi 
dominată de începerea convergenŃei reale şi nominale, principala caracteristică a intervalului 
fiind menŃinerea unor rate relativ înalte ale creşterii economice.  

Avînd în vedere faptul că aceste previziuni se făceau la nivelul anului 2000, iar de 
atunci s-au înregistrat schimbări din punct de vedere al doctrinei, unele estimări nu s-au 



  

transformat în realitate, iar altele urmează să prindă contur şi fond urmînd planul iniŃial sau 
recuperînd pe parcurs ulterior. Cu toate acestea un lucru este sigur, indiferent de 
modificările apărute în plan politic, mersul României spre Europa Unită nu va fi abătut de la 
traiectorie, poate că va fi puŃin moderat (poate, nu sigur) datorită politicii orientate spre 
social, fără tendinŃe de selectare naturală. Integrarea este un deziderat mai presus de 
doctrine, Ńinînd de o modernitate care nu lasă loc altor alternative viabile, apropierea şi 
„mularea” pe sistemele europene fiind un catalizator al procesului de dezvoltare economică, 
politică şi chiar şi socială din România. 

România este, alături de Ungaria şi Polonia, un membru cu vechime al Fondului, 
spre deosebire de celelalte Ńări aflate în tranziŃie şi aparŃinînd spaŃiului est-central european, 
cu toate acestea nici un acord stand-by, derulat (cel puŃin după 1989) nu a putut fi finalizat. 
Ajustarea, ca variantăxi expusă de către cîŃiva autori, se situează, în cazul României, între 
cele două accepŃiuni – ordonată şi dezordonată – atitudinea activă a statului fiind inhibată de 
teama de escaladarea costurilor sociale la valori care să pună în pericol echilibrul fragil 
existent. 

Reducerea cererii agregate, ca soluŃie preferată de FMI, derivă subsecvenŃial din 
reducerea cheltuielilor de la buget, avînd ca obiectiv diminuarea deficitului acestuia. 
Concomitent cu această măsură Fondul poate recomanda creşterea volumului veniturilor 
statului prin mărirea taxelor şi impozitelor, fapt ce va conduce la modificarea în sens negativ 
a comportamentului de consum al populaŃiei, cu ricoşeu în reducerea economisirii la nivel 
de bugete de familie şi a componentei investiŃionale susŃinută de agenŃii economici. 
Stăpînirea inflaŃiei şi reducerea sa exprimă un prim semn de stabilitate macroeoconomică, 
iar în acest sens Fondul înŃelege să-şi orienteze strategiile, totul asociat cu o urmărire atentă 
a indicatorilor care se găsesc în pentagonul macrostabilizăriixii, astfel încît să fie posibilă 
obŃinerea unei „figuri” optime într-o conjunctură economico-socială dată. 

În afara FMI mai există şi alte instituŃii internaŃionale cu atribuŃii de finanŃare a 
Ńărilor aflate în dificultate, alegerea favorabilă depinzînd de condiŃiile generale dintr-o Ńară. 
Astfel, spre deosebire de FMI (care acordă finanŃare pe termen scurt) Banca InternaŃională 
pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare acordă credite pe termene mai lungi, esenŃa acestor 
proiecte de finanŃare fiind aceea că existenŃa lor se constituie în certificate de „bună 
purtare”, deschizîndu-le beneficiarilor căile spre pieŃele de capital unde pot găsi resursele 
care să le completeze fondurile. 

Ceea ce trebuie reŃinut în raport cu toate acestea este faptul că pentru a ajunge în 
fericita postură de beneficiar este necesară respectarea unor condiŃii puse de cei care acordă 
statutul respectiv. Iar multe dintre aceste condiŃii vizează direct sau nu sistemul fiscal. 
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The market of the work is a very important part of liberal economy. For that reason is 

necesary to know what is her evolution and what are the factors evolution and  their  influence. In the 
other way is important to make a comparation and an analisys for an optimal decision. 

 
 
Resursele de munca existente la un moment dat in societate exprima numarul 

persoanelor capabile de munca, respectiv acea parte a populatiei care poseda ansamblul 
capacitatilor fizice si intelectuale ce ii permit sa desfasoare o activitate utila. 

Numarul populatiei in limitele varstei de munca (PVM) determina in mod hotarator 
nivelul si structura resurselor de munca si cuprinde totalitatea persoanelor a caror varsta este 
cuprinsa intre varsta de intrare si varsta de iesire din activitate. 

Limitele de varsta intre care o persoana se considera ca poate participa la activitatea 
sociala se stabilesc prin legislatia fiecarei tari. In Romania, in prezent, limitele varstei de 
munca sunt 16-59 ani pentru barbati si 16-54 ani pentru femei. Avand in vedere ca in 
statisticele nationale limitele de varsta de intrare si/sau de iesire sin activitate sunt diferite, 
in comparatiile internationale trebuie utilizate limite standard. 

Limitele varstei de munca sunt determinate de nivelul de dezvoltare economica a 
fiecarei tari. Astfel, in tarile mai putin dezvoltate limita minima a fortei de munca este mai 
scazuta, iar in tarile dezvoltate din punct de vedere economic limita minima este mai 
ridicata (ca urmare a prelungirii duratei scolii obligatorii), existand si posibilitatea ca limita 
maxima sa fie mai ridicata (ca urmare a duratei de viata mai mare a acestei tari). 

Pentru caracterizarea resurselor de munca se folosesc urmatorii indicatori: 
- populatia apta de munca – se determina ca diferenta intre numarul total al 

populatiei in varsta de munca si numarul populatiei cuprinse in limitele varstei 
de munca, dar incapabila de munca; 

- resursele de munca disponibile – exprima potentialul de munca care poate fi 
folosit in activitatea economico-sociala si se determina scazand din volumul 
resurselor de



  

-  munca, populatia in varsta de munca cuprinsa in procesul de invatamant si 
militarii in termen; 

- populatia potential activa – cuprinde populatia  in varsta de 15-64 ani si exprima, 
intr-o forma generala, resursele de munca; acest indicator poate fi folosit in 
comparatiile internationale. 

Pentru caracterizarea numarului fortei de munca se utilizeaza urmatorii indicatori: 
- populatia activa 
- populatia ocupata 
- numarul salariatilor 
- fondul de timp de munca efectiv lucrat  
Populatia activa (PA) din punct de vedere economic include toate persoanele de 14 ani 

si peste, apte de munca, care, intr-o perioada de referinta specificata, furnizeaza forta de munca 
disponibila (utilizata sau neutilizata) pentru producerea de bunuri si servicii in economia 
nationala. 

In definirea populatiei active exista numeroase diferente de la o tara la alta, precum si 
intre statisticile acestora si statistica organismelor internationale, fapt ce impune precautie in 
folosirea indicatorului in comparatiile internationale. 

In statistica O.N.U. se recomanda determinarea populatiei active in doua variante: 
populatia obisnuit activa si populatia curent activa. Distinctia intre aceste categorii se face prin 
raportarea la perioada de referinta, care este diferita in functie de sursa de date (recensamant sau 
ancheta). 

Orice persoana in orice moment se poate incadra – din punct de vedere al pozitiei pe 
piata muncii – intr-una din urmatoarele trei categorii: 

- Persoana ocupata                        persoana activa inclusa in forta de munca 
- Persoana neocupata (somer). 
- Persoana inactiva (in afara fortei de munca) 
Populatia activa , in cele doua variante, se calculeaza pe baza a trei surse de date: 
Recensamantul populatiei, caz in care se determina populatia obisnuit activa, ca o 

media anuala a perioadei de referinta   
Ancheta asupra fortei de munca este metoda principala de investigare a pietei fortei de 

munca, caz in care se determina populatia curent activa. In Romania, prima ancheta asupra 
fortei de munca s-a organizat in luna martie1994, urmand ca, in perspectiva, cercetarea sa 
devina bianuala si apoi trimestriala, lucru impus de dinamica modificarilor pe piata muncii. 
Ancheta s-a realizat pe un esantion reprezentativ la nivelul tarii, esantion ce a cuprins 15000 de 
locuinte, facand obiectul anchetei toate persoanele din gospodariile selectate. 

Sursele administrative permit estimarea populatiei active prin insumarea urmatoarelor 
elemente: 



  

- populatia ocupata civila - POC, evaluata pe baza informatiilor inregistrate la 
Ministerul Finantelor (in special in bilanturile contabile ale agentilor economici); 

- efectivele militare (militari de cariera si militari in termen) – M, informatii 
furnizate de ministerele respective (MApN, MI, SRI etc); 

- numarul somerilor – S, inregistrat la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 
Utilizand aceste elemente se obtine populatia activa: 
 

PA=POC+M+S 
  
Sursele  administrative prezinta dezavantajul unei estimari aproximative a personalului 

nesalariat (patroni, lucratori pe cont propriu, lucratori familiali neremunerati). 
Informatiile care caracterizeaza populatia activa pot fi structurate dupa mai multe 

criterii: 
Structura dupa sexe a populatiei active permite evidentierea ponderii barbatiilor (pM) si 

a femeilor (pF) in totalul populatiei active, atat pentru intreaga economie nationala, cat si pe 
ramuri de activitate.  

Se observa ca ramurile comert (52,8%), hoteluri si restaurante (64,9%), invatamant 
(71,7%), sanatate si  asistenta sociala (77,2%) au un pronuntat grad de feminizare a populatiei 
active. 

Structura dupa varsta a populatiei active. 
Analiza unor asfel de serii cu distributie de frecvente permite calculul si interpretarea 

unor indicatori cu o semnificatie deosebita: varsta medie a populatiei active, intervalul median 
si mediana, intervalul modal si modulul. 

Varsta medie se calculeaza ca o medie aritmetica ponderata: 
 
 

 
 
Varsta medie la nivelul econimiei nationale in anul 1996 va fi :  
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Structura pe sectoare de activitate a populatiei active, respectiv gruparea populatiei 
active pe cele trei sectoare: sectorul primar (agricultura, silvicultura, economia vanatului si 
pescuitul), secturul secundar (industria si constructiile) si sectorul tertiar (serviciile). 

Acesta repartitie este  unul din criteriile de analiza a nivelului de dezvoltare economica 
a unei tari. Asfel, compararea structurilor sectoriale ale populatiei active din tari cu niveluri 
diferite  de dezvoltare economice ne conduce la constatarea  ca tarile dezvoltate se 
caracterizeaza – in opozitie cu tarile mai putin dezvoltate- printr-o pondere ridicata a populatiei 
active din sectorul tertiar  si o pondere foarte scazuta in sectorul primar. 

Din acest punct de vedere, Romania prezinta o structura defavorabila, cu o pondere 
mare si in crestere a populatiei active din sectorul primar si cu o pondere inca redusa a 
serviciilor.  

Structura pe ramuri a populatiei active permite stabilirea locului diferitelor ramuri in 
ansamblul economiei nationale din punct de vedere al ponderii populatiei active. 

In prezent, comertul, activitatea hoteliera si de administratie publica detin cca 7% din 
populatia activa a Romaniei, fiind devansate numai de industrie si agricultura. Nivelul de 7% 
este foarte redus, comparativ cu tarile dezvoltate (15-23%). 

In analizele economice, precum si in comparatiile internationale, populatia activa este 
corelata cu populatia totala sau cu anumite segmente ale acesteia,  determinandu-se ratele de 
activitate. 

Ratele specifice de activitate se calculeaza: 
- pe sexe 
Rata de activitate masculina (RAm), respectiv feminina (RAf), este raportul procentual 

intre numarul populatiei active masculine (PAm), respectiv feminine (PAf) si populatia totala 
masculina (Pm), respectiv feminina (Pf).   

 

 

Rata de activitate masculina are valori foarte apropiate in toate tarile, indiferent de 
nivelul lor de dezvoltare economica, lucru explicabil prin simplul motiv ca forta de munca 
masculina trebuie sa fie in activitate, sa desfasoare o munca in productia sociala. In schimb, rata 
de activitate feminina – important indicator sociologic, economic si demografic – inregistreaza 
mari diferentieri intre tari, fiind influentata nu numai de structura demografica a populatiei, ci si 
de intregul context social-economic al tarii respective (structura economiei nationale, nivelul de 
instruire al femeii., traditii, religie, etc.). 
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In Romania, in anul 1996, rata de activitate masculina era evident mai mare decat rata 
de activitate feminina (57,5% fata de 46,4%) aceasta din urma situandu-se, insa, la nivelul celei 
atinse de tarile dezvoltate, semnificand o participare importanta a femeii la activitatea 
economico-sociala . 

- pe medii 
Rata de activitate in mediul urban (RAu), respectiv rural (RAr) este raportul procentual 

intre numarul persoanelor active din mediul urban (PAu), respectiv rural (PAr) si numarul total 
al populatiei din mediul urban (Pu), respectiv rural (Pr). 

 

 
Daca rata de activitate din mediul urban nu s-a modificat prea mult din 1992 pana in 

1996 (de la 47,2% la 48,2%), in mediul rural rata de activitate a crescut de la 44,3% in 1992 la 
56,2% in 1996, lucru destul de promitator, deoarece pana in 1992 ne-am confruntat cu un 
fenomen de imbatranire demografica a populatiei din mediul rural deosebit de intens. 

- pe grupe de varsta 
Rata de activitate la varsta “i” (RAi) este raportul procentual intre numarul populatiei 

active de varsta “i” (PAi) si numarul total al populatiei de varsta “i”(Pi) 

 
De mentionat ca, in tarile dezvoltate, ratele de activitate la populatia sub 20 de ani sunt 

mici, in timp ce ratele la peste 60 de ani sunt relativ mari. In tarile mai putin dezvoltate tendinta 
este inversa. 

Rata de intretinere (RI) reprezinta numarul de persoane inactive (PIA) ce revin la 1000 
persoane active (PA). 

 
In Romania, sarcina sociala ce revine populatiei active de a intretine persoane inactive a 

scazut, astfel ca, in anul 1992, la 1000 de persoane active revenea  un numar de 1180 persoane 
inactive, iar in 1996 cand PIA=48,2 si PA=51,8 rata de intretinere este de 930. 
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Using geothermal waters gives chances for economic and social development in many areas of 
their existence. Since the beginning of the 19 th century geothermy has been used for commercial 
purposes all the world. Research done during the last decade indicates the feasibility of wider use of 
geothermal systems in Poland. Profitability of the investments connected with using geothermal resources 
depends on numerous hydrothermal factors as well as macro- and microeconomic ones. Their analyses, 
however, implies the possibilities of development of regions rich in geothermal waters. 

 
Introduction 
 
Since the second half of the 20 th century we can observe intensive development and 

increase in significance of Geothermy in science, economy, power engineering, medicine and 
tourism. The use of the natural heat of the Earth has been increasing since the time immemorial 
until the present times. This phenomenon has been observed in various regions of the world. 
Those regions are characterized by the surface manifestation of Earth’s heat such as hot springs, 
fumaroles, geysers, hot rocks, volcanic activity (1,8). The actual development in using 
geothermy for commercial purposes took place in Larderello area in Italy in the first half of the 
19 th century, when the manifestation of natural Earth’s heat occurring there where used 
systematically for the production of boron compounds (3). Between 1904-1908 geothermy was 
used there for industrial purposes for the first time. Two prototypes of geothermal installations 
were built there to produce electricity used to electrify chemical factory and administration 
buildings (5).  

 
1. Ways of using geothermy 
 
Geothermal waters are the waters which appear in the porous or creviced space of the 

rocks of the earth crust  which  when excavated have the temperature higher then 20°C. They 



  

are created as a result of heating subterranean water by magma or hot rocks. they are usually a 
mixture of water of various origin. Which include: magmatic freed as a result of termal 
metamorphism of hydrated minerals chemogenic which are a product of chemical reaction, 
sedimentary or continental and infiltrated ancient and contemporary. Geothermal waters can be 
found at the depth of a few to several km underground, but they excavation is limited (3) . 
Geothermal energy is present paritcuraly in every corner in the Earth. However its used is not 
always possible of chemical contet of water, technical or financial problem, despite the fact that 
geothermal potencial is 380.000 times bigger then the yearly use of primary energy in the world 
(2,4). The possibilities of using thermal water for various purpose depends on the temperature. 
Waters with very high temperature are use the steam to produce electricity. Water with lower 
temperature are used mainly for heating or cooling rooms hot houses or in spas and balneology. 
In industry geothermal waters are used to produce paper pasteurise milk, grow mushrooms and 
fish. In many countries where geothermal waters are in abundance they are very intensively 
used for example in Iceland geothermal energy covers 46% of gross energy demand and 85% 
central heating demand. Geothermal waters are generaly regarded as renevable source of 
energy. However to use this therm certain conditions must be fulfilled i.e. water after giving of 
the heat must be pressed back and the speed of excavation and the rate of reservoirs temperature 
should not exceed the speed of water reheating underground. This condition is fulfilled only in 
case of water of high temperature (1). The use of thermal energy from hot springs and the use of 
hot springs in recreation and medicine opens new perspectives. The most effective and the 
simplest way of managing the energy of geothermal waters is its use for heating purposes. 
Another widely known way is using mineral water from geothermal springs in spa medicine. It 
should be remembered that taking medicinal bath in this waters i.e. balneotherapy has been 
known since antiquity. In the mid 19th century there was rapid growth  of all medical sciences 
including balneology. Many spas were created and there appeared more numerous publications 
devoted to this branch of medicine. This was the time when the most famous Polish spas and 
resorts such as Nałęczów, Ciechocinek, Cieplice Śląskie, Busko Zdrój developed (12).  

Geothermy offers many still unused opportunities. It gives chances for development of 
little towns and cities. Thanks to opening whole complexes of  swimming pools useg for 
medical and relaxation purposes which are open all year round owing to geothermal waters, 
towns and cities have prospered well all over the world. Geothermal springs can help increase 
spa and tourist activity in a city. Such use of natural geothermal waters can be observed abroad 
e.g. in Slovakia in Vielki Meder, Beszeniowa where thermal pools were created by using hot 
springs of mineral water drown from the depth of 1987 m, water comes to the surface here 
through a  to 3,5drill hole and its temperature reaches 70°C; in Hungary in Eger, Mezokovesd, 
Hajduszoboszlo  (the biggest tourist thermal complex in eastern Hungary) in spas pool open all 
year round for patients, there are pools with water cooled to various temperatures, drawn from 



  

1100 m below and reaching 75°C, and having wonderful medicinal effect. So it is in Miszkolc 
where there is a thermal spa in cave Burlang Furdo, unique in Europe. It is filled with worm 
water rushing so strongly in some places that it creates natural needle-bath; in Czech Republic 
in Karlowe Vary, in Romania in Eforie known for the hot springs of lake Terchirghiol, in 
Herkulany spa whose main attraction is thermal-minaral water the full mineralisation of  which 
is between 0,6 g/dm3 to 3,5 g/dm3 and its temperature reaches 45-55°C and in Turkey in 
Pamukkale where hot waters rush out of the Earth at the hilltop. They are reach CaCO3 and on 
the surface reach 43°C. 

 
2. Perspectives of using geothermy in Poland  
 
According to the research done by Polish Academy of Science (PAN), there are good 

conditions for geothermal waters in Poland in the area over 250.000 km2. In these regions, 
which make up one third of the total area of the country one can obtain waters from the depth of  
100-3000 m, temperature from 20°C to over 100°C and general mineralisation from 1 to over 
100 g/dm3. The best geothermal waters in Poland are in Podbeskidzie and particularly in the 
area of Sucha Beskidzka and Maków Podchalański (Małopolska). At the depth of 2 km water 
reaches there 80°C. Małopolska is a potentially good area for investments using geothermal 
springs. Current research justifies economic benefits from geothermal system investments. 

Its worth mentioning that geothermal springs in the region of Podhale and the Tatras 
have already been used to produce heating for Zakopane. In Bańska there is one of the first 
geothermal installations made in Poland. In thermal springs near Zakopane are also a basis for 
an aquapark with the hot springs system (11). And in Pyrzyce near Szczecin geothermal heat is 
being exploited for heating purposes. According to the project geothermal-gas plant built in 
Pyrzyce is to provide heating for nearly 100% buildings in this town of 14.000 inhabitants. 
Poddębice area also perceives an opportunity for development in using geothermal waters for 
heating and medical purposes, and hopes to open a balneology center within three years. Polish 
Academy of Science prepared the documentation of potential geothermal zones of Tarnów area. 
Some zones have already been confirmed by drilling. The documentation was made on the basis 
of the existing drilling holes near Tarnów. It allowed to the termine? potential zones of 
geothermal waters in the whole Tarnów area. In Słomniki, a town situated 20 km north of 
Kraków there are undergoing last preparations to start a heating system using geothermal waters 
reaching only 17°C. This investment is a result of  research done in the last decade by  Polish 
Academy of Science (PAN), and preparing a study concerning the use of geothermal waters, 
which implied that Słomniki can obtain heat from underground springs (10).  

 
3. Profitability factors of heating investments  



  

 
Heating investments are one of the most profitable enterprises based on the use of 

geothermal resources. The profitability of such heating investments is decided by factors such 
as: hydrogeothermal conditions in a given area, ways of using geothermal heat and 
microenvironment (13). The factors which depend on hydrogeothermal conditions, influence the 
scale of possible heat production and expenditure. Such factors are; exploration efficiency of 
underground waters , temperature of geothermal waters  and the depth of occurrence of water-
bearing layer. The factors depending on the way of using geothermal heat influence the scale of 
sale of the heat to recipients and expenditure. We should mention such factors as; yearly amount 
of heat sale, degree of cooling of geothermal water, concentrating the need for heat within its 
receiving area, and the distance between drilling holes and the heat recipients. Consequently the 
factors depending on macroenvironment influence the accessibility and capital expenses spent 
on investment and competitive position of geothermy. This group includes: costs of producing 
heat by traditional methods, fuel prices, interest level of investment credits, proecological policy 
of the state and financing (6,7,9,12).  

 
Summary  
 
Creating geothermal complexes with both industrial and tourist functions has its 

economic and social scale. It gives many new opportunities for social and economic activity  to 
regions witch are often not sufficiently invested in or almost forgotten. In the times of strong 
competitions, lack of work places and lack of perspectives for many social groups, new 
ecological investments are, despite their cost, a chance to improve their living conditions. 
Picturesque regions of the country , where geothermy is being used , will probably become 
more attractive for tourist which will allow to improve their living conditions and the 
functioning of local communities.  
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În secolul XX Ńările care au înregistrat cea mai mare rată a inflaŃiei, au cunoscut unul 

sau mai multe valuri de hiperinflaŃie sau au trecut prin perioade caracterizate de rate ridicate ale 
inflaŃiei. Ca rezultat al hiperinflaŃiei de exemplu, economia Germaniei s-a aflat aproape de 
colaps în 1923. De asemenea, începând cu 1951 până în 1995,  Brazilia a înregistrat o rată a 
inflaŃiei de peste 10% în fiecare an, şi în anumiŃi ani chiar de peste 1000%.11Efectul cumulat a 
fost o devalorizare totală şi constantă a diferitelor monede pe care Brazilia le-a emis de-a lungul 
perioadei. Iugoslavia, Ńara care a cunoscut una dintre cele mai grave inflaŃii înregistrate în 
secolul XX, a suferit de-a lungul anilor ’60, ’70 şi ’80 de inflaŃie cu două cifre, precum şi de 
hiperinflaŃie la începutul anilor ’90. 

Tabelul de mai jos prezintă Ńările cu cea mai gravă inflaŃie în secolul XX, prezentând 
cantitatea de monedă necesară pentru a se cumpăra echivalentul unui dolar din 1900 în 2000. De 
exemplu, în 1900 echivalentul unui dolar era de 2 yeni japonezi şi de 114 yeni în 2000, factorul 
de depreciere pentru yenul japonez fiind de 57.12 

 
Tabelul nr.1 
łările care au înregistrat cea mai mare depreciere în raport cu dolarul american în 
intervalul 1900-2000. 
 

Nr. 
crt. 

łara Factor de 
depreciere 

1 Yugoslavia 5.34x1030 
2 Ungaria 2.83x1026 

                                                      
11Taylor, Bryan, The Century of Inflation, Federal Reserve Bank of San Francisco, 

Working Paper 0727, 2000,p. 8. 
12 Taylor, Bryan, op. cit. p. 8 



  

3 Rusia 7.16x1016 
4 China 2.00x1016 
5 Congo (Zair) 2.90x1015 
6 Brazilia 1.11x1015 
7 Germania 4.94x1012 
8 Argentina 1.00x1011 
9 Nicaragua 6.45x1010 

10 Angola 1.26x1010 
11 Bolivia 2.47x109 
12 Peru 1.75x109 
13 Chile 1.98x108 
14 Polonia 1.77x108 

 
Sursa: Taylor, Bryan, The Century of Inflation, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper 
0727, 2000, p. 8. 

 
În primul rând, din punct de vedere geografic, putem observa că singura Ńară asiatică 

este China şi acest lucru se datorează hiperinflaŃiei cu care această Ńară s-a confruntat în ultimii 
ani ai regimului naŃionalist. Cu toate că Indonezia a înregistrat rate destul de ridicate ale 
inflaŃiei, nici o altă Ńară asiatică nu s-a confruntat în secolul XX cu hiperinflaŃii. 

În al doilea rând, se poate observa că sunt prezente în tabel câteva Ńări din America de 
Sud dar nici una din America Centrală sau de Nord. Aceasta deoarece, de-a lungul celei mai 
mari părŃi a secolului XX Ńările din America Centrală şi-au legat moneda de dolarul american 
minimizând astfel deprecierea monedei proprii şi a inflaŃiei interne.13Pe de altă parte, multe Ńări 
din America de Sud apelând la politici monetare independente, au înregistrat rate ridicate ale 
inflaŃiei precum şi perioade de hiperinflaŃie. 

În al treilea rând, Ńările europene prezentate în tabel au trecut prin perioade de 
hiperinflaŃie fie după primul război mondial, după al doilea război mondial sau în perioada 
colapsului Uniunii Sovietice. 

În acelaşi tabel sunt prezentate numai două Ńări din Africa. Acest lucru se datorează 
faptului că majoritatea coloniilor africane au avut până în anii ’60, Consilii Monetare reuşindu-
se astfel limitarea inflaŃiei prin legarea monedelor de valutele europene. InflaŃia din Congo a 
avut loc sub regimul Mobutu iar cea din Angola exclusiv în anii ’90.  

                                                      
13 Fuhrer, Jeffrey; Geoffrey, Moore, Inflation Persistence, Quaterly Journal of 

Economics, 110 (1), 127-159,1995, p. 141. 



  

Fenomenele inflaŃioniste prezentate, le putem împărŃii în următoarele categorii: inflaŃia 
de după Primul Război Mondial, inflaŃia de după al Doilea Război Mondial şi inflaŃia post 
URSS.14  

 

                                                      
14 Taylor, Bryan, op. cit. p. 9. 



  

InflaŃia de după Primul Război Mondial 
 
Înainte de primul Război Mondial inflaŃiile extreme au fost rare. Cea mai ridicată 

inflaŃie s-a înregistrat în FranŃa unde indicele de preŃuri a crescut de la 1% la aproximativ 18 %  
pe perioada  dintre mijlocul anului 1795 până la mijlocul anului 1796; precum şi în America în 
timpul Războiului de IndependenŃă (1778-1780).15 Tot în America s-a înregistrat o rată de 12% 
între 1863 şi 1865 în perioada Războiului Civil, iar în Columbia în 1902 se înregistrau rate 
asemănătoare ale inflaŃiei.16  

După Primul Război Mondial Ńările care au pierdut războiul s-au confruntat cu o 
instabilitate politică şi financiară. Austro-Ungaria s-a divizat, Polonia s-a reîntregit, în Rusia a 
izbucnit războiul civil, Germania şi alte Ńări au suferit presiuni economice profunde. Aceste Ńări 
au căzut treptat în cercul vicios al deficitelor bugetare care a condus la inflaŃie. În Polonia, 
Germania, Ungaria, Rusia şi Austria s-au înlocuit bancnotele devalorizate cu monezi noi legate 
de această dată de dolar, de aur sau de altă “ancoră”. În Germania, în anul 1914,17 circulaŃia 
totală de bilete de bancă se ridica la o mie opt sute nouăzeci şi unu de milioane de mărci, iar 
cursul unui dolar era egal cu 4,20 mărci. La 15 noiembrie 1923, circulaŃia biletelor de bancă a 
ajuns la o sumă colosală compusă din douăzeci de cifre şi anume 92.844.720.743.031.000.000. 
de mărci iar cursul dolarului a ajuns la 2.520.000 de mărci. Semnificativ este faptul că valoarea 
totală a circulaŃiei monetare în aur echivala doar cu 155 de milioane de mărci de aur.18  

După Primul Război Mondial nici una din Ńările aliate nu au înregistrat rate ridicate ale 
inflaŃiei. În timpul războiului au avut loc creşteri ale preŃurilor dar după război s-a instaurat 
deflaŃia. Marea Britanie şi alte Ńări au încercat să revină la etalonul aur, restabilind ratele de 
schimb existente înainte de Primul Război Mondial. Deci, după război colapsul politic şi 
economic a reprezentat sursa principală a inflaŃiei.19 

 
InflaŃia după al Doilea Război Mondial 
 

                                                      
15 Cagan, Phillip,  Hyperinflation, în: The New Palgrave- The World of Economics, 

Edited by Eatwell, John; Milgatte, Murray; Newman, Peter- The Macmillan Press Limited, 
1991, p.339. 

16 Cagan, Phillip, op.cit., p.339. 
17Negucioiu, Aurel (coord.), Economie politică, vol. II, Ed. George BariŃiu, Cluj-

Napoca, 1998., p. 408. 
18 Negucioiu, Aurel (coord.), op.cit., p. 408. 
19 Taylor, Bryan, op. cit. p. 9. 



  

După al Doilea Război Mondial au suferit de inflaŃie mai puŃine Ńări decât după Primul 
Război Mondial. Colapsul inflaŃionist din China a fost determinat de războiul civil care a avut 
loc după al Doilea Război Mondial. Yuanul comunist a înregistrat o scădere a valorii de la 3.9 
yuani/$ în 1934 la 47.000 yuani/$ în 1949, iar yuanul naŃionalist a ajuns la 425.000.000 
yuani/$.20 

Grecia a suferit de inflaŃie în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar inflaŃia din 
România a fost moderată în comparaŃie cu inflaŃia din Ungaria înregistrată în 1946, când 
indicele preŃurilor a crescut în medie la 19.800% pe lună din August 1945 până în Iulie 1946 şi 
a ajuns la 4,2x1016 % la mijlocul lunii iulie în acelaşi an.21Pe parcursul primăverii şi verii 
anului 1946, Ungaria a avut ca monede: pengo-ul, milpengo-ul (egal cu un milion pengo), 
bilpengo-ul (egal cu un milion de milioane de pengo) şi adopengo. Când inflaŃia a luat sfârşit, în 
toamna anului 1946, erau nevoie de 400 catralioane de pengo pentru a cumpăra 1 forint, noua 
monedă.  

Aceste situaŃii de hiperinflaŃii nu le putem numi inevitabile. Din moment ce şi alte Ńări 
din Europa de Est s-au aflat în situaŃii economice similare, este de presupus că politica 
economică a fost cea care a dus la hiperinflaŃie şi nu evenimentele în sine. În mod similar, faptul 
că Taiwan şi China comunistă au înregistrat o inflaŃie mai scăzută decât China naŃionalistă, arată 
că nivelul inflaŃiei a depins în mare măsură de opŃiunea politică.22 

 
InflaŃia post Uniunea Sovietică 
 
Colapsul URSS a dus la hiperinflaŃii în multe din Ńările care o alcătuiau precum şi în 

alte Ńări Est Europene. Aproape toate Ńările membre URSS au fost nevoite să introducă o 
monedă nouă pentru a înlocui monedele depreciate care au urmat rublei. Nivelul inflaŃiei a 
variat de la o inflaŃie moderată în Ńările Baltice şi republicile din Asia Centrală la hiperinflaŃiile 
din Ńările slave. Tabelul de mai jos înfăŃişează cele mai grave hiperinflaŃii. 

 
Tabelul nr. 2 
Ratele de schimb ale dolarului american în 1989 şi 2000 
 

łara 1989 2000 
Belarus 0.746 12125000 
Georgia 0.746 1980000 

                                                      
20 Taylor, Bryan, op. cit. p. 9. 
21 Cagan, Phillip, op. cit., p.339. 
22 Taylor, Bryan, op. cit. p. 9. 



  

Polonia 507 41280 
România 14 25910 

Rusia 0.746 28550 
Ucraina 0.746 543440 

Yugoslavia 1.5 661x1021 
Sursa: Taylor, Bryan, The Century of Inflation, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper 
0727, 2000, p. 10. 

 
Cea mai gravă inflaŃie s-a înregistrat în Yugoslavia, în special în 1993 când Ńara a fost 

supusă sancŃiunilor internaŃionale şi a ales să îşi plătească datoriile printr-o finanŃare 
inflaŃionistă. Ca rezultat, Yugoslavia s-a alăturat Ungariei în deŃinerea uneia din cele mai grave 
inflaŃii din istorie. În octombrie 1993 Yugoslavia a introdus noua versiune a dinarului, iar în 
ianuarie 1994 alte două versiuni. La sfârşitul lui ianuarie 1994 erau nevoie de 13000 milioane 
de milioane de milioane de “super” dinari pentru a cumpăra 1 dinar din septembrie 1993.23 

Un alt caz interesant din istoria inflaŃiei secolului XX este Cehoslovacia. După Primul 
Război Mondial, după al Doilea Război Mondial şi după căderea comunismului, Cehoslovacia a 
reuşit de fiecare dată să menŃină stabilitatea relativă a preŃurilor. În 1953 Cehoslovacia a trecut 
printr-o reformă monetară când 10 coroane cehe vechi s-au schimbat pe 1 coroană cehă nouă. 
Dacă în 1900 0.5 coroane erau echivalentul unui dolar, în 2000 cursul era de 37 de coroane la 1 
dolar.24 Aceasta reprezintă o depreciere mare dar nu se compară cu cea din Ńările vecine. 

Astfel, cele mai mari hiperinflaŃii s-au produs în Ńările devastate de război, iar rate 
ridicate ale inflaŃiei de ordinul sutelor, care nu au fost influenŃate de război, s-au întâlnit pentru 
scurt timp în Belgia şi FranŃa în anul 1926. De la cel de-al Doilea Război Mondial  până în 1985 
inflaŃii extreme sau mijlocii s-au întâlnit pe tot cuprinsul lumii. În timp ce rate de câteva sute % 
pe an sau mai mult, înregistrate pe scurte perioade de timp, au devenit obişnuite, în câteva 
cazuri inflaŃia a depăşit 1.000% pe an chiar pentru câteva luni.25  

                                                      
23Campillo, Marta; Miron, Jeffrey, Why Does Inflation Differ Across The Country? În 

volumul Romer, Cristina; Romer, David, Reducing Inflation Motivation and Strategy, The 
University of Chicago Press, 1997,p.350. 

24 Taylor, Bryan, op. cit. p. 10. 
25 Meiselman, D., Varieties of monetary experience, Chicago, University of Chicago 

Press- reprodus după- Eatwell, J.; Milgatte, M.; Newman, P., The New Palgrave – The World 
of Economics, The Macmillan Press Limited, London, 1991, p.340. 



  

O excepŃie majoră o constituie înregistrarea de  rate ale inflaŃiei de peste 10.000% pe an 
în Bolivia26 în 1985, precum şi o rată de 302 milioane % în Serbia la stabilirea finală dinainte 
de planul de recuperare efectuat în 24 ianuarie 1994.27 

În secolul XXI, la fel ca şi în secolele XIX şi XX, Ńările care nu se vor ocupa de 
rezolvarea problemelor economice se vor confrunta cu inflaŃie. La sfârşitul anilor ’90, 
majoritatea Ńărilor, chiar şi cele din America de Sud şi cele sovietice, au revenit la nivele ale 
inflaŃiei cu o singură cifră. Nu acelaşi lucru se poate spune despre Turcia, Republica Democrată 
Congo sau despre Angola Ńări în care se înregistrează încă cote ridicate ale inflaŃiei.28 

Din experienŃa inflaŃiei secolului XX putem desprinde următoarele: 
InflaŃia nu este inevitabil o consecinŃă a incertitudinii politice şi economice. Cu toate 

că majoritatea Ńărilor care au înregistrat inflaŃii ridicate s-au confruntat cu instabilitate 
economică şi politică, inflaŃia nu a fost rezultatul direct al acesteia ci, mai degrabă, nerezolvarea 
problemelor economice. 

Băncile Centrale independente reduc tentaŃia inflaŃiei.29 În secolul XX Ńările cu cele 
mai bune rezultate în privinŃa inflaŃiei au fost cele cu bănci centrale independente. Totuşi, acest 
lucru nu garantează evitarea inflaŃiei decât dacă banca centrală este angajată în lupta contra 
inflaŃiei. În secolul XXI Banca Centrală Europeană (BCE) va juca un rol important în ceea ce 
priveşte evoluŃia inflaŃiei. Spre deosebire de Rezervele Federale, BCE este o bancă centrală 
supranaŃională care controlează oferta de monedă a câtorva Ńări. Există şi alte bănci 
supranaŃionale care au acelaşi rol de control al ofertei de monedă, cum ar fi Banca Centrală din 
Caraibele de Est sau Banca Centrală a Statelor Africii de vest, dar acestea funcŃionează mai 
mult în calitate de Comitete Monetare decât ca Bănci Centrale.30 

Pentru a evita inflaŃia Ńările mai mici ar trebui să-şi lege moneda de euro sau dolar. 
łările mai mici care au înregistrat rezultate bune referitoare la inflaŃie au fost acelea care au 
avut Comitete Monetare sau care au folosit “dolarizarea”. În prezent sunt folosite comitete 
monetare în Argentina, Hong Kong şi Bulgaria. Ecuador s-a “dolarizat” iar dolarul este folosit 
                                                      

26 Programele de stabilizare aplicate în Argentina, Bolivia, Brazilia şi Israel în perioada 
Iulie 1985 şi Martie 1986 sunt analizate de Mario I. Blejer şi Adriene Cheasty în lucrarea High 
Inflation, Heterodox Stabilization, and Fiscal Policy, în volumul  Fiscal Policy, Stabilization, 
and Growth in Developing Countries, editată de Mario I. Blejer; Ke-young Chu, International 
Monetary Fund, Washington, D.C., 1989,p. 72-97. 

27Lipsey, R.; Chrystal, K.,  Economia pozitivă, Ed. Economică, Bucureşti, 1999, 
p.862. 

28 Taylor, Bryan, op. cit. p. 10. 
29 Cukierman, A, Central Bank Independence and Monetary Control, The Economic 

Journal, 104 November, 1994, p 14. 
30 Cukierman, A, op. cit., p 15. 



  

de Panama şi Guatemala.31 Pentru Ńările mici comitetele monetare pot juca rolul unei bănci 
centrale independente şi reprezintă probabil cea mai bună soluŃie în lupta contra inflaŃiei. 

În concluzie apreciem că pe măsură ce Ńările şi-au eliminat aurul şi argintul din 
sistemele lor monetare înlocuindu-le cu bani de hârtie, inflaŃia a devenit tot mai pregnantă. La 
etalonul aur nu se va mai reveni, însă vom putea ajunge la situaŃia în care majoritatea monedelor 
lumii vor fi legate de câteva monede centrale ca dolarul, euro sau yenul. Rămâne de văzut dacă 
în secolul XXI aceste monede vor duce la stabilitate relativă a preŃurilor şi la evitarea 
problemelor secolului XX. 
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Introduction 
 
Modelling politics is impeded by the fact that politicians decisions are not based on 

prices but considerations typically considered exogenous. While in itself a truism, the above 
statement highlights the principal reason behind the considerable difficulty encountered in: 

- formulating policymaker’s objective functions; 
- identifying the nature of the constraints restricting a policymaker’s scope for action 

when faced with the nature of the constraints restricting a policymaker’s scope for 
action in reelection periods; 

- jointly explaining the activities in the private and public sectors of the economy. 
 
1. The Uncertain Nature of Politico-Economic Problem 
 
The difficulty in formally setting up ETP problems centres to a large degree on the 

definition of political incentives inherent in the trade off between ideology and reelection 
requirements. The literature has not resolved the question whether political parties attempt to 
win elections in order to pursue certain policies. The structural ambiguity influences the 
politico- economic problems overall structure relating to political objective functions, 
democratic constrains and the relationship between members and leadership in a party. 

There is a little consensus as to what, in economic terms, constitutes politics. In 
Dowsian tradition, there is the prestige of a political office that drives the politicians inasmuch 
as profits motivate entrepreneurs. By contrast, partisan cycle theorists insist that democratic rule 
channel conflicts that are fought out by households over issues of income redistribution. The 
disagreement among researcher over the theoretical formulation of political objectives constricts 
the formal description of optimal democratically constrained policies. This failure could in turn, 
impair the quality of policy advice and/or the practicability in the implementation of optimal 
reforms.  

 
2. The modelling of Government Behaviour 
 



  

Formally, the government (formed by party j) maximises utility over all future periods 
of time according to the objective function 
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forgets the past. Party j’s actual vote share is simply the weighted average of goodwill 
accumulated over time (50% to be reelected) 

 The share of votes is explained by the constant support by the party’s core 
voters plus a number of policy dependent variables 
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where j
tδ j’s political position at the eve of the period t election that is 1+=j

tδ  if j is 

the incumbent party and 1−=j
tδ  if it is in opposition. The parameter β0 represents the 

incumbency bonus/malus and functions )( qt x∆ measure the difference between the incumbent 

government’s actual and expected performance in regards to the macroeconomic variables qx  

By defining votes for third parties as anti-incumbent votes Kramer considered the 
following variables as likely candidates for the explanation of voting behaviour: personal 
income, inflation, unemployment:  
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Fair (1978,1996) demonstrate that the real per capita income variable and 

unemployment rate are also significant variables: 
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where 1+=j
tδ  for democrats winning and 1−=j

tδ for republicans; 12 −=δ represents 

the reelection case. Much of attention paid to Fair’s work stems from his (rather precise) out of 
sample forecast for presidential. Fair estimated vote functions: 
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3. Political Business Cycle (PBC) Nordhaus (1975) and Mac Rae (1977) models 
 
These models predict cycles of preelection expansion and postelection contraction 

motivated by the policymaker’s desire to feign economic growth when seeking electoral 
reconfirmation. In Nordhaus-MacRae model, space of maneuver is constrained by an expection 
augmented Philips curve:  
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e
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where e
tπ are the inflation rate, tξ unemployment rate, 1a , 2a , sensitive parameters and 

3a a compressing exogenous factor. Voters in This model are backward looking and form their 

expectations adaptively: 
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By recursively substituting inflation expectation in (8) it results: 
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Substituting (9) in (7) yields an expression of inflation solely in terms of 
unemployment: 
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antiinflationary policy programs improve the policy options in an election year, as term 
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determined by its steady state inflation rates that is the equality of tπ and e
tπ . Therefore, 
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MacRae objective function, a quadratic vote loss function, VLΘ the problem is: 
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It can be shown that its solutions  
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are to the left of Philips curve. A social planner who does not face any reelection 

constraints therefore would minimise VLΘ subject to (11) and chose as the optimal policy 
outcome the following combination situated on the steeper graph: 
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As 10 1 pp a it follows that 0)2( 1 p−a and 1)1( 1
1 f

−− a Consequently, ***
tt ξξ p and 

***
tt ππ f Politicians, when faced with a reelection constraint will therefore overstimulate the 

economy before an election which will lead to unsustainable low unemployment rates. 
 
4. Rational models of office –motivated politicians (REPBC) 
 
In REPBC models, first introduced by Cukierman-Meltzer (1986), Rogoff (1990), 

Persson (1990) politicians derive utility from being in office: they are competence and looks 
apart –identical. Policymakers have direct control over the economy’s inflation rate. Their 
underlying constraint is a Philips curve cum competence term: 
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where r
ty is the economy’ rate of output growth and  

*r
ty its natural level. Persson 

(1990) represented the competence term as an MA (1) process, thereby justifying the 
electorate’s pattern of rational retrospective voting. On the basis of rational inflation 
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The model’s solution hinges on the voter’s ignorance of the two variables otherwise no 
political cycles would exist.  

Rogoff (1990) defined the constraints in terms of the budget Yet, as government 
expenditures are modelled in terms of lump sum and seignorage tax revenues the model also 
relies on the implicit trade off between inflation and output reminiscent of the traditional Philips 
curve inference. The authors demonstrated also that, in election years, separating equilibria 
exist- that is policy outcomes in which all incumbent policymakers reduces taxation and 
increase inflation in order to signal their administrative capability to the voters. Latter, Rogoff 
proposed a new model, which includes the information asymmetry in his model steams from the 
particular composition of the government’s budget. While voters can immediately observe the 
amount of government expenditure of which the benefits are accrued within that period (for 
instance, in the form of a social program transfer check) the gains from public investment 
projects can only be savoured after a one period lag. Therefore: 

 tt
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where tτ  is a nondistorsionary lump sum tax. In this version that relied also in rational 

retrospective, voters cast their votes in ignorance of govt
tK 1+ . 

Following Barro-Gordon (1987), Allesina assumed that wages in t have to be agreed 
upon at the end of period t-1 that they were nonindexed and that social partners attempted to 
keep wages constant at the level compatible with the natural rate of growth: 
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Given (18), the economy is constrained by a traditional expectations augmented Philips 
curve relationship: 
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Two parties with different vote loss functions minimise those subject to (19) Analogous 
to the Hibbs model, centre left parties are more preoccupied with lower unemployment rates 
than centre right ones 
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where VL
jΘ is the vote loss functions liniarized represent the fact that parties have 

different exiguously determined objectives concerning inflation and output growth. The positive 

optimal inflation rate
*

Lπ envisaged that by the centre left party could be interpreting as a source 

of revenue. In the limit case where 0* =Rπ  and 011 =a L’s politicians are unresponsive to 
changes in unemployment and concerned with low inflation rates The left party derive utility 
from increasing growth rates as captured by 010 fa . Given equations (20) political parties 

minimise their vote loss functions: 
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Equations (21) are the conditional expectations of inflation rates. Given this 
information, voters expect the election year inflation rates to be:    
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By assuming RL ** ππ f  and 1110 aa f it follows that RL ** ππ f . That in turn means that 
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Conclusions 
 
In this paper it was presented some ideas and innovations over several decades, various 

approaches and the main results in the case of an ETP (economic theory of politics). It is 
possible to explain optimal government behaviour in democracies. ETP contributions have 
largely remained outside the mainstream of economics, largely owing to the absence of 
universally accepted axioms of, particularly, parties’ and governments’ political behaviour. 

The earliest contributions hinted at the ability of governments to consciously 
manipulate economic outcomes for political purposes. Supplemented by normative approaches, 
which discussed the ability of society to measure its collective welfare and particularly, by 
fundamental economic models, which sought to establish the analogies between the behavioural 
patterns in business and politics. A theoretic base was developed by the late of 1950s that 
allowed subsequent authors to discuss various forms of possible strategic interactions among 
voters, parties and their governments. While much has been learned, from an economist’s point 
of view, about the democratic process and it’s economic implications, the literature is still 
evolving. Its various approaches are unified in their attempts to provide a theoretic framework 
to integrate this branch of nonmarket economics with the rest of the discipline and, 
subsequently, to overcome the division between economics and political science. Convincing 
models have been suggested to express key political variables, such as government spending 
and tax levels, in an endogenous fashion. Permitting these variables to affect individuals’ levels 
of utility, standard economic optimisation problems could be derived on that basis. From this 
point forward, it should not be an overly large step toward answering the questions laid out and 
integrating the ETP insights into the mainstream of economic writing and instruction. 
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The paper presents some aspects about the benefits and costs involved by attainding the goals 

and objectives of macroeconomic polices. 
 
În teoria politicilor macroeconomice, o problemă majoră o reprezintă cea a raportului 

dintre beneficiile şi costurile pe care le implică alegerea uneia dintre politicile macroeconomice. 
Acest raport este luat în considerare permanent de către fiecare decident, necesitate impusă de 
considerente de ordin politic, economic, social, moral. 

Ne propunem să prezentăm în continuare câteva consideraŃii legate de beneficiile şi 
costurile implicate de atingerea scopurilor şi obiectivelor politicilor macroeconomice, precum şi 
modalităŃile posibile de a micşora costurile şi de a mări beneficiile acestora. 

 
Beneficiile utilizării complete a forŃei de muncă şi stabiliŃii preŃurilor 
 
DecidenŃii politici încearcă frecvent să determine cea mai bună combinaŃie între şomaj 

şi inflaŃie. Nici o politică nu poate atinge idealul, adică un şomaj scăzut şi o inflaŃie zero, an de 
an. 

O politică ce se concentrează pe inflaŃie scăzută va permite o asigurare a stabilităŃii 
preŃurilor, dar aceasta poate avea efecte recesioniste însemnate în privinŃa outputului. 
Recesiunea duce la un consum mai redus de muncă, deci forŃa de muncă angajată va scădea şi 
şomajul ca creşte. DecidenŃii sunt deci în situaŃia de a lege între asigurarea unei rate stabile a 
şomajului şi stabilitatea preŃurilor. 

Raportul dintre utilizarea forŃei de muncă şi stabilitatea preŃurilor poate fi reprezentat 
utilizând o mulŃime de curbe de indiferenŃă. FuncŃionarea economiei, starea acesteia determină 
o mulŃime de combinaŃii diferite de utilizarea a forŃei de muncă şi de niveluri de preŃ care pot fi 
atinse. 

Vom denumi curba alcătuită din punctele reprezentând diferite combinaŃii, frontiera 
politică. În principiu, o politică optimală se află la punctul de tangenŃă al unei curbe de 
indiferenŃă cu frontiera politică, deci se poate alcătui şi o reprezentare grafică a acestei situaŃii. 
Pentru aceasta va trebui ca şi curbele de indiferenŃă şi frontiera politică să fie reprezentate în 



  

acelaşi sistem de axe. Pe una dinte axe se va reprezenta un indicator referitor la inflaŃie, iar pe 
cealaltă axă un indicator referitor la şomaj.  

De exemplu, pentru inflaŃie este clar că nivelul dorit este zero, sau apropiat de zero. 
Depărtarea de zero poate avea un sens pozitiv, când inflaŃia creşte,  şi un sens negativ, când 
inflaŃia scade. 

Amândouă aceste situaŃii implică costuri şi nu avem motive să credem că costul unei 
erori pozitive (deci când rata inflaŃiei este mai mare ca zero) este diferit de costul unei erori 
negative (deci când rata inflaŃiei este mai mică decât zero, situaŃie numită deflaŃie). În plus, se 
poate presupune că costurile marginale ale inflaŃiei sau deflaŃiei cresc cu cât această diferenŃă 
faŃă de nivelul zero este mai mare. 

Pentru a evita anularea reciprocă a acestor costuri, putem considera ca o măsură simplă 
a acestor costuri eroarea sau abaterea pătratică. Aceasta sugerează faptul că un indicator al 
performanŃei economiei în această privinŃă este abaterea pătratică a ratei inflaŃiei de la scop, 
deci de la nivelul zero. Vom numi acest indicator pierderea datorită inflaŃiei. 

Dacă toŃi ceilalŃi factori se consideră constanŃi, atunci politica macro ideală este cea 
care duce pierderea datorată inflaŃiei la zero. Dar, în economia reală, rata inflaŃiei nu poate fi 
făcută exact zero, şi deci pierderea medie datorată inflaŃiei va fi pozitivă. 

Din perspectiva ratei şomajului situaŃia este puŃin diferită. Din anumite motive (care vor 
fi explicate sau clarificate într-o oarecare măsură), rata naturală a şomajului (NAIRU) nu este 
chiar rata optimală a şomajului. 

Deoarece ajutoarele de şomaj, care dau, în cea mai mare parte, costul social al 
şomajului, depăşesc costurile individuale, este posibil ca bunăstarea socială să crească chiar 
dacă şomajul este peste rata naturală. Dar se ştia că politica macroeconomică nu poate influenŃa 
direct rata şomajului, ea putând doar să limiteze fluctuaŃiile acesteia în jurul ratei sale naturale 
(NAIRU). Pornind de aici, se defineşte pierderea datorată şomajului ca fiind abaterea medie 
pătratică a şomajului faŃă de rata naturală. 

PreferinŃele decidenŃilor politici privind pierderea datorită inflaŃiei, respectiv pierderea 
datorită şomajului, se pot reprezenta sub forma unor curbe de indiferenŃă, ca în figura 1. 

Curbele de indiferenŃă sunt concave deoarece atât inflaŃia, cât şi şomajul sunt nedorite 
de către decidentul politic. La capătul din dreapta jos al fiecărei curbe de indiferenŃă decidentul 
acceptă o pierdere datorită şomajului pentru a reduce cât de puŃin pierderea datorită inflaŃiei. La 
capătul din stânga sus, decidentul acceptă o pierdere datorită inflaŃiei pentru a reduce pierderea 
datorită şomajului cât de puŃin. 

Cu cât curbele de indiferenŃă sunt mai îndepărtate de origine, cu atât ele sunt mai puŃin 
preferate de către decidentul politic, ele corespunzând situaŃiilor în care atât pierderea datorită 
şomajului, cât şi pierderea datorită inflaŃiei sunt din ce în ce mai mari. 

Pentru stabilirea unei politici optimale se ia în considerare şi frontiera politică. Aceasta 
reprezintă locul geometric al combinaŃiilor dintre pierderile datorită inflaŃiei şi pierderile 



  

datorită şomajului care sunt considerate acceptabile de către decidentul politic. Evident că dacă 
pierderea datorită inflaŃiei este mai mare, atunci pierderea acceptabilă datorită şomajului este 
mai mică, şi invers. Datorită ipotezei că costurile marginale legate de inflaŃie şi şomaj sunt 
crescătoare, profilul curbei reprezentând frontiera politică va apărea ca în figura 1.  

 

 
Figura 1. Profilul unor curbe de indiferenŃă şi al frontierei politice  

 
Această curbă a frontierei politice este tangentă la o singură curbă de indiferenŃă, cu 

restul curbelor neavând nici un punct comun sau intersectându-se în două puncte. Punctul de 
tangenŃă definit ca mai sus corespunde politicii optimale, implicând cele mai mici costuri, atât 
datorită inflaŃiei, cât şi datorită şomajului. 

În determinarea politicilor macroeconomice reale este, evident, destul de dificil să se 
deducă expresiile curbelor de indiferenŃă sau ale frontierei politice, dar pot fi estimate 
aproximativ costurile implicate de inflaŃie şi şomaj pornind de la analiza determinaŃiilor acestor 
costuri. În continuare, prezentăm factorii care influenŃează mărimea acestor costuri, atât pentru 
inflaŃie, cât şi pentru şomaj. 

 
Costurile politicilor macroeconomice datorită inflaŃiei 
 
Este evident faptul că inflaŃia reprezintă unul dintre fenomenele economice cu efectele 

cele mai nedorite. Aceasta deoarece o rată mare a inflaŃiei înseamnă costuri economice care 



  

afectează toate sectoarele economiei, începând cu agenŃii economice principali (firmele şi 
consumatorii) şi terminând cu sectorul extern. 

Unele dintre aceste costuri economice determinate de inflaŃie au fost identificate şi 
studiate, altele sunt mai greu de identificat, dar au acelaşi efect distructiv asupra economiei în 
ansamblul ei. 

Astfel, un prim cost este cel suportat de deŃinătorii de bani. Când rata inflaŃiei este 
mare, banii aflaŃi la populaŃie sunt erodaŃi datorită puterii lor de cumpărare. Oamenii au nevoie 
de mai mulŃi bani, astfel că merg mai des la bancă pentru a-i obŃine. Aceasta implică, de 
asemenea, costuri economice ridicate. Un răspuns la acest efect al inflaŃiei a fost dezvoltarea 
sistemului de depozite pe termen la bănci, pentru care se plătesc dobânzi apropiate de rata 
inflaŃiei. Aceasta reduce şi costul inflaŃiei şi datorită faptului că oamenii nu mai trebuie să 
cheltuiască timp şi bani pentru a ridica bani de la bancă. 

Un al doilea cost îl reprezintă cel înregistrat de impozite şi taxe. Sistemul actual prevede 
anumite indexări ale impozitelor şi taxelor în concordanŃă cu rata inflaŃiei, dar aceste indexări 
nu sunt atât de prompte încât să nu afecteze veniturile statului, mai ales atunci când rata inflaŃiei 
se modifică destul de rapid. În consecinŃă, se înregistrează o pierdere netă datorită inflaŃiei în 
însăşi veniturile statului. Din această cauză, în unele Ńări s-a introdus o indexare automată a 
impozitelor şi taxelor, măsuri care provoacă însă dispute şi favorizează evaziunea fiscală. 

Al treilea cost al inflaŃiei este determinat de câştigurile şi pierderile nejustificate ale 
unor oameni sau agenŃi economici. Evident că, prin inflaŃie, întotdeauna unii oameni câştigă, iar 
alŃii pierd. Astfel, pensionarii pierd deoarece pensiile sunt afectate cel mai mult de inflaŃie. 
SalariaŃii pierd deoarece contractele lor de muncă pot să nu prevadă acoperirea în întregime a 
erodării puterii de cumpărare datorită inflaŃiei. Cei care au cumpărat pe credit (în rate) case, 
maşini sau alte bunuri durabile pot câştiga deoarece ei plătesc creditul într-o monedă mai puŃin 
valoroasă. În orice tranzacŃie bănească afectată de inflaŃie o parte va pierde şi cealaltă parte va 
câştiga, suma pierderilor fiind egală cu suma câştigurilor. Costul social se datorează, în acest 
caz, faptului că inflaŃia face tranzacŃiile pe termen lung mai puŃin atractive. Câştigurile şi 
pierderile datorită inflaŃiei sunt distribuite între agenŃii economici, mărind riscul şi 
incertitudinea din mediul economic. 

În sfârşit, un al treilea cost economic este cel al efortului pe care diferite instituŃii şi 
agenŃi economici trebuie să-l facă pentru a se adapta inflaŃiei. Un exemplu este cel al sistemului 
de pensii şi asigurări sociale. În decursul vieŃii sale active, un om cotizează cu o sumă 
determinată ca un procent din salariul primit, urmând ca la ieşirea la pensie să primească o sumă 
lunară, de regulă fixă, care să permită un trai decent. Deoarece perioada de viaŃă activă este 
destul de lungă, suma totală cotizată poate fi afectată de inflaŃie. În aceste condiŃii, s-ar putea să 
nu se mai poată asigura pensii decente pentru toŃi pensionarii existenŃi la un moment de timp 
dat. De aceea, acest sistem trebuie să se adapteze permanent la modificarea inflaŃiei, adaptare 
care implică, evident, anumite costuri. 



  

Costuri economice de acelaşi tip sunt implicate şi de celelalte sisteme care funcŃionează 
într-o economie inflaŃionistă. 

Costurilor economice ale inflaŃiei li se adaugă aşa numitele costuri psihologice, 
exercitate de inflaŃie asupra populaŃiei. De obicei, oamenii nu percep inflaŃia în raport cu 
mărimea costurilor economice, ci cu puterea de cumpărare pe care şi-o văd permanent 
diminuată. Este ca şi cum s-ar decide anual că lungimea de 1 m se diminuează la 90 cm în anul 
următor, apoi la 70 cm peste încă un an, ş.a.m.d. 

Evident că nu interesează cât costă luarea unei astfel de decizii, ci efectele ei, adică 
diminuarea lungimii lucrurilor pe care le cumpără oamenii. Aceste efecte psihologice pot fi, în 
unele cazuri, mult mai puternice decât cele economice, perioadele inflaŃioniste fiind, de multa 
ori, caracterizate de evenimente politice, cum ar fi căderea guvernelor. 

 
Costurile implicate de şomaj şi fluctuaŃiile outputului 
 
Efectele pe plan economic ale creşterii ratei şomajului apar mai pregnant în perioadele 

de descreştere ale outputului (recesiunii). Astfel, când venitul/outputul scade sub nivelul său 
potenŃial, venitul disponibil al populaŃiei este afectat în mod direct. Se reduc, de asemenea, 
veniturile firmelor şi, drept consecinŃă, scad veniturile statului din impozite şi taxe. Drept 
urmare, populaŃia este din nou afectată datorită reducerii transferurilor guvernamentale. 

Pe lângă aceste costuri implicate de reducerea activităŃii în economia reală, un şomaj 
înalt va determina şi alte costuri sociale. Astfel, tinerii sunt cei mai vulnerabili la efectele 
şomajului. MulŃi dintre ei acceptă slujbe prost plătite din dorinŃa de a învăŃa. Atunci când ei 
părăsesc slujba, pierderea nu se include în output, aşa cum ar fi firesc, ci în valoarea învăŃării, 
care nu este inclusă în PNB. Însăşi faptul că oamenii sunt în şomaj determină costuri sociale, 
chiar înainte de o reducere efectivă a outputului. Astfel, creşte gradul de criminalitate şi cel al 
îmbolnăvirilor fizice şi mentale. 

Se poate argumenta că există şi avantaje ale unui output scăzut sau, ale unui şomaj mai 
ridicat. Astfel,, oamenii au mai mult timp liber. Unii merg la şcoli şi, când economia se 
redresează, mai puŃini dintre ei părăsesc şcoala pentru a se angaja. În consecinŃă, creşte gradul 
de instruire şi aceasta reduce, oarecum, pierderea de output. 

Dar această compensare a pierderii de output datorită utilizării alternative a timpului de 
muncă reprezintă o mică parte din pierderea totală de PNB şi aceasta deoarece valoarea 
individuală a timpului în economie este mult mai mică decât valoarea sa socială. De fapt, 
valoarea marginală a timpului de lucru a unui salariat scade rapid dacă salariatul este obligat să 
lucreze mai puŃin. 

Mai puŃin studiată în economie este situaŃia în care lucrătorii sunt obligaŃi să lucreze un 
timp mai mare decât cel normal. Totuşi, în acest caz apar costuri sociale importante. Astfel, 
efortul suplimentar al lucrătorilor de a realiza un output peste potenŃial poate atrage costuri mai 



  

mari decât dacă acel output nu ar fi obŃinut deloc. Indivizii ar fi, în acest caz, mulŃumiŃi să 
obŃină mai puŃin output, deci mai puŃin venit şi, în schimb, să petreacă mai mult timp în familie, 
pentru odihnă sau pentru instruire. 

Singurul lucru clar în această privinŃă este că costurile sociale marginale ale şomajului 
vor fi cu atât mai mari, cu cât rata şomajului este mai  mare. 
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Today’s international structures and organizations like the IMF, World Bank, UNO, NATO, 

European Union, can’t cope any longer with all the aspects of the new global reality. 
All members of the European Union will have to decide if they want to assure their defense by 

their own. If so, this would mean necissity of force as well as ability of global involvement. 
When considering that Europe’s force is based on its economic and social models, then any 

change in the global system can only be achieved together with  the United States. 
Right now, Romania prefers a strong Europe in partenership with the U.S.    
 
 
Sunt evidente, la  începutul acestui secol, două mari categorii de probleme majore, cu 

aspecte de mare diversitate, mai ales ca urmare a războiului din Irak şi a situaŃiei zonale şi 
globale după terminarea acestuia: securitatea şi integrarea europeană; fluiditatea păcii, 
gestionarea crizelor politico-militare şi persuasiunea războiului/conflictului armat în Europa. 

   
TendinŃe geopolitice europene 
Geopolitica europeană după” războiul rece”. 
Timp de peste un deceniu, „războiul rece” s-a încheiat, prin parcurgerea câtorva etape : 

prăbuşirea comunismului în statele centrale şi sud-est europene; destrămarea U.R.S.S.; 
reglementarea relaŃiilor NATO cu Rusia şi Ucraina; extinderea NATO, prin aderarea  a trei state 
fost comuniste; destrămarea FederaŃiei Iugoslave; aderarea Rusiei la coaliŃia internaŃională de 
luptă împotriva terorismului. Cert este că sunt câştigători  în plan politic, economic, 
informaŃional, cultural, militar, ideologic, etc., dar în acelaşi timp şi perdantul(ii) au avut şi ei de 
câştigat ceva, mai ales pe termen mediu şi lung. 

Orientările şi reorientările geopolitice la sfârşit şi început de secol sunt mult legate de 
acest eveniment şi au la bază adoptarea teoriei “realismului politic” la noile condiŃii apărute. La 
începutul acestui secol acŃiunile politice europene sunt marcate de două paradigme de gândire şi 
practică geopolitică: competiŃional-conflictuală şi a securităŃii multidimensionale         

Paradigma competiŃional-conflictuală. 



  

Acest concept se înscrie în modelul clasic - primatul unui stat sau coaliŃii de state în 
ecuaŃia de putere continentală - cu o anume concretizare şi constă în evidenŃierea şi 
recunoaşterea locului , rolului şi intereselor fiecărui stat în raporturile de putere locale, regionale 
şi zonale cu alte state, ceea ce generează o acerbă competiŃie având ca finalitate departajarea 
statelor europene pe criterii de forŃă. 

Paradigma securităŃii multidimensionale. 
Aceasta valorifică  principiile înŃelegerii între state şi puteri, care caută angajamente 

geopolitice, în conformitate cu interesele tuturor. Acest concept presupune înlocuirea 
mijloacelor militare cu cele economice , capitalul disponibil înlocuieşte puterea de lovire, 
penetrarea pe pieŃe se substituite bazelor militare, iar inovaŃia civilă ia locul celei tehnico-
militare. Remarcă faptul că, avem de-a face cu elementele integrării economice, politice şi 
militare, controlului înarmărilor, prevenirii şi gestionării crizelor ş.a. 

Au apărut şi continuă să apară dezbateri şi idei în legătură cu viziunea pur sistemică a 
integrării, cu un model traumatizant pentru statul - naŃiune supus integrării şi viziunea procesual 
organică în care statul şi mai ales naŃiunea sunt tratate ca “actori”, ce au un organism viu, cu un 
metabolism ce eventual trebuie raŃionalizat economic.         

 Astăzi, pe aceste baze, analiza pertinentă a geopoliticilor europene naşte o întrebare 
suspicioasă: „noua ordine europeană…este chiar aşa de nouă …şi chiar ordine?” 

Odată cu începerea conflictului militar major, din acest secol,  cel din  Irak, situaŃia 
globală şi zonală s-a schimbat. Având ca actori principali SUA şi Marea Britanie, pe de-o parte 
şi Irakul, de cealaltă parte, cu scopurile declarate, de prea multe ori nuanŃate, acest conflict 
deschide o nouă eră în domeniul relaŃiilor internaŃionale. La lucrările Consiliului European de la 
Bruxelles, din 22.03.2003, statele europene şi-au exprimat speranŃa că acest conflict trebuie să 
se termine cât mai repede, cu un minim de pierderi de vieŃi omeneşti şi de suferinŃe. Uniunea 
Europeană a. reafirmat ataşamentul pentru rolul fundamental al ONU în sistemul informaŃional, 
precum şi pentru  responsabilitatea primară a Consiliului de Securitate în menŃinerea păcii şi 
stabilităŃii pe plan internaŃional. S-a reiterat ideea priorităŃii strategice fundamentale a 
parteneriatului transatlantic pentru care este nevoie de un dialog susŃinut cu privire la 
provocările globale şi regionale noi apărute. De asemenea,  întărirea coaliŃiei internaŃionale 
împotriva terorismului şi prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă  constituie 
obiective interconectate şi complementare, care trebuie urmate în paralel, prin acŃiuni 
coordonate ale principalilor actori internaŃionali  şi, în acest spirit, restaurarea comunităŃii 
internaŃionale este un imperativ absolut . 

Declanşarea atacurilor asupra Irakului au determinat reacŃii diplomatice diverse, ce au 
confirmat divizarea la nivel mondial  în privinŃa rezolvării crizei. 

Rusia, prin preşedintele Putin, a cerut încetarea imediată a războiului, afirmând că este 
nejustificat şi reprezintă o mare eroare politică. De asemenea, oficiali ruşi şi-au exprimat 



  

regretul că, actuala criză este rezolvată pe cale militară, fără o decizie a Consiliului de Securitate 
al ONU. 

FranŃa, speră că se va face tot ceea ce este necesar pentru a scuti populaŃia civila 
irakiană de încercări suplimentare şi cere Ńărilor din regiune să se abŃină de la orice iniŃiativă 
care ar agrava situaŃia; apropouri la adresa , în special a Turciei, care, la rândul ei,  regretă 
acŃiunea unilaterală a SUA împotriva Irakului. 

Belgia condamnă renunŃarea la ordinea juridică internaŃională şi împreună cu FranŃa şi 
Germania, care s-au opus războiului, vor continua să caute o soluŃie pentru pace. . 

În acest context, Coreea de Nord intensifică, la nivel declarativ, pregătirile pe toate 
planurile pentru a face faŃă oricărei opŃiuni militare a „imperialiştilor americani” împotriva 
acesteia. La rândul ei, Coreea de Sud, cu armata în stare de alertă, declară că, este în măsură să 
stopeze orice tentativă a Nordului de a tensiona situaŃia in peninsulă.  

Ministrul grec de externe, Georgios Ppapandreou, a cărei Ńară asigură preşedinŃia 
Uniunii Europene, a declarat că, lumea trăieşte un moment foarte trist atunci când diplomaŃia se 
încheie şi începe războiul. De asemenea, apreciază că, Uniunea trebuie să facă rapid un bilanŃ al 
diferendelor interne dacă doreşte să poată vreodată vorbi cu o singură voce. 

Beijingul a cerut Statelor Unite să pună capăt războiului din Irak, care reprezintă o 
încălcare a procedurilor internaŃionale şi ignoră total opoziŃia comunităŃii internaŃionale. 

Ambasadorii celor 19 state membre ale AlianŃei Nord Atlantice au semnat la Bruxelles 
protocoalele de aderare la NATO a celor şapte state invitate să adere, la summit-ul de la Praga.  
România va avea ca membru NATO  ocazia şi şansa de a contribui direct la deciziile luate 
pentru asigurarea stabilităŃii şi a securităŃii Europei. Trebuie să remarcăm faptul că România nu 
se află încă la sfârşit de drum. NATO nu înseamnă numai beneficii, ci şi responsabilităŃi, 
contribuŃii pe care România trebuie să fie capabilă să le aducă. Noile ameninŃări la adresa 
securităŃii este amestecul de arme de distrugere în masă, terorism şi crima organizată 
trnsfrontalieră. Acestora, NATO, implicit şi România,  trebuie să le facă faŃă în viitor.  

 
Să aducem Europa la noi acasă. 
România se află în faŃa unei noi etape,  în parcursul integrării, ce presupune noi Ńinte şi 

noi eforturi. Etapa în care intră România este cea în care procesul integrării a devenit foarte 
concret. Integrarea nu mai este doar o direcŃie de politică externă, ci va fi dominanta politicii 
interne  a următorilor ani. Eforturile viitoare ale  României pentru integrare  nu trebuie privite ca 
ceva impus. Sunt exerciŃii necesare  pentru economie şi societatea românească, pentru cetăŃeni , 
pentru bunăstarea lor. În ultimii doi ani România a realizat unele progrese certe şi notabile în 
toate domeniile, care au contribuit la redobândirea încrederii şi revigorarea relaŃiilor politice cu 
Uniunea Europeană. Măsurile luate  în ceea ce priveşte pregătirea internă, cât şi pentru 
îmbunătăŃirea imaginii externe a României au determinat recunoaşterea dreptului de liberă 
circulaŃie a cetăŃenilor români în spaŃiul Schengen, invitarea de aderare la NATO şi obŃinerea 



  

unui calendar, relativ precis  din partea Uniunii Europene pentru ca România să devină membru 
cu drepturi depline, începând cu anul 2007. Trebuie subliniat faptul că, în măsura în care nu se 
vor reuşi încheierea negocierilor în anul 2004, situaŃia pentru România se poate complica. Este 
foarte important ca România să finalizeze negocierile până la mijlocul anului viitor, când deja 
va începe fixarea noii componente a Comisiei Europene, existând, posibil, un anumit blocaj 
determinat de procesul alegerilor pentru Parlamentul European. De asemenea, este imperios 
necesar ca România să Ńină cont de recentele atenŃionări ale unor personalităŃi politice, precum 
şi de ne nominalizarea României. 

Semnarea tratatelor de aderare la Uniunea Europeana de către "Ńările" primului val - 
Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta şi Cipru - este, in 
acelaşi timp, cel mai bun prilej pentru a începe reconcilierea intre membrii unei Uniuni profund 
divizate de neînŃelegerile asupra războiului din Irak.  

Ocazia are o mare încărcătură simbolică: ieri, a devenit realitate cel mai ambiŃios vis al 
părinŃilor Europei, reunificarea continentului sfâşiat in anii războiului rece. 

România si Bulgaria vor mai aştepta pană în 2007. Pentru liderii de la Bucureşti si 
Sofia, invitarea la ceremonia de la templul lui Attalos are, pe lângă gustul acrişor al invidiei, o 
valoare încurajatoare. Prezenta lor aici se doreşte un semnal de genul "voi urmaŃi", iar repetarea 
datei de 1 ianuarie 2007 ca "obiectiv comun al Uniunii Europene" pentru aderarea lor la Uniune 
este importantă. Semnalul este de natura sa risipească temerile că integrarea europeană a 
României si Bulgariei va avea de suferit de pe urma apropierii prea mari a celor două candidate 
de linia politică a Washingtonului, in contradicŃie cu principiile "nucleului european dur" 
franco-german.  

Integrarea României in structurile europene şi euroatlantice presupune şi proiecte pentru 
viitor, care cuprind: participarea mai vizibilă la etapa finală a dezbaterilor şi deciziilor privind 
viitorul Uniunii Europene şi care să reflecte într-o măsură mai mare opŃiunile privind locul 
României în noua Europă; contribuŃia activă la îmbogăŃirea politică, economică şi ideologică a 
modelului de referinŃă, matricea construcŃiei europene; contribuŃia la securitatea europeană şi 
globală printr-o poziŃie consolidată în viitoarea arhitectură democratică de decizie europeană; 
contribuŃie la crearea unei UE puternice într-o regiune sigură şi asigurarea unui aport 
semnificativ la aplicarea politicilor externe si de securitate comune; trecerea cu încredere şi 
responsabilitate în etapa confirmării rolului nostru în plan european şi global; responsabilitate 
europeană concretă  în relaŃiile cu vecinii noştri, cu parteneri din Est ai Uniunii Europene; 
asigurarea securităŃii sociale şi stimularea dezvoltării locale, reducerea decalajelor dintre 
regiuni. 

Remarcăm existenŃa în România a celui mai mare număr de euro-optimişti dintre statele 
candidate. Este necesar, totodată, ca cetăŃenii României să fie şi euro-realişti, să 
responsabilizeze, înŃeleagă şi susŃină procesul de integrare. 

 



  

Ce-i de făcut? 
Ca urmare a războiului din Irak , a condiŃiilor mult controversate în care s-a pregătit şi 

declanşat, precum şi a situaŃiei ce se prefigurează, după încheierea acestuia, multe dintre 
instituŃiile şi arhitectura internaŃională, care s-a constituit după al Doilea Război Mondial 
(Fondul Monetar, Banca Mondială, ONU, NATO, comunităŃile europene), practic nu mai fac în 
totalitate  faŃă la noua realitate globală. Instrumentele de control ale globalizării nu mai sunt. 
Lumea se polarizează în Ńări foarte bogate şi Ńări foarte sărace.  

Uniunea Europeană va trebui să decidă, acum, dacă doreşte să-şi asigure singură 
securitatea. 

Dacă da, înseamnă  că publicul vest-european va trebui să decidă asupra unor chestiuni 
nucleare, de forŃă, de a putea juca un rol global. łările membre ale Uniunii Europene, inclusiv  
statele nou venite, cheltuiesc ,împreună aproximativ 40% din cei 360 miliarde de dolari pe care 
îi cheltuiesc, anual, pentru apărare , SUA. Având în vedere şi rolul Rusiei în această ecuaŃie, 
decizia este fundamentală. Progresiv va fi nevoie de o mai mică nevoie de o puternică relaŃie 
transatlantică.  

Dimpotrivă , dacă se consideră  că forŃa Europei este în modelul economic şi social, pe 
care Europa îl propune,  împreună cu SUA .se poate vorbi de asigurarea unei eventuale reglări a 
sistemului global. 

PreferinŃa românilor, cel puŃin astăzi, este o Europă puternică , cu o economie puternică 
care asigură prosperitate, locuri de muncă, inovaŃie competiŃie, competitivitate, dar în 
parteneriat cu America. 

În concluzie, subliniem faptul că integrarea în NATO a României este, relativ, aproape 
ca urmare a modului alert în care se finalizează “temele” şi, după opinia noastră, în special de 
către M.Ap.N. Sunt relevante toate misiunile pe care România le îndeplineşte, pe diferite 
meridiane ale Terei, profesionalismul şi curajul de care dau dovadă ostaşii români în acŃiunile 
pe care le desfăşoară, singuri sau împreună cu  partenerii lor. 

În ceea ce priveşte integrarea  României în structurile europene apreciem că , în afară de 
conştiinciozitatea de care trebuie să dăm dovadă în finalizarea , la standardele cerute, a 
sarcinilor şi respectarea termenelor stabilite atragem atenŃia şi asupra rolului major ce revine, în 
continuare diplomaŃiei integrării. 

În fine, avertizăm şi asupra posibilităŃilor care ar exista, în situaŃia actuală şi viitoare, ca 
organismele internaŃionale şi cele europene, menite să asigure securitatea şi stabilitatea globală 
şi zonală să “alunece” pe panta deşuetitudinii, în situaŃia în care nu se vor lua cele mai potrivite 
măsuri de revenire a acestora  la competenŃele pe care le aveau înainte de începerea războiului 
din Irak.  Poate că Ńările mari ale Uniunii Europene, FranŃa, Germania, Marea Britanie, Italia şi 
Spania, ale căror voci se aud cel mai tare să Ńină cont de frontul comun pe care Ńările mici şi 
mijlocii îl fac, uneori, împotriva lor , temându-se că, astfel, vor deveni simpli pioni manevraŃi de 
cei mari. 
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Se afirmă uneori că macroeconomia s-a născut din dorinŃa economiştilor de a găsi 

soluŃii împotriva ciclităŃii1. Într-adevăr, problema ciclităŃii ocupă în manualele de 
macroeconomie un loc central însă trebuie să recunoaştem că acest loc i-a fost conferit de către 
primii economişti preocupaŃi de ciclitate. Pe Keynes, spre exemplu, ciclitatea l-a deranjat foarte 
tare pentru că el era preocupat de evitarea şomajului iar şomajul se ştie că este dependent, cel 
puŃin într-o anumită măsură, de ciclitate. Deoarece atât şomajul cât şi ciclitatea sunt probleme 
care deranjează era firesc ca economiştii să încerce să găsească soluŃii împotriva lor. SoluŃiile şi 
modul cum reacŃionează economia la diferitele impulsuri monetare şi fiscale promovate de către 
autorităŃi ocupă de obicei cea mai mare parte de a manualelor de macroeconomie2.  

Cu toate acestea, încă de la naşterea ei punctele de vedere ale economiştilor cu privire la 
eficacitatea soluŃiilor şi, până la urmă, cu privire la realismul lor sunt destul de diferite şi uneori 
chiar contradictorii. Robert Lucas, spre exemplu, împreună cu alŃi neoclasici, grupaŃi în şcoala 
anticipărilor raŃionale nu cred în eficacitatea politicilor monetare decât dacă măsurile de politică 
monetară luate de către autorităŃi sunt, în cel mai bun caz, neaşteptate.3 Numai că este foarte 
greu în condiŃiile de astăzi ca un guvern să poată lua măsuri monetare neaşteptate din moment 
ce agenŃii economici au învăŃat din experienŃă ce măsuri ia guvernul într-o situaŃie sau alta, în 
funcŃie de starea economiei. 

J. K. Galbraith şi Anghel Rugină, doi economişti americani de mare prestigiu, sunt, 
poate, printre cei mai sceptici cu privire la eficacitatea politicilor monetare4.De altfel, Anghel 
Rugină se declară împotriva utilizării banilor ca instrument de politică economică. 

În sfârşit, să mai reŃinem că Milton Friedman împreună cu Anna Schwartz au arătat 
(într-o lucrare celebră, O istorie monetară a Statelor Unite, 1867-1960) că tocmai politicile 
monetare aplicate în Statele Unite ale Americii în perioada respectivă sunt vinovate de 
profunzimea, sau de amploarea, fluctuaŃiilor economice existente aici în acea perioadă. În 
privinŃa politicilor fiscale punctele de vedere nu mai sunt aşa de tranşante însă după anumiŃi 
economişti politica fiscală ar putea avea efecte benefice asupra ciclităŃii, mai ales dacă este 
aplicată combinat cu politica monetară5. 

Realitatea pare, însă, să infirme şi acest punct de vedere: de mai multe decenii în 
diferite Ńări de pe glob, în special în cele dezvoltate, se pun în practică tot felul de măsuri de 



  

politică monetară şi fiscală fără ca ciclitatea să fie eliminată din viaŃa economică; ea continuă să 
rămână o trăsătură, aproape firească, a activităŃii economice. 

Unii cred că acest lucru se datorează cunoaşterii imperfecte a acestor instrumente însă 
în măsura în care ciclitatea are nu numai cauze endogene ci şi exogene, ar fi timpul să 
recunoaştem că ea nu va putea fi eliminată complet niciodată din viaŃa economică: atâta timp cât 
la baza ciclităŃii: se află şi astfel de cauze precum războaiele, revoluŃiile, cutremurele şi 
inundaŃiile, descoperirile neaşteptate de noi materii prime şi noi tehnologiil etc., ea nu poate fi 
eliminată complet prin măsuri de politică monetară sau fiscală. Cât priveşte cauzele ei endogene 
înclin să cred, la fel ca alŃi economişti, în special monetarişti, că tocmai politicile monetare şi 
fiscale o alimentează. Însă în aceasta situaŃie, Lipsey şi Chrystal cred că macroeconomia ar fi 
lipsită de obiect sau de scop deoarece ea a fost creată tocmai „pentru a-i ajuta pe politicieni să 
elimine recesiunile şi să atenueze şomajul”6.  

Într-adevăr, dacă aşa stau lucrurile, dacă ciclitatea şi şomajul nu pot fi înlăturate prin 
măsuri de politică monetară  sau fiscală înseamnă că tratatele de macroeconomie, al căror 
conŃinut îl constituie tocmai prezentarea acestor politici şi a efectelor lor presupuse se ocupă de 
fapt cu lucruri inutile. Dar atunci care este adevăratul obiect al macroeconomiei ? 

În ce ne priveşte, noi credem că obiectul macroeconomiei a fost deturnat:  în parte de 
Keynes şi în cea mai mare parte de epigonii săi. Obsesia lui Keynes de a găsi soluŃii împotriva 
şomajului şi ideea greşită că şomajul este generat în totalitate de recesiuni l-au făcut să creadă 
că pentru a rezolva problema şomajului trebuie să găsească soluŃii împotriva recesiunilor sau a 
ciclităŃii. Că nu le-a găsit (nici el şi nici urmaşii lui) vedem destul de bine astăzi: în 1998 numai 
în Europa existau 30 de milioane de şomeri7.  

Dacă vom putea scăpa de obsesia ciclităŃii vom înŃelege imediat că politica monetară nu 
mai are nici un sens iar politica fiscală are un cu totul  alt sens decât cel atribuit de obicei. 
Ciclitatea nu trebuie privită ca pe o tragedie, chiar dacă generează destule neplăceri. De fapt, 
tragedii provoacă cauzele ciclităŃii (războaiele, cutremurele, etc.) însă ştim destul de bine că 
unele dintre acestea nu pot fi evitate. Să lăsăm atunci ciclitatea în pace şi să ne ocupăm de 
atenuarea consecinŃelor ei. Şomajul este într-o anumită măsură, într-adevăr, una din aceste 
consecinŃe dar el nu se poate rezolva prin politici monetare sau fiscale. Fiind cauzat nu atât de 
fluctuaŃii cât, mai ales, de procesul dezvoltării economice şi de neînŃelegerea efectelor acestui 
proces asupra muncii şomajul poate fi rezolvat numai printr-o politică înŃeleaptă de pregătire a 
forŃei de muncă;8 cum a şi început deja să se pună în aplicare de câŃiva ani încoace. 

Aşadar, din punctul nostru de vedere obiectul macroeconomiei nu se poate reduce, nici 
pe departe,  la descoperirea şi la prezentarea, sau la tratarea, căilor înlăturării recesiunilor care, 
aşa am văzut că, oricum nu pot fi complet înlăturate. Mai importantă decât această înlăturare a 
recesiunilor, sau decât rezolvarea problemei şomerilor, este, după noi, dezvoltarea economică a 
fiecărei Ńări. Subdezvoltarea afectează într-o mult mai mare măsură nivelul de trai decât 
recesiunile sau decât şomajul din Ńările dezvoltate. Un şomer, spre exemplu, din aceste Ńări 



  

trăieşte mai bine decât cei ce lucrează în Ńările slab dezvoltate. A descoperi căile înlăturării 
subdezvoltării şi, în acelaşi timp, căile accelerării ritmurilor de dezvoltare ale unei economii 
naŃionale oarecare, constituie după noi, sau ar trebui să constituie, preocuparea principală a 
economiştilor şi politicienilor. Sunt multe argumente de natură economică şi politică pentru a 
susŃine acest deziderat. Noi mai menŃionăm aici unul singur: independenŃa economică şi politică 
deplină a unei Ńări este o vorbă goală atâta timp cât Ńara respectivă este o Ńară slab dezvoltată. 

Există, fără îndoială, o mulŃime de factori care afectează dezvoltarea economică a unei 
Ńări, aşa cum au arătat majoritatea economiştilor preocupaŃi de această problemă; de la climă şi 
condiŃii geo-politice până la religie şi la caracter. Însă fără îndoială că toŃi aceşti factori pălesc în 
faŃa unui factor mult mai dăunător prin consecinŃele lui şi anume, inechitatea socială. Aceasta 
reprezintă dup noi, oriunde în lume cauza principală a subdezvoltării diferitelor Ńări. Dar acest 
fenomen nu trebuie înŃeles numai ca un factor intern, propriu unei Ńări sau alta ci, totodată, şi ca 
un fenomen internaŃional; ca o inechitate între naŃiuni.  

Este foarte interesant că nici un economist de marcă nu a sesizat sau, în orice caz, nu a 
susŃinut că ar exista vreo legătură între echitate  şi dezvoltarea economică a unei Ńări cu toate că 
destul de mulŃi dintre ei au observat şi au afirmat că există o astfel de legătură, între stimulentele 
acordate şi rezultatele obŃinute de unul sau altul în procesul muncii. Îi putem menŃiona aici pe 
Adam Smith, David Ricardo, J. M. Keynes, Milton Friedman, J. K. Galbraith, Anghel Rugină şi 
alŃii. 

În ceea ce ne priveşte, noi credem că această legătură este mult mai importantă decât se 
crede de obicei şi că slaba dezvoltare actuală a economiei româneşti este cauzată, în primul rând  
de inechitatea, adesea grosolană, care a caracterizat repartizarea bunurilor în România de-a 
lungul istoriei sale. Nu întâmplător  reprezentanŃii Uniunii Europene, acum când vor să ne ia în 
braŃele lor şi să transforme România într-o Ńară dezvoltată fac presiuni asupra guvernanŃilor 
români cerându-le să creeze cât mai rapid posibil o economie de piaŃă concurenŃială, să înlăture, 
tot atât de rapid corupŃia şi să aplice cu stricteŃe legislaŃia. Dezvoltarea economică şi echitatea 
depind, într-adevăr, de toate aceste lucruri. 

Am putea chiar spune, aşa cum face Ricardo, că adevăratul obiect de studiu al 
economiei sau al macroeconomiei este distribuirea bunurilor între cetăŃeni. Scriindu-i lui 
Malthus în octombrie 1820, Ricardo afirma: „Economia politică este, în opinia dv.; o cercetare 
asupra naturii şi cauzele avuŃiei – eu însă cred că ar trebui să fie denumită o cercetare asupra 
legilor care determină împărŃirea produsului între clasele care contribuie la formarea lui.”9 
Aşadar, ce să cercetăm, cauzele avuŃiei sau modul ei de împărŃire (legile care determină 
împărŃirea, cum spune Ricardo) între cetăŃeni ?  Noi credem că ambele trebuie cercetate pentru 
că, oricât ar părea de ciudat, de modul de împărŃire al avuŃiei între cetăŃeni depinde, în primul 
rând, dimensiunea ei. Este adevărat, există şi alŃi factori de care depinde mărimea avuŃiei (sau a 
produsului intern brut) însă modul ei de împărŃire are, fără îndoială rolul principal. Ar fi 
suficient să se rezolve problema echităŃii şi economia românească ar prinde adevărate aripi. 



  

Hărnicia şi inventivitatea (în sensul bun al cuvântului) ar atinge cote maxime: dacă nimeni, dar 
absolut nimeni, nu ar putea obŃine bunuri sau venituri decât în concordanŃă cu contribuŃia sa la 
producerea lor, nu ar exista nici o altă alternativă decât munca şi inventivitatea. 

Numai că rezolvarea  problemei echităŃii nu este un lucru tocmai uşor. În primul rând 
pentru că incompetenŃii şi leneşii, care nu sunt puŃini dar în schimb sunt vicleni, vor fi afectaŃi şi 
se vor opune cu toate forŃele lor. Aşa s-a  întâmplat întotdeauna şi aşa se va întâmpla mereu. 
Este nevoie deci de voinŃă politică şi de unirea tuturor forŃelor celor harnici, pricepuŃi şi corecŃi 
care, în acest mod, nu ar avea decât de câştigat. De fapt, chiar şi leneşii şi incompetenŃii ar avea 
de câştigat, pentru că într-o Ńară dezvoltată toată lumea trăieşte mai bine, chiar dacă ierarhiile 
sunt altele. Trebuie să înŃelegem, însă că în această privinŃă este nevoie de o luptă continuă. 
Dreptatea nu se apără odată pentru totdeauna ci în fiecare zi. 

În al doilea rând, rezolvarea acestei probleme a echităŃii nu este un lucru uşor pentru că 
deocamdată nu se ştie cu exactitate ce este şi cum se măsoară echitatea. Unii o confundă cu 
egalitatea veniturilor (Arthur Okun, spre exemplu), alŃii cu „atenuarea decalajelor exagerate” 
dintre venituri. Însă nimeni nu explică în termeni ştiinŃifici, ce înseamnă „decalaje exagerate” 
dar asta nu opreşte guvernele să pună în practică ideea, desigur fiecare după cum crede de 
cuviinŃă. 

În al treilea rând, instaurarea erei echităŃii este o problemă dificilă deoarece încă mai 
există economişti care cred, aşa cum credeau Vilfredo Pareto şi Lionel Robbins, spre exemplu, 
că economia nu trebuie să se ocupe cu probleme de justiŃie socială sau, mai mult, că „repartiŃia 
justă şi repartiŃia eficientă sunt antitetice” (V. Pareto). Din fericire există alŃii, nume cu 
rezonanŃă mult mai mare în ştiinŃa economică decât Pareto sau Robbins, care cred altfel. I-am 
amintit deja pe Adam Smith, David Ricardo. J.M. Keynes, Milton Friedman, J. K. Galbraith, 
Anghel Rugină şi alŃii: chiar şi hulitul Marx face parte din această pleiadă. 

Un alt factor, strâns legat de echitate, de care depinde dezvoltarea economică este, aşa 
cum se ştie, concurenŃa. Ceea ce nu se ştie sau, în orice caz, se ştie mai puŃin este că aceşti doi 
factori fundamentali ai dezvoltării economice sunt interdependenŃi. CâŃi dintre noi, spre 
exemplu, fac vreo legătură între echitate şi concurenŃă. Şi totuşi, se poate demonstra, oricât ar 
părea de ciudat, că unde nu există concurenŃă nu există nici echitate. Şi invers. Pentru că nu pot 
concura în condiŃii egale hoŃul şi păgubitul ori, trebuie să recunoaştem, că acolo unde există 
monopoluri şi oligopoluri există hoŃie; cel puŃin fără un control al preŃurilor din partea organelor 
abilitate. 

Referitor la concurenŃă, mai trebuie spus că după anumiŃi economişti în condiŃiile 
contemporane concurenŃa se deteriorează pe zi ce trece. Acest lucru se întâmplă tocmai din 
cauza ei. Pentru a evita falimentul, inevitabil în condiŃii de concurenŃă, firmele fuzionează sau 
îşi măresc continuu dimensiunile şi scad ca număr. Are loc ceea ce Lenin numea un proces de 
concentrare şi centralizare a capitalului. Fuziunile, pe de o parte, şi înŃelegirile cu privire la preŃ 



  

şi la cotele de producŃie şi desfacere, pe de altă parte, sunt fenomene greu de controlat sau de 
stopat cu toate că există legile antitrust. 

În realitate, guvernele nu sunt cu adevărat interesate să stopeze aceste fenomene, din 
cauza concurenŃei internaŃionale/sau interstatale. Ele se află între ciocan şi nicovală: pe de o 
parte fiecare stat sau guvern vrea condiŃii de concurenŃă pentru că este conştient de importanŃa 
lor şi, în acelaşi timp, nu le vrea, din cauza concurenŃei internaŃionale. Sperăm că până la urmă 
vor înŃelege că este în folosul tuturor ca fiecare stat să-şi controleze concurenŃa în interiorul său, 
în aşa fel încât aceasta să fie maximă dar nu distrugătoare şi că numai pe măsură ce se 
egalizează nivelurile de dezvoltare ale tuturor Ńărilor se pot deschide graniŃele total. Fireşte Ńările 
dezvoltate îşi urmăresc interesele lor şi vor încerca să impună, aşa cum fac şi acum, deschiderea 
graniŃelor. 

În orice caz, indiferent de situaŃie, concurenŃa (cât mai perfectă)  a fost, este şi va fi 
condiŃia principală a creşterii şi dezvoltării economice. De rezolvarea ei depinde atât echitatea 
cât şi ritmul creşterii şi dezvoltării economice. Această rezolvare presupune următoarele: 

- existenŃa în fiecare sector a unui număr mare de firme care acŃionează pe piaŃă; 
- stabilitatea puterii de cumpărare a banilor, a dobânzilor şi a preŃurilor; 
- taxe vamale dinamice şi flexibile. 
Prima condiŃie o ştie toată lumea. Dar ea nu se asigură prin legile antitrust, cum se crede 

şi se procedează acum însă fără nici un rezultat, ci printr-o politică fiscală adecvată. TVA-ul, 
singurul impozit care ar trebui aplicat în economie, ar putea fi diferenŃiat, nu numai pe sectoare, 
dar şi în funcŃie de mărimea firmelor, în aşa fel încât firmele să nu dorească să depăşească o 
anumită dimensiune10. 

A doua condiŃie nu este menŃionată nicăieri în tratate. Cu toate acestea se poate susŃine 
că fără stabilitatea puterii de cumpărare a banilor şi a dobânzilor nu poate fi vorba de concurenŃă 
perfectă şi de activitate economică optimă. Aceasta din urmă presupune programe de activitate 
şi strategii pe termen scurt şi lung. Dar cum să poŃi elabora programe şi strategii pe termen lung 
fără ca puterea de cumpărare a banilor şi dobânzilor să fie stabile? Dacă ele se modifică mereu 
înseamnă că agenŃii economici sunt puşi în situaŃii diferite, în funcŃie de stadiul declanşării sau 
rulării unor activităŃi şi, deci, ei nu pot concura în condiŃii de echitate sau de egalitate. Nimic nu 
dăunează mai mult activităŃii economice cât ca instabilitatea puterii de cumpărare a banilor, a 
dobânzilor şi a preŃurilor. 

A treia condiŃie se referă la taxele vamale. Ele trebuie să contribuie la accentuarea  
concurenŃei şi la stimularea producătorilor în direcŃia îmbunătăŃirii activităŃii lor. Pentru aceasta 
ele trebuie să fie dinamice şi flexibile. Taxele vamale trebuie stabilite în aşa fel încât să 
genereze progres tehnic şi dezvoltare, dar să nu permită restrângerea activităŃii într-un sector sau 
altul, cel puŃin în raport cu necesităŃile interne. Dacă o Ńară oarecare recurge la devalorizarea 
monedei sale pentru a-şi face produsele mai competitive, celelalte state nu trebuie să recurgă la 



  

aceeaşi măsură ci trebuie să procedeze la revizuirea taxelor vamale referitoare la produsele Ńării 
respective. Fireşte, dacă este neapărat necesar. 

Dacă sunt asigurate condiŃiile de concurenŃă activitatea guvernelor ar trebui să se 
rezume la rezolvarea problemelor echităŃii. Este o muncă extrem de dificilă şi asta din mai 
multe motive. În primul rând pentru că există, aşa cum ama arătat, opozanŃii. Aceştia nu vor 
privi cu ochi buni şi nu vor accepta cu uşurinŃă instituirea echităŃii. În al doilea rând, pentru că 
se schimbă mereu condiŃiile de producŃie, locul şi rolul ramurilor de activitate şi al profesiunilor 
în ansamblul economiei. 

Odată cu schimbarea acestor condiŃii trebuie regândite periodic raporturile dintre salarii; 
trebuie create şi asigurate condiŃiile ocupării, numai prin concurs, a tuturor locurilor de muncă 
din sectoarele publice; trebuie dimensionate corect sectoarele publice; trebuie calculate 
cheltuielile publice şi impozitele; trebuie controlate şi reglementate preŃurile produselor obŃinute 
în condiŃii de monopol; trebuie create şi menŃinute, prin măsuri adecvate, condiŃiile de 
concurenŃă ş.a.m.d. Toate acestea reprezintă, în ultimă instanŃă, probleme ale echităŃii şi unde nu 
sunt rezolvate cum se cuvine nu există echitate. 

În concluzie, macroeconomia ar trebui să se ocupe cu cercetare cauzelor subdezvoltării 
economiei a diferitelor Ńări şi a căilor înlăturării acesteia. Scopul ei este să ofere guvernelor 
soluŃii pentru eliminarea, cât mai rapid cu putinŃă, a subdezvoltării, pentru accelerarea 
dezvoltării economice a unei Ńări sau pentru menŃinerea ei, dacă se află pe acolo pe unul din 
locurile fruntaşe ale ierarhiei mondiale.  

Printre aceste soluŃii la loc de frunte se află în mod cert concurenŃa şi echitatea. 
Rezolvarea acestor două probleme şi recreerea continuă a condiŃiilor lor reprezintă, în opinia 
noastă, obiectivele principale ale oricărui guvern care vrea să elimine cât mai rapid 
subdezvoltarea sau să accelereze dezvoltarea economică a Ńării sale. Şi pentru că fluctuaŃiile 
activităŃii economice influenŃează şi ele negativ atingerea acestor obiective, evitarea lor, atunci 
când este posibil, sau atenuarea consecinŃelor lor reprezintă, de asemenea, parte componentă a 
macroeconomiei. 

Aşa cum am spus, în momentul de faŃă manualele de macroeconomie se ocupă pe larg 
cu prezentarea manevrelor monetare şi fiscale pe care ar trebuie să le facă sau pe care le fac 
guvernanŃii pentru a stimula sau inhiba creşterea economică. Trebuie să recunoaştem că este 
mult prea puŃin. Pe lângă faptul că sunt controversate şi incerte efectele acestor măsuri, ele 
înseamnă, în ultimă instanŃă, inducerea în eroare, păcălirea agenŃilor economici; pentru că aşa 
cum ştim dacă ei află din timp ce măsuri monetare sau fiscale vor lua guvernanŃii vor reacŃiona 
altfel decât se aşteaptă aceştia şi atunci nu se vor mai putea obŃine efectele scontate. Singurul 
lucru obŃinut prin susŃinerea acestui punct de vedere este abaterea preocupării guvernanŃilor de 
la menirea lor normală şi anume aceea a creării unui stat de drept. 
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“Mana invizibila” identificată de Adam Smith în 1776 a canalizat interesul privat spre o 

producŃie eficientă de bunuri şi servicii, dar aceasta va funcŃiona numai în cadrul pieŃelor cu un 
număr suficient de ofertanŃi. În prezent majoritatea pieŃelor sunt cele de oligopol. 

Creşterea numărului de pieŃe de oligopol a pus probleme atât pentru teoria economica 
cât şi pentru politica economică. Unii economişti susŃin faptul că  orice diminuare a competiŃiei, 
ar trebui să ducă la încetinirea dezvoltării economice. Politicile economice îşi propun să 
găsească o cale efectivă să folosească politica publică ca şi un înlocuitor pentru ceea ce 
realizează competiŃia în cadrul micilor afaceri.  

Marile firme sunt o realitate a peisajului economic. Multe industrii sunt dominate de 
câteva firme gigant. Această concentrare de putere economică este mult mai vizibilă în sectorul 
de prelucrare – aproximativ 50 de firme produc 15 procente din bunurile finale în întreaga lume. 
Dar aceasta concentrare nu este limitată asupra sectorului de bunuri. Trebuie avută în vedere şi 
creşterea concentrării din sectorul serviciilor – companiile aeriene, fast-food şi industria de 
divertisment. Galbraith a menŃionat acum vreo 30 de ani că managerii firmelor care produc la 
un loc mai mult de jumătate dintre exporturile SUA, nu vor face parte din auditoriul 
universităŃilor; el sugerează ca noi vedem economia ca şi două economii diferite – una compusă 
din aproximativ 1000 de corporaŃii gigant şi alta compusă din aproximativ 12 milioane de mici 
companii. Unele dintre sursele puterii economice sunt segmentele de piaŃă, integrarea verticală, 
alianŃele strategice, mărimea absolută, operaŃiile la scară globală. 

 
Segmentele de piaŃă 
O sursă a puterii economice sunt segmentele de piaŃă. În cadrul unei pieŃe cu concurenŃă 

perfectă, nici o firmă nu poate afecta semnificativ prin deciziile sale preŃul produselor de pe o 
anumită piaŃă. Este evident că aceasta nu este valabilă atunci când producŃia unei firme 
reprezintă 15-20% din producŃia totală. Există aproximativ 150 de firme producătoare de 
motoare pentru automobile în întreaga lume. În S.U.A. firmele General Motors şi Ford 
împreună produc o treime din producŃia totală de autovehicule, iar cele mai mari 5 firme produc 
împreună jumătate din producŃia totală de automobile şi primele 10 firme produc trei pătrimi din 
total. În SUA, 4 firme deŃin 85% din producŃia de carne de vită, pe când restul de peste 1200 de 
firme din acest sector deŃin mai puŃin de 15 procente din producŃia totală. Puterea unui larg 



  

segment de piaŃă al unei industrii este numită putere orizontală. O astfel de putere se poate 
obŃine şi prin fuziune, de exemplu dacă Toyota ar cumpăra corporaŃia Chrysler, aceasta ar fi o 
achiziŃie orizontală. 

Când ne gândim la oligopol avem tendinŃa de a ne gândi la aceasta ca fiind pe plan 
naŃional, sau la nivel de industrii, dar pe lângă aceasta există şi oligopol la nivel local. Dacă un 
oraş are 2 băcanii sau 3 posturi de radio, aceste firme se vor bucura de o putere economică 
ridicată datorită segmentului de piaŃă pe care acestea le deŃin. 

 
Mărimea absolută 
Firmele de oligopol ce operează la scară naŃională sau globală, sunt uriaşe şi în alt sens 

– ele deŃin o suprafaŃă mare de teren. Multe dintre acestea au sute de mii de angajaŃi şi o valoare 
de câteva miliarde de dolari. Mărimea este prin ea însăşi o sursă de putere. Mărimea oferă 
protecŃie împotriva potenŃialilor concurenŃi, pentru că nu orice firmă îşi permite să intre pe 
piaŃă, de exemplu foarte puŃini sunt cei care deŃin 8 miliarde de dolari, suma care ar fi necesară 
unei firme care vrea să intre pe piaŃa de automobile. O astfel de mărime face mai uşoară evitarea 
ieşirii de pe piaŃă a unor firme din cauza creşterii concurenŃei. În SUA în 1929 au existat peste 
100 de firme de automobile. Din cele 8 firme care au supravieŃuit marii crize economice ce a 
lovit SUA în 1929, şapte dintre acestea au fost cele mai mari şapte firme de dinaintea crizei. 
Cele 3 firme de automobile din SUA care au supravieŃuit până în prezent sunt aceleaşi 3 firme 
care în 1920 au fost cele mai mari trei companii. Creditorii acestor mari firme nu sunt deloc 
interesaŃi să falimenteze o astfel de firmă. Există un vechi proverb care defineşte acest efect 
“Dacă datorezi băncii tale un milion de dolari atunci eşti un client al acesteia, dar dacă datorezi 
un miliard de dolari băncii tale atunci eşti partenerul acesteia.” 

Mărimea oferă de asemenea multe oportunităŃi de expansiune pe viitor prin “înghiŃirea” 
altor firme mai mici. În 1995 IBM a plătit 3,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra compania 
Lotus.  Aceasta sumă este egală cu PIB-ul Nepalului, o Ńară care are o populaŃie de 20 milioane 
locuitori. 

 
OperaŃiile globale 
O alta sursă a puterii e conomice Ńine de abilitatea unei firme de a opera la o scară 

globală. Industria de automobile şi cea de anvelope sunt exemple pentru oligopolul global. 
Majoritatea firmelor din cele 2 domenii de activitate se bucură de diferite facilităŃi pe pieŃele din 
America de Nord, Europa de Vest, America Latină şi Asia. Abilitatea de a-şi adapta produsele 
pentru fiecare Ńară în parte, oferă acestor firme o mai mare putere de negociere cu guvernele şi 
cu forŃa de muncă din aceste Ńări. 

 
Integrarea verticală 



  

Firmele pot de asemenea să obŃină o mai mare putere economică prin expansiune 
verticală. Aceasta înseamnă ca firma să controleze cat mai multe faze ale procesului de 
producŃie. General Motors produce multe dintre piesele de care are nevoie la fabricarea 
automobilelor, incluzând şi producerea echipamentului electric. După ce automobilele sunt 
asamblate, ele trebuie neapărat vândute, General Motors deŃine GMAC, care este o firmă ce are 
ca şi obiect de activitate comerŃul cu automobile. 

 
AlianŃele strategice şi proprietatea parŃială 
Marile firme deŃin, de asemenea proprietăŃi în comun cu alte mari firme şi cu multe 

firme mici din aceeaşi industrie. De exemplu, Ford deŃine Jaguar, jumătate din Aston Martin, 
25% din Mazda şi 10% din Kia (Mazda deŃine alte 8 procente din compania Kia); Ford are de 
asemenea încheiate convenŃii de schimb tehnologic cu Fiat si Nissan.  

Recent, Motorola s-a alăturat alianŃei strategice formate mai devreme între IBM, 
Siemens şi Toshiba pentru a se alătura dezvoltării noii generaŃii de chipuri pentru memorie. 
Motorola, care a înregistrat restanŃe în cadrul cercetării faŃă de celelalte firme, a trebuit să 
plătească câteva milioane de dolari acestor firme pentru a avea acces la noile chipuri dezvoltate 
de acestea din urmă. Toshiba şi IBM au încheiat separat un acord pentru tehnologia 
monitoarelor cu ecran plat şi vor conduce împreună o fabrica de monitoare cu ecran plat pentru 
calculatoare în Virginia. 

Kodak a intrat într-o alianŃă strategică cu Cannon, Minolta, Nikon şi Fuji pentru a 
dezvolta în comun un nou model de film. După ce aceasta alianŃă a dezvoltat noul sistem de 
filme, Fuji “a complotat” cu distribuitorii de film din Japonia împotriva celor de la Kodak, 
pentru a limita segmentul de piaŃă al acesteia pe piaŃa din Japonia. Iată declaraŃia unui dintre 
conducătorii Fuji care a participat la proiect:  “A fost o reală provocare să ne învăŃăm oamenii 
ca să vadă Fuji ca pe un aliat şi în acelaşi timp sa-i privească pe stradă ca pe nişte samurai”. 
Acest acord aproape că presupune ca între firmele concurente să existe o restricŃie în ceea ce 
priveşte poziŃia competitorilor pe piaŃă. 

Când SUA a restricŃionat formarea de trusturi, iar cartelurile au intrat sub o strictă 
reglementare în Europa, oligopolul a devenit structura predominantă în cadrul marilor industrii 
(afaceri). Cu patru sau cinci mari firme, responsabile cu marea parte a producŃiei într-o ramură, 
evitarea competiŃiei prin preŃuri s-a instalat aproape automat. Dacă o firmă lua decizia de 
scădere a preŃului, celelalte firme competitoare răspundeau printr-o reducere a preŃului, astfel că 
toate firmele aveau acces la o masă a profitului mai mică. Pe de altă parte este foarte riscant 
pentru o firmă să mărească preŃul produselor sale, deoarece celelalte firme s-ar putea sa nu 
crească preŃul, şi asta pentru a câştiga o mai mare cotă pe piaŃă. Cel mai sigur lucru este de a nu 
modifica preŃul decât atunci când există certitudinea că şi celelalte firme nu vor proceda la fel. 
Cea mai mare firmă sau cea cu cel mai mic cost, ori cea mai agresivă este adesea acea firma 
care controlează preŃul, adică practica preŃului lider, astfel că atunci când conjunctura 



  

economică ii permite, aceasta firmă va putea creşte preŃul, având certitudinea că şi celelalte 
firme vor proceda întocmai. Practica preŃului lider predomină în marea majoritate a industriilor: 
de automobile, a oŃelului, berii şi creditele bancare sunt printre multele bunuri şi servicii a căror 
preŃuri sunt fixate în această manieră. 

La prima vedere, ar părea că ambele efecte, atât cel al preŃului lider cât şi cel de fixare 
al preŃurilor în cadrul trusturilor sau al cartelului sunt identice, ceea ce nu este adevărat, pentru 
că între ele există o mare diferenŃă, în cazul trusturilor şi al cartelurilor, cota de producŃie a 
fiecărei firme ce face parte din alianŃă este prestabilită pentru a menŃine oferta cat mai jos şi 
implicit un preŃ mai ridicat. În acest caz concurenŃa nu există sub nici o formă. În cadrul 
oligopolurilor care urmează preŃul lider, firmele nu se angajează într-o competiŃie a preŃurilor, 
dar firmele folosesc o mare diversitate de metode concurenŃiale pentru a acapara un mai mare 
segment de piaŃă. De exemplu, Pepsi şi Coca-Cola, cheltuiesc anual miliarde de dolari pentru a-
şi promova produsele prin cadrul publicităŃii tv, pentru a determina consumatorii să cumpere 
doar produsele lor, însă niciodată în aceste spoturi publicitare nu se menŃionează preŃul 
produselor. 

Oligopolul este un fel de compromis – o adaptare socială la puternica dezvoltare a 
tehnologiei. Atâta timp cât legile concurenŃei perfecte ar trebui să asigure că preŃul va reflecta 
adevăratul cost de producŃie şi că firmele îşi vor îmbunătăŃi în continuare produsele şi procesele 
de producŃie, operând după aceste reguli se ajunge la o concurenŃă a preŃurilor care continuă să 
ameninŃe valoarea unei mari companii care deŃine echipamente de producŃie specializate şi 
foarte costisitoare, dar şi facilitaŃi de producŃie din partea autorităŃilor. Deci va trebui să 
acceptăm câteva reguli ale economiei care limitează competiŃia preturilor, dar cu toate acestea 
se observă o supraproducŃie şi o dezvoltare a procesului de producŃie. Tehnologia a “forŃat” 
firmele să devină din ce în ce mai mari, iar această mărime uriaşă a unor firme implică simultan 
şi nişte riscuri foarte mari, riscuri care pentru a fi atenuate. 

 
Conducerea firmelor uriaşe 
Nu a fost de ajuns doar să vrei doar să consolidezi puterea unei corporaŃii într-o 

structură care evită competiŃia preturilor, astfel că firmele au trebuit să dezvolte asemenea 
practici manageriale care să le permită să întreprindă astfel de consolidări. Înainte de apariŃia 
trusturilor, marea majoritate a firmelor erau constituite dintr-o singură unitate, în care 
proprietarul era totodată şi managerul societăŃii, iar alte funcŃii administrative erau deŃinute de 
manageri angajaŃi, care în marea majoritate a cazurilor erau membrii ai familiei proprietarului. 
Cu siguranŃă acest model nu se putea adapta la o firmă cu mai multe filiale, pentru ca acestea 
erau răspândite pe un teritoriu geografic, şi astfel era o distanŃă mare între două filiale. 

Desigur, apariŃia şi dezvoltarea căilor ferate şi a telefonului au dus la dezvoltarea 
canalelor de comunicare, care a rezolvat problema conducerii filialelor din alte localităŃi; mai 



  

târziu telefonul şi maşina de scris au dus la creşterea abilitaŃii de a conduce o societate cu mai 
multe filiale. 
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As we begin the twenty-first century, our economy is slowly destroying its support systems, 

consuming its endowment of natural capital. Demands of the expanding economy, as now structured, are 
surpassing the sustainable yield of ecosystems. Easily a third of the world’s cropland is losing topsoil at 
a rate that is undermining its long-term productivity. Fully 50 percent of the world’s rangeland is 
overgrazed and deteriorating into desert. The world’s forests have shrunk by about half since the dawn of 
agriculture and are still shrinking. Two thirds of oceanic fisheries are now being fished at or beyond 
their capacity; overfishing is now the rule, not the exception. And overpumping of underground water is 
common in key food-producing regions. 

 
Conservarea mediului natural a devenit, cel puŃin pe plan mondial chiar dacă nu şi în 

România, una din problemele de maximă importanŃă de la începutul secolului. Ceea ce în urmă 
cu câteva decenii era tratată ca o preocupare frivolă pentru „păsări şi iepuraşi”, este azi 
considerată ca fiind o problemă de supravieŃuire a planetei. În prezent se poate observa 
preocuparea clasei politice de a implementa noi forme de cooperare internaŃională menite să 
asigure securitatea pe scară planetară a mediului înconjurător. 

Terorismul, flagelul secolului nostru şi-a pus amprenta şi în acest domeniu, expresii ca 
„terorism ecologic” auzindu-se tot mai des în discursurile oamenilor politici care denunŃă 
degradarea deliberată a ecositemelor. 

Anii nouăzeci sau „Deceniul Planetei Pământ”, sunt priviŃi ca şi generatorii unui „nou 
curent ecologist”, un curent total diferit de cel al anilor şaptezeci. Acest nou curent prezintă 
câteva particularităŃi:  

- caracterul global, fiind răspândit peste tot în lume, dispunând de resurse noi de 
putere şi vitalitate 

- este o alternativă politică la ideologiile tradiŃionale recent discreditate 
- reprezintă substratul formării unei conştiinŃe ecologiste 
În sprijinul acestor afirmaŃii vin rezultatele unui sondaj realizat de New York Times şi 

CBS, realizat prima dată în 1981 şi repetat în 1989: în prima fază doar 4% dintre americani au 
fost de acord că: „protecŃia mediului trebuie realizată indiferent de costuri”, crescând însă la 
79% în 1989. 



  

Se poate observa azi o solidaritate între ecologişti şi opinia publică în ceea ce priveşte 
dorinŃa acestora de a reduce deşeurile, de a utiliza raŃional resursele, dar şi de asumare a 
responsabilităŃii pentru daunele săvârşite în trecut. 

Dificultatea înŃelegerii relaŃiilor dintre economie şi ecologie porneşte chiar de la 
maniera în care, reprezentanŃii celor două domenii abordează problema: economiştii privesc 
mediul ca pe un subsistem al economiei, în timp ce ecologiştii, privesc economia ca pe un 
subsistem al mediului. BineînŃeles ca fiecare tabără îşi are propriile argumente, dar consideram 
că înainte de a încerca să analizăm poziŃiile fiecărei  tabere, se impun câteva precizări.  

În primul rând am dori să începem prin a atrage atenŃia asupra unei situaŃii 
asemănătoare, situaŃie creată de curajul astronomului polonez Nicolaus Copernic, care în 1543, 
atacă punctul de vedere conform căruia Soarele se roteşte în jurul Pământului, susŃinând în 
schimb, că Pământul este cel care se roteşte în jurul Soarelui. Alternativa propusă de Copernic 
vechiului model a lui Ptolemeu, a produs o veritabilă revoluŃie în gândire, conducând la o nouă 
imagine asupra lumii. Asemănător opiniei exprimate de Ptolemeu asupra sistemului solar, 
opiniile exprimate de o anumită parte a economiştilor provoacă confuzii în încercările de a 
înŃelege lumea contemporană. Din păcate realitatea ne prezintă o economie total nesincronizată 
cu ecositemul de care depinde. 

În prezent este absolut necesară o schimbare similară în imaginea noastră asupra lumii, 
în modul în care abordăm relaŃiile dintre economie şi ecologie. 

Din păcate, teoria economică, în ciuda succeselor înregistrate, nu este capabilă să 
explice modul în care economia submimează şi distruge sistemele naturale ale planetei. Aceeaşi 
teorie nu explică topirea gheŃarilor de la polul nord, nici motivele ce transformă savanele în 
deşerturi şi nici moartea recifelor de corali. Că între economie şi sistemele naturale există un 
conflict major se poate observa foarte uşor, fără a face un efort mai mare decât acela de a 
deschide televizorul şi a urmări buletinul de ştiri: incendierea pădurilor, „mareele negre”, 
extinderea deşerturilor, creşterea nivelului bioxidului de carborn (CO2), creşterea 
temperaturilor, creşterea nivelului mării, dispariŃia speciilor, etc. Aceste exemple nu sunt altceva 
decât o expresie clară a unor relaŃii din ce în ce mai tensionate între economie şi ecosistemul 
planetei. 

Analizând însă dinamica celor două sisteme (economie - mediu), realizăm că asistăm la 
o dinamică îngrijorătoare: cu cât economia înregistrează o creştere mai mare în raport cu 
ecosistemul, cu atât se forŃează mai tare limitele naturale ale planetei. 

O economie suportabilă de către mediu (o eco-economie), presupune cu necesitate 
implementarea unei politici economice care să aibă la bază respectarea principiilor ecologiei, 
precum şi lucrul în echipă al economiştilor şi ecologiştilor în vederea modelării noii economii. 
Un parteneriat între cele două categorii amintite mai sus este absolut necesar: ecologiştii înŃeleg 
că toată activitatea economică depinde de ecosistemul planetei (de complexul de specii 
individuale care trăiesc împreună interacŃionând precum şi de habitatul lor fizic); iar pe de altă 



  

parte economiştii, care ştiu cum să traducă scopurile în politică. Doar lucrând împreună, 
economiştii şi ecologiştii pot proiecta şi implementa o economie care sa dureze, o eco-economie 
care sa asigure progresul. 

Întorcându-ne din nou la exemplul lui Copernic, când recunoaşterea faptului că 
Pământul nu este centrul sistemului solar, a determinat dezvoltarea ştiinŃelor exacte; este foarte 
probabil că recunoaşterea faptului că economia nu (mai) este centrul lumii noastre va crea 
condiŃiile de menŃinere a progresului economic şi va îmbunătăŃii condiŃia umană. La fel ca şi în 
exemplul prezentat mai sus, opiniile specialiştilor sunt divizate: o imagine o au economiştii iar 
alta, (poate chiar total diferită) ecologiştii, diferenŃele însă între economie şi ecologie fiind însă 
fundamentale: ecologiştii sunt preocupaŃi de limite, în timp ce economiştii nu prea recunosc 
asemenea costrângeri; economiştii au foarte mare încredere în piaŃă, în timp ce ecologiştii 
eşuează adesea în aprecierea corectă a pieŃei. 

Că într-adevăr aşa stau lucrurile se poate observa din rapoartele întocmite de economişti 
în care aceştia observă cu mândrie că economia globală s-a mărit de şapte ori din 1950, venitul 
global crescând de la 6 miliarde de dolari la 43 de miliarde de dolari în 2000, ridicând 
standardele de viaŃă la cote ameŃitoare. Aceleaşi fenomene, aceleaşi statistici sunt privite diferit 
de către ecologişti: ei văd în această creştere o ardere imensă de combustibil fosil, fapt ce 
determină o destabilizare a climei; tot ecologiştii pornind de la aceleaşi rezultate prevăd valuri 
de căldură, calote glaciare care se topesc, un nivel crescut al oceanului planetar, restrângerea 
uscatului în timp ce populaŃia globului continuă să crească. Deci, în timp ce economiştii văd 
nişte indicatori economici deosebit de dinamici, ecologiştii văd doar o economie care se 
deteriorează. Ecologiştii nu contestă creşterea economică record din ultimele decenii, ci atrag 
atenŃia asupra noii economii care se prefigurează, o economie care creşte în conflict cu propriul 
său suport, o economie care epuizează rapid capitalul natural al planetei. Pornind de aici, 
ecologiştii susŃin necesitatea unei restructurări în întregime a economiei pentru a intra in 
rezonanŃă cu ecosistemul. 

Din păcate economia actuală este o economie care nu poate susŃine progresul economic. 
La fel ca şi sistemul propus de Copernic, ideea de a integra economia în ecologie poate părea 
radicală unora, este evident că acesta este singurul drum viabil. În acest sens este notabilă ideea 
susŃinută de Thomas Kuhn, specialist în istoria ştiinŃelor, potrivit tezelor căruia, dacă „economia 
reprezintă un subsistem al ecosistemului planetei” care susŃine necesitatea formulării unei 
politici economice de succes în condiŃiile respectării principiile ecologiei. 

Acceptarea acestei stări de fapt de către un număr tot mai mare de economişti (printre 
care chiar şi opt laureaŃi ai premiului Nobel), este un lucru încurajator. Acest lucru se poate 
observa şi prin creşterea SocietăŃii InternaŃionale de Economie Ecologică, (care are în prezent 
1200 de membrii din întreaga lume), societate al cărei scop declarat este integrarea găndirii 
ecologiştilor şi a economiştilor într-o ştiinŃă interdisciplinară destinată a construi o lume 
durabilă. 



  

Poate că exemplul dat de astronomul polonez nu este suficient pentru a scoate în 
evidenŃă drumul greşit spre care se îndreaptă omenirea. Poate ca umanitatea nu a înŃeles încă 
(sau nu le-a înŃeles corect) izvoarele pe care istoria i le-a pus la dispoziŃie. O încercare de 
conştientizare realizează însă Joseph Tainter în cartea sa „Colapsul civilizaŃiilor complexe”. 
Aici el încearcă să găsească răspunsul la declinul şi chiar dispariŃia unor civilizaŃii înfloritoare, 
civilizaŃii care în vremea lor s-au bucurat de o dezvoltare extraordinară. Câteva din exemplele 
prezentate de autor, ne determină să privim reformularea problemei ecologice ca fiind urgenŃa 
primă a umanităŃii. 

Un prim exemplu abordat de autor îl reprezintă civilizaŃiile sumeriene. Amplasate 
odinioară în fertila vale a Eufratului, azi locurile se remarcă printr-o vegetaŃie extrem de rară, 
dune nesfârşite de nisip şi valuri de pământ presărate cu pietriş. Ce anume a determinat 
dispariŃia civilizaŃiei sumeriene din mileniul al IV-lea î.C.; civilizaŃie ce depăşea cu mult pe 
oricare din cele existente înaintea ei? Cum de sistemul său de irigaŃii, bazat pe concepte 
inginereşti sofisticate a fost capabil să realizeze o agricultură de înaltă productivitate, care le-a 
permis sumerienilor să obŃină surplus important de hrană, a fost tocmai elementul care a 
determinat prăbuşirea acestei civilizaŃii? Răspunsul este simplu: tocmai existenŃa unei fisuri în 
proiectul sistemului de irigaŃii a subminat economia sa agrară. Pentru a înŃelege această fisură 
haideŃi sa vedem cum funcŃiona sistemul de irigaŃii sumerian: apa din barajele special amenajate 
era deversată în câmpie, prin nişte canale speciale, provocând creşterea recoltei. O parte din apa 
era utilizata de plante, o parte se evapora, iar o a trei parte se scurgea în pământ. Tocmai această 
a treia parte a generat probleme: utilizarea în mod constant a sistemului, a determinat o creştere 
a cotelor apelor freatice, lucru ce a determinat în ultimă instanŃă restricŃionarea creşterii 
plantelor cu rădăcini mai lungi. Mai târziu, când apa a ajuns doar la câŃiva centimetri de 
suprafaŃă, aceasta se evapora direct în atmosferă, lăsând sărurile în sol. Acumularea de săruri a 
determinat însă o reducere a fertilităŃii solului: fisura ecologică era reprezentată de tocmai lipsa 
posibiltăŃii de evacuare a apei care penetra tot mai adânc solul. O încercare a sumerienilor de a 
depăşi situaŃia a constat în înlocuirea culturilor cu altele mai puŃin pretenŃioase, dar în scurt 
timp, şi acestea s-au dovedit ineficiente. Fiind lipsită de sursa de hrană, civilizaŃia înfloritoare a  
Sumerului a fost sortită dispariŃiei. O situaŃie aproape identică prezenta şi civilizaŃia Maya, care 
s-a dezvoltat în câmpiile actuale ale Guatemalei, care la fel ca şi civilizaŃia sumeriană s-a bazat 
pe dezvoltarea intensivă a unei economii agrare susŃinută de un sistem avansat de irigaŃii. 

Poate însă cel mai cutremurător exemplu ni-l oferă Insula Paştelui. O civilizaŃie extrem 
de avansată, o civilizaŃie care promitea foarte multe, a dispărut fără aproape nici o urmă. 
Această insulă, colonizată pentru prima dată de către polinezieni acum 1500 de ani, găzduia o 
societate agrară sofisticată, în ciuda faptului că avea o climă semiaridă. Această climă semiaridă 
era însă ameliorată de o pădure care capta şi menŃinea apa. Îndeletnicirea de bază a locuitorilor, 
care trăiau în mici sate, era aşadar agricultura: cultivarea pământului, creşterea păsărilor, 
pescuitul. 



  

În momentul în care coloniştii europeni au descoperit insula în secolul al XVII-lea, 
aceste statui din piatră (ahu) erau singurele mărturii ale unei civilizaŃii odinioară impresionantă, 
dar care a dispărut în doar câteva decenii. ÎnŃelegerea dispariŃiei acestei civilizaŃii, a cauzelor 
care au generat acest lucru este un lucru primordial pentru omenirea secolului XXI, existând aşa 
multe asemănări între situaŃia insulei Paştelui şi cea în care se găseşte planeta Pământ acum. 

Pornind de la imaginea reconstruită de arheologi am putea avea în vedere următorul 
scenariu care a determinat dispariŃia civilizaŃiei care exista odată pe Insula Paştelui: populaŃia 
crescândă a insulei a purces la defrişarea pădurilor în favoarea terenurilor destinate agriculturii. 
Însă, acest lucru a determinat în scurt timp imposibilitatea de a mai construi bărci pentru pescuit 
şi locuinŃe, lucru ce i-a determinat să se mute în peşteri. Această dispariŃie a pădurilor a mai 
determinat însă şi erodarea accelerată a solului diminuând într-o manieră importantă resursele 
de hrană. Odată cu creşterea acestor tensiuni, între state au izbucnit conflicte, sclavia devenind 
ceva obişnuit, ajungându-se chiar la canibalism pentru a supravieŃui. Din păcate, secătuită de 
resurse, fiind un teritoriu izolat, care nu putea să-şi procure hrana din altă parte, insula Paştelui 
nu a mai fost capabilă să asigure suportul necesar vieŃii.  

Credem că acest exemplu este deosebit de elocvent pentru ceea ce se întâmplă atunci 
când o economie umană se extinde, bazându-se pe resurse limitate. Oare omenirea nu a ajuns 
exact în situaŃia critică în care se găsea populaŃia insulei Paştelui în secolul al XVI-lea? Evident 
că şi economia planetei este una bazată în prezent pe resurse limitate, şi de asemenea  este 
evident că dacă în continuare vom avea în vedere aceeaşi abordare a proceselor economice, 
destinul omenirii va fi unul identic cu cel al locuitorilor insulei Paştelui. 

Toate aceste exemple de civilizaŃii care au dispărut datorită unei utilizări nechibzuite a 
resurselor, ar trebui să determine conştientizarea celor care sunt în măsură să schimbe actuala 
atitudine a omenirii faŃă de mediu. Din păcate, chiar şi în era tehnologilor avansate, societăŃile 
umane pot continua să prospere în timp ce lumea naturală este degradată neîncetat. Noile soiuri 
alimentare şi medicinale pe care le cultivăm în prezent sunt derivate din plante sălbatice, fiind 
rezultatul ingineriei genetice, inginerie care se bazează pe rearanjarea genelor pe care le-a creat 
natura. Mai mult chiar, culturile, industriile şi aşezările noastre necesită ecosisteme sănătoase 
care să menŃină condiŃiile vieŃii. Analizând exemplele de mai sus, ne dăm seama ca suntem la 
fel de expuşi riscurilor ca şi locuitorii insulei Paştelui, dar că spre deosebire de ei avem 
posibilitatea să anticipăm ce ne aşteaptă. 

Din păcate însă, modelul industrial occidental, care a asigurat o ridicare a nivelului de 
trai a unei părŃi importante din populaŃia globului nu reprezintă un sistem durabil pentru 
omenire şi nici măcar pentru Occident, deoarece îşi distruge sistemele ambientale pe care se 
sprijină. 

Dacă acest sistem occidental ce a asigurat un regim alimentar de o diversitate 
remarcabilă, consumuri materiale importante, precum şi o mobilitate foarte mare, ar deveni 
modelul global al omenirii, şi dacă populaŃia lumii ar ajunge să se cifreze la 10 miliarde (aşa 



  

cum se anticipează), efectul ar fi devastator: doar automobile vor fi în număr de 5 miliarde! 
Conştientizăm cât de dificilă va fi gestionarea unui parc auto de o asemenea dimensiune, în 
condiŃiile în care parcul auto actual al planetei este de 501 milioane de maşini, şi chiar şi la acest 
nivel există probleme importante. Acest  parc auto gigantic ar trebui să consume 360 milioane 
de barili de petrol zilnic, în condiŃiile în care producŃia actuală de petrol este de doar 67 
milioane de barili. Dacă avem însă în vedere şi necesarul de hrană al unei populaŃii de 10 
miliarde de persoane, fiecare având un regim alimentar comparabil cu cel existent în acest 
moment în Ńările dezvoltate, ajungem la nişte concluzii terifiante: am avea nevoie de 9 miliarde 
de tone de grâu (ceea ce în prezent reprezintă de peste patru ori producŃia actuală a Terrei). 

Putem vorbi despre o economie care să dureze în timp, doar dacă respectă principiile 
durabilităŃii, principii izvorâte din ştiinŃa ecologiei. Întotdeauna într-o economie care coabitează 
cu ecologia captura piscicolă nu depăşeşte producŃia zonelor de pescuit, cantitatea de apă 
pompată din acviferele subterane nu depăşeşte capacitatea de reîncărcare a acestora, numărul 
copacilor tăiaŃi nu îl depăşeşte pe cel al arborilor plantaŃi în timp ce emisiile de carbon nu 
depăşesc capacitatea naturii de a fixa bioxidul de carbon. 

Prin prisma celor prezentate mai sus, afirmăm că strategia pe termen lung ce trebuie 
avută în vedere ce către cei în măsură să ia decizii trebuie sa vizeze construcŃia unei economii 
suportabile de către mediu, nu una care se auto-distruge. Dacă însă nu vom asista la o 
colaborare între economişti şi ecologişti în ceea ce priveşte construcŃia acestei economii, viitorul 
omenirii nu este deloc optimist. Care sunt şansele ca un economist, necunăscător  al ştiinŃei 
mediului, să creeze în mod independent proiecte care să fie apoi suportate de către mediu? 
Destul de mici. La fel cum orice fenomen sau proces din natură trebuie să respecte anumite 
principii pentru a funcŃiona, la fel şi o economie care să susŃină progresul trebuie să satisfacă 
principiile fundamentale ale ecologiei. Dacă acest lucru nu are loc, la fel ca şi civilizaŃia insulei 
Paştelui, omenirea va dispare. Din păcate, o cale de mijloc nu există: sau sun respectate 
principiile ecologice – şi atunci avem o economie suportată de către mediu – sau economia va 
colapsa mai devreme sau mai târziu. 

Economia globală de azi a fost formulată bazându-se pe forŃele pieŃei şi nu pe 
principiile ecologice. PiaŃa însă nu recunoaşte conceptele ecologice de producŃie suportabilă şi 
nici nu respectă echilibrul naturii. Se ştie că piaŃa nu acordă atenŃie dezechilibrului în creştere 
continua dintre emisia de carbon şi capacitatea naturii de a fixa carbonul, şi cu atât mai puŃin 
rolului pe care îl joacă arderea combustibililor fosili în crearea şi adâncirea dezechilibrului. 
Pentru cei mai mulŃi economişti o creştere a concentraŃiei nivelului de bioxid de carbon din 
atmosferă nu reprezintă o problemă prea mare. În schimb însă pentru un ecologist această 
creştere se constituie într-un semnal de alarmă, care atenŃionează necesitatea trecerii la utilizarea 
altor surse de energie, tocmai pentru a evita creşterea temperaturilor, topirea gheŃii şi ridicarea 
nivelului mării. 



  

Pentru a avea însă o imagine fidelă a contradicŃiilor care există între cele două abordări: 
cea prin prisma economiştilor şi cea ecologistă, este absolut necesar să înŃelegem modul în care 
vede fiecare parte economia noului mileniu. 

Spre deosebire de economişti, ecologiştii înŃeleg procesele care suportă viaŃa pe planetă: 
rolul fundamental al fotosintezei, conceptul de producŃie suportabilă, rolul ciclurilor nutritive, 
precum şi relaŃia complexă dintre plante şi regnul animal; conştientizând că ecosistemele 
planetei furnizează servicii la fel cum furnizează bunuri şi că de multe ori primele sunt mai 
valoroase decât ultimele. De asemenea natura se bazează pe echilibre: în condiŃii normale 
emisia de carbon este egală întotdeauna cu capacitatea mediului de a fixa carbonul, moartea 
copacilor este compensată de apariŃia altora, etc. Aceeaşi ecologişti nu numai că recunosc 
importanŃa mai mare pe care o pot avea serviciile în raport cu bunurile, ci chiar propun 
calcularea valorii acestora şi includerea lor între semnalele pieŃei pentru a putea fi protejate. Cu 
toate că evaluarea serviciilor oferite de natură nu este un lucru facil, orice încercare de evaluare 
a lor este de preferat decât o ignorare, pornind de la presupunerea că acestea nu costă nimic. Un 
exemplu în acest sens ne oferă Lester Brown în „Eco-economie”: o pădure oferă pe lângă 
materialul lemnos şi câteva servicii, servicii de care din păcate economiştii nu Ńin cont: pădurea 
controlează debitul şi reciclarea precipitaŃiilor. Tocmai această ignorare a  lor poate genera 
dificultăŃi majore în timp zonei respective. Chiar dacă din punct de vedere economic tăierea 
completă a unei păduri poate fi profitabilă pentru agentul economic care desfăşoară activitatea, 
pentru societate această operaŃie este deficitară economic, costurile implicate fiind deosebit de 
mari. 

Analizând datele oferite de diversele organizaŃii ce luptă pentru protejarea şi 
dezvoltarea mediului, se înŃelege că în prezent economia noastră globală se subminează singură, 
iar singura şansă pentru ca progresul economic să continue ar fi restructurarea economiei, 
pentru a o face suportabilă de către mediu; sau altfel spus, necesitatea convertirii economiei într-
o eco-economie. 

Construirea unei eco-economii, în condiŃiile în care timpul pe care îl avem la dispoziŃie 
este limitat, presupune însă mişcări foarte rapide. Abordarea acestei construcŃii trebuie făcută 
neaparat global şi nu prin proiecte mici, individuale; pentru că altfel ne vedem vom fi 
învingători în micile bătălii şi învinşii marelui război.  

În ciuda faptului că acest concept de dezvoltare durabilă are o vechime de aproximativ 
25 de ani, nici o Ńară nu are încă elaborată şi aplicată o strategie de construire a unei eco-
economii, care să acŃioneze pe toate planurile. Sunt într-adevăr Ńări care au rezolvat unele dintre 
probleme, dar din păcate, încă nici una nu progresează satisfăcător pe toate planurile. 

Exemplele de state în care germenii eco-economiei au început să-şi facă simŃită 
prezenŃa sunt în continuă creştere. De exemplu, peste 31 de Ńări din Europa plus Japonia, au 
reuşit să-şi stabilizeze populaŃia, rezolvând aşadar una din condiŃiile fundamentale ale 
implementării eco-economie. Un exemplu demn de urmat oferă China, statul cu cea mai 



  

numeroasă populaŃie, ce a reuşit realizarea unei creşteri demografice mai joase decât Statele 
Unite îndreptându-se cu paşi siguri spre o stabilizare a populaŃiei sale. 

łara cea mai avansată în realizarea eco-economiei este Danemarca. Danezii au realizat 
cele mai multe: stabilizarea populaŃiei, interzicerea construirii de termocentrale pe combustibili 
fosili (în prezent 15 procente din energia electrică utilizată are drept sursă vântul), interzicerea 
utilizării recipientelor de unică folosinŃă (PET), modificarea structurii transportului urban (32% 
din deplasările prin Copenhaga se fac cu bicicleta), precum şi realizarea unui echilibru între 
emisia de carbon şi fixarea lui. 

Programul de reîmpădurire demarat de generaŃiile trecute au început deja să-şi facă 
simŃite rezultatele: în Coreea de Sud s-au acoperit dealurile şi munŃii cu copaci, Costa Rica 
derulează deja un program ce le va permite în 2025 să utilizeze doar energie neconvenŃională în 
timp ce Islanda (în colaborare cu Shell şi Daimler-Chrysler) lucrează la implementarea primei 
economii din lume bazate pe centrale electrice cu hidrogen. Putem spune că au început aşadar să 
apară câteva elemente ale eco-economiei, dar o modificare de substanŃă, o modificare 
fundamentală, presupune o deplasare a semnalelor pieŃei, semnale care să respecte principiile 
suportabilităŃii ecologice. Un exemplu în acest sens ar putea fi trecerea de la taxele pe venit la 
taxele pe activităŃile care degradează mediul. Refacerea echilibrelor naturii reprezintă probabil 
cea mai mare provocare a umanităŃii în acest moment. Depăşirea problemei energetice în acest 
moment vizează trecerea de la o economie bazată pe carbon la o economie bazată pe hidrogen. 
Dar aceste preocupări încă nu s-au concretizat: chiar şi cele mai avansate economii petroliere 
care au abordat problematica construirii unei economii bazate pe energia solară şi hidrogen, 
continuă să investească încă foarte mult în petrol. 

Abordarea agriculturii în eco-economie prezintă câteva particularităŃi notabile: datorită 
reducerii solului la ritmul formării noului sol va determina trecerea de la cultura intensivă la 
cultura minimă sau chiar la absenŃa ei în totalitate.  

Trecând acum în sectorul economic, realizăm că dintre sectoarele economice cheie 
(energie, materiale şi elemente), care vor suferi modificări profunde o dată cu trecerea la eco-
economie, mai afectate vor domeniul energetic şi cel alimentar. Realizarea acestor mutaŃii în 
sectorul energetic vor fii de-a dreptul spectaculoase, atât prin impactul asupra mediului cât mai 
ales asupra vieŃii cotidiene a unei populaŃii care s-a născut şi a trăit cu surse convenŃionale de 
energie. În schimb însă sectorul alimentar nu va înregistra schimbări mari în structura lui, ci mai 
degrabă în modul lui de gospodărire. Aici provocarea nu este neapart legată de găsirea unor 
surse absolut noi de hrană, cât mai ales de gospodărirea eficientă a capitalului natural, pentru a 
stabiliza acviferii prin creşterea productivităŃii apei şi pentru conservarea solului fertil prin 
menŃinerea creşterii productivităŃii terenului în vederea evitării pe viitor a defrişării pădurilor 
pentru a produce hrană. 

Deja putem sa ne formăm o idee despre cum ar trebui să arate o eco-economie: în loc să 
funcŃioneze pe combustibili fosili, ea va fi alimentată de surse neconvenŃionale (energia eoliană, 



  

energia solară, energia geotermală). Automobilele nu vor mai fi propulsate de motoarele cu 
combustie internă, ci vor funcŃiona cu motoare celulare alimentate cu energie produsă printr-un 
proces electrochimic folosind hidrogenul drept combustibil. Utilizarea acestui nou sistem de 
propulsie va elimina bioxidul de carbon (care în cantităŃi mari am văzut că distruge clima), 
precum şi noxele cu un efect atât de nociv asupra sănătăŃii. În urma utilizării acestui tip de 
motor cu hidrogen rezultă doar apa, reuşindu-se aşadar o stabilizare a nivelului bioxidului de 
carbon din atmosferă. Un alt aspect deosebit de important îl reprezintă capacitatea tuturor 
statelor lumii de a avea acces la această formă de energie, spre deosebire de sursele actuale, care 
fiind concentrate doar în anumite zone ale globului restricŃionează accesul terŃilor. 

În eco-economie, vom asista în principal la o economie solară, bazată pe hidrogen cât şi 
pe diferite surse de energie derivate de la soare (folosit fie direct pentru încălzire, fie indirect 
pentru producerea electricităŃii). Energia eoliană (care în prezent pare a fi cea mai ieftină formă 
de energie) va fi folosită pentru electroliza apei, producând hidrogenul, acest lucru asigurând 
practic o modalitate de depozitare şi transport (a energiei eoliene). Sistemele de transport şi 
distribuŃie a petrolului şi gazelor naturale vor fi folosite în prima fază pentru distribuŃia 
hidrogenului, urmând ca în timp să fie adaptate special pentru transportul hidrogenului pe 
măsură ce omenirea va realiza trecerea de la economia bazată pe carbon la economia bazată pe 
hidrogen. 

Sistemele actuale de transport în comun, gălăgioase şi poluante vor fi înlocuite cu altele 
ce vor rezolva aceste probleme. În esenŃă, noul sisteme de transport urban va păstra aceleaşi 
componente ca şi azi (automobile, tramvaie, autobuze, biciclete), dar, ceea ce se va modifica 
simŃitor va fi ponderea lor. 

Un aspect deosebit de important pentru eco-economie îl reprezintă apa. Utilizarea apei 
va fi în echilibru cu sursa care o produce. Recoltele strânse în zonele piscicole oceanice vor fi 
reduse la producŃia suportabilă. O situaŃie oarecum asemănătoare se poate identifica şi în cazul 
păşunilor. Una dintre soluŃii privind diminuarea presiunii excesive existentă asupra păşunilor, 
vizează utilizarea reziduurilor cerealiere, soluŃie care a înregistrat un adevărat succes în China. 

Trebuie însă să fim conştienŃi că realizarea acestei noi economii presupune o puternică 
recesiune a vechilor industrii, restructurarea celor existente şi crearea unora noi. Un alt aspect 
de care trebuie să se Ńină cont vizează particularităŃile fiecărui stat în parte. Astfel în acele Ńări în 
care abundă o anumită sursă neconvenŃională, este normal ca industria energetică să se bazeze 
pe ele. Se poate observa deja o scădere cu 7 procente a consumului de cărbune faŃă de maximul 
atins în 1996, scădere bazată fie pe creşterea randamentului, fie prin înlocuirea lor cu gaze 
naturale (Marea Britanie şi China) sau cu energia eoliană (cum ar fi în Danemarca). 

RevoluŃia ecologică este aşadar destinaŃia spre care trebuie să se îndrepte omenirea. 
Această revoluŃie ecologică este comparabilă cu revoluŃiile din agricultură şi industrie. 
Asemănarea vizează trecerea la o nouă formă de energie, precum şi efectele globale. Dar şi 
diferenŃele trebuie evidenŃiate: spre deosebire de celelalte două forme, revoluŃia ecologică 



  

trebuie comprimată doar în câteva decenii. Celelalte industrii au fost generate de descoperirile 
tehnologice, în timp ce această revoluŃie este condusă mai mult de instinctul nostru de 
supravieŃuire. 

Această modificare fundamentală, creează oportunităŃi extraordinare de afaceri. Dacă la 
nivelul anului 2000 omenirea a utilizat aproximativ 28 miliarde de barili de petrol. La un preŃ 
mediu de 27 de dolari barilul rezultă un total de 756 miliarde de dolari. Oare câte turbine 
eoliene, celule solare, convertoare termice vor fii necesare pentru a produce această energie? 
Identificarea de către agenŃii economici a acestor noi cereri poate constitui motivul derulării 
unor investiŃii gigant.  

Deosebirea fundamentală dintre tehnologiile care utilizează combustibilii fosili şi cele 
neconvenŃionale, este că cele din urmă vor genera energie în perpetuitate. Aceste noi surse de 
energie nu vor seca. Dacă banii cheltuiŃi anual pe petrol ar fi fost investiŃi în turbine eoliene, 
energia astfel generată ar fi fost suficientă pentru a acoperi o cincime din necesarul omenirii. 

Chiar şi o analiză sumară a investiŃiilor ce ar trebui făcute în domeniul surselor 
neconvenŃionale de energie, conduce la evidenŃierea unor cheltuieli enorme. Implementarea 
acestui sistem presupune pe lângă liniile de transmisie ce vor asigura conectarea dintre fermele 
eoliene şi consumatorii de energie electrică, şi construcŃia conductelor care vor lega sursele de 
producŃie de hidrogen cu consumatorii finali. 

O şansă deosebită este oferită Ńărilor în curs de dezvoltare, noile surse de energie 
reducând dependenŃa de importul de petrol, fapt de determină eliberarea unui capital ce va putea 
fi folosit acum pentru investiŃii în sursele proprii de energie. Practic în toate Ńările, indiferent de 
nivelul lor de dezvoltare, energia economisită este cea mai ieftină sursă de banipentru noul timp 
de energie. 

Un alt domeniu în care se pot observa oportunităŃi de investiŃii este industria alimentară. 
Dacă analizăm doar cererea de produse marine la nivel mondial, observăm o potenŃială creştere 
de 50 de procente în următorii 50 de ani. Astfel, producŃia fermelor piscicole (în prezent de 31 
milioane tone pe an) va trebui să se tripleze, fapt ce va atrage după sine o mărire considerabilă a 
investiŃiilor î domeniu. O situaŃie asemănătoare se poate identifica în cazul plantaŃiilor 
forestiere. Azi ele acoperă aproximativ 113 milioane de hectare. Pentru a satisface creşterea 
cererii este necesară o extindere a suprafeŃei plantaŃiilor cu încă jumătate, concomitent cu o 
creştere a productivităŃii. 

Toate sectoarele economiei globale vor fi atinse de revoluŃia ecologică. În această nouă 
economie vor exista învinşi şi învingători. Acele companii care vor anticipa noua economie 
(eco-economia), şi îşi vor planifica activitatea în cadrul ei, vor câştiga; dar cele care se 
încăpăŃâna să rămână ancorate în trecut, vor rămâne o parte a lui. 

Această nouă formă de ecologism accentuează limitele tehnologice privind soluŃionarea 
echilibrului economic – ecologic. Potrivit ecologiştilor, oamenii n-ar trebui nici să controleze 
nici să dicteze naturii. Gândind atât pe plan politic cât şi pe plan ideologic, adepŃii noului curent 



  

ecologist pun sub semnul întrebării logica deciziilor de investiŃii private în ceea ce priveşte 
extinderea producŃiei şi creşterea economică şi ar dori să înlocuiască această logică. Potrivit 
acestora nu poate să existe delimitare între preocupările ecologice şi politica de stat. 

Rachel Clarson într-una din lucrările sale „Primăvara tăcută” realizează o serie de 
conexiuni între ştiinŃa mediului înconjurător şi politica de stat. Autoarea reuşeşte să atragă 
atenŃia opiniei publice asupra pericolului pe care îl constituie utilizarea nerestrictivă a 
pesticidelor, după ce în prealabil a prezentat principalele descoperiri din domeniul toxicologiei 
şi epidermiologiei. Prezentând în acelaşi context argumente morale, ştiinŃifice şi politice 
lucrarea reuşeşte o îmbinare fericită dintre cunoştinŃele ştiinŃifice privind mediul înconjurător şi 
nevoia de acŃiune politică. O abordare în acelaşi registru are şi Barry Commoner în cartea sa 
„ŞtiinŃă şi supravieŃuire”. Spre deosebire de autoarea amintită mai sus, Commoner a extins 
scopul ecologismului incluzând nu numai domeniul fizic, chimic şi biologic ci şi pe cel al vieŃii 
sociale, politice, economice şi filozofice. Toate trebuie să fie privite ca un tot unitar. 
Simptomele problemelor ecologice pot fi găsite în lumea biologică, dar sursa lor se află în 
organizaŃiile socio-economice iar soluŃiile finale fiind de natură politică. 

Din păcate acest amestec de ştiinŃă şi politică nu a fost bine primit de nici una din 
tabere. Oamenii de ştiinŃă în general simt nevoia să îmbunătăŃească condiŃiile materiale, în timp 
ce ecologiştii pun sub un mare semn de întrebare necesitatea menŃinerii preocupărilor realizării 
unui nou progres material. Această abordare avansează ideea potrivit căreia natura stabileşte 
limite imuabile în calea progresului uman. Mai mult chiar: în cadrul comunităŃii ştiinŃifice apar 
divergenŃe între oamenii de ştiinŃă din domeniu fizic şi cei din domeniul uman. Dacă primii au 
tendinŃa de a se încrede total în tehnologie, cei din urmă sunt mult mai receptivi la limitele 
tehnologiei, criticând caracterul liniar neintegrat al ştiinŃelor fizice şi le consideră răspunzătoare 
pentru multe din problemele ecologice. 

ŞtiinŃele exacte tradiŃionale pun accentul pe creşterea economică şi pe eficienŃă, în timp 
ce ecologiştii atrag atenŃia asupra faptului că abundenŃă şi creşterea bunăstării în general este 
urmată de  o creştere a populaŃiei şi a nevoilor sale, într-o manieră ce va ameninŃa capacitatea 
bazei de resurse. Aceeaşi ecologişti atrag atenŃia economiştilor ignorarea efectelor secundare 
involuntare ale mecanizării şi automatizării proceselor de producŃie. 

În general mass-media este încurajată să-şi concentreze atenŃia asupra statisticilor 
privind productivitatea şi să ignore costurile evidente. Dar acest lucru nu trebuie absolutizat. Nu 
orice creştere implică consumuri sporite de resurse. O parte importantă a ecologiştilor au drept 
obiectiv realizarea unei economii echilibrate de stat, în care populaŃia şi consumul de resurse pe 
locuitor să se stabilizeze. Ecologiştii văd economia viitorului ca fiind una dominată de produse 
noi, durabile; dar durabile îndeosebi modului în care au fost obŃinute. Aceste produse noi vor fi 
mai uşoare, mai fiabile şi mai mentenabile. Ele vor trebui de asemenea să consume mai puŃină 
energie, să poată să fie mai uşor de reparat şi de recomercializat. Accentul ar trebui pus şi 



  

asupra serviciilor, ele ne necesitând mai multă energie sau resurse materiale deşi contribuie 
substanŃial la creşterea economică.  

Remedierea deteriorării mediului înconjurător şi conservarea energiei contribuie de 
asemenea la creşterea economică având totodată un efect pozitiv asupra mediului inconjurător. 
Creşterea poate continua în viziunea ecologiştilor numai dacă strategiile de creştere vor fi alese 
cu grijă şi se vor afla într-un echilibru cu mediul înconjurător. 

Nu toată comunitatea ştiinŃifică împărtăşeşte ideile amintite mai sus. Criticii acestor 
teorii susŃin ca vor exista mari probleme dacă se reduce creşterea economică. O creştere 
economică redusă va antrena tensiuni sociale majore. Creşterea producŃiei determină 
satisfacerea nevoilor categoriilor sociale sărace şi din clasa de mijloc, de a avea condiŃii de viaŃă 
mai bune fără a ameninŃa însă privilegiile celor înstăriŃi. Fără expansiune economică lupta 
pentru creşterea veniturilor ar putea să se intensifice ameninŃând ordinea socială. Ca şi răspuns, 
ecologiştii susŃin că o cerinŃă a unei economii corespunzătoare din punct de vedere ecologic este 
obişnuirea oamenilor de a trăi cu mai puŃină avuŃie materială. Etichetată drept: „Noua 
cumpătare”, această teză a fost denumită  de către ecologişti şi „Austeritatea veselă”, 
„Simplitatea voluntară” şi parafrazându-l în glumă pe Thorstei Beblen „Cumpătarea 
ostentativă”. 

Din păcate se poate observa clar o diferenŃă între valorile susŃinute de către ecologşti 
faŃă de cele promovate de către economişti. Dacă trebuie făcută o alegere între aer curat, apă, 
viaŃă într-un mediu natural pe de-o parte şi locuri de muncă, profituri, eficienŃă economică şi 
produse ieftine pe de altă parte, este evident că ecologiştii vor opta pentru prima variantă. Tot in 
favoarea primei variante vor opta şi Ńările dezvoltate, dar în condiŃiile în care statisticile 
internaŃionale ne atrag atenŃia asupra nivelului de dezvoltare al umanităŃii în acest moment, 
conştientizăm ca cea de-a doua variantă este din păcate preferată de un număr încă prea mare de 
locuitori ai Terrei. 

Filozofia noului curent ecologist nu se armonizează aşadar cu practica economică şi cu 
concepŃiile manageriale. Ecologiştii atrag atenŃia asupra faptului că aproape orice beneficiu 
obŃinut în economie are un cost ecologic, şi că de multe ori în economiile dezvoltate, costurile 
ecologice depăşesc beneficiile obŃinute în economie. Marea masă a ecologiştilor rămân 
apărători ai limitelor creşterii, acceptând-o doar în condiŃiile în care în care nu presupune 
utilizarea extinsă a resurselor naturale. 
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This report tries to present, shortly, a few aspects of economic policy promoted by national-

peasantry on the time of their government, in period 1928-1933. In their first government, they applied 
the “open doors” policy, which they had sustained in the time of opposition. That policy, converted in 
certain economic laws, which come in to contradiction which the anterior liberal economic laws, it has 
been cancelled, but things didn’t become better than before. That had caused the concession of certain 
goods of state to international trusts for obtaining loans and important sums of money has dripped out 
aboard frontiers. 

 
 
A DOUA GUVERNARE NAłIONAL-łĂRĂNISTĂ 
 
Campania electorală din anul 1932 a constituit un nou prilej de înfruntare între partidele 

politice. Manifestul electoral al PNł cuprindea o critică severă la adresa guvernului Iorga-
Argetoianu care ar fi lăsat “o moştenire extrem de grea”, după care expunea realizările naŃional-
Ńărăniştilor din prima lor guvernare.xiii În acest manifest PNł promitea să pună ordine în 
finanŃele statului, să suprime cheltuielile ce nu corespundeau stării de criză, să aplice legea 
cumulului, să fixeze un minimum de salariu, să realizeze un control asupra averii tuturor 
miniştrilor, funcŃionarilor publici şi parlamentarilor, să suprime serviciile inutile, să simplifice 
aparatul administrativ, să menŃină numai regiile autonome care aduceau beneficii, ş.a. 

Dându-şi seama că politica “porŃilor deschise” n-a dat rezultatele scontate, naŃional-
Ńărăniştii renunŃă parŃial la această concepŃie, dorind să adopte o politică de contingentare a 
importului la principalele produse.  

Referitor la industrie se anunŃa suprimarea oricărei protecŃii, în afară de aceea care 
prelucra materiile prime existente în Ńară (cărbune, fier, petrol), introducerea controlului 
preventiv asupra tuturor întreprinderilor cartelate, îndeosebi asupra preŃurilor cu care acestea îşi 
vindeau produsele industriale (aceste măsuri aveau ca scop slăbirea puterii burgheziei liberale). 
Se mai promitea o nouă lege pentru îndrumarea activităŃii băncilor, în scopul de a înlesni 
circulaŃia banului, ieftinătatea creditului şi a oferi siguranŃă depunătorilor. 

Pentru a atenua efectele “foarfecii preŃurilor”, PNł era de părere că trebuiau reduse 
preŃurile la produsele industriale şi creşterea acestora la cele agricole. Manifestul-program se 
referea şi la necesitatea sporirii posibilităŃilor de lucru ale meseriaşilor şi micilor negustori, la o 



  

nouă armonizare a salariilor şi pensiilor, precum şi la achitarea celor restante. În document mai 
existau şi unele promisiuni pentru muncitori (simplificarea şi reducerea impozitelor), 
descentralizare administrativă, modificarea legii electorale în vederea suprimării primei 
majoritare, măsuri pentru dezvoltarea învăŃământului, îmbunătăŃirea stării de sănătate a 
poporului, ş.a. 

Noua guvernare naŃional-Ńărănistă a început pe fondul unor adânci frământări şi al unui 
puternic val de nemulŃumiri venite din rândul muncitorilor, intelectualilor şi funcŃionarilor, care 
erau puternic afectaŃi de scăderea veniturilor şi de asprul regim fiscal. 

Cea mai gravă problemă cu care se confrunta guvernul era cea economică, situaŃia 
financiară fiind deosebit de critică. Pentru aceasta guvernul s-a preocupat de adoptarea unor 
măsuri care să limiteze deficitul bugetar, să asigure plata salariilor şi pensiilor, precum şi a 
cuponului datoriei externe. 

Împrumutul contractat în august 1932, în valoare de 50 milioane franci elveŃieni, a fost 
cedat B.N.R. pentru a întări stocul de acoperire a circulaŃiei monetare. Emisiunea monetară 
făcută pe baza acestei acoperiri a fost folosită pentru nevoile bugetare ale statului, în special 
pentru achitarea salariilor curente, iar apoi a restanŃelor. Pentru a stoca valuta necesară privind 
comerŃul cu devize, în temeiul căreia orice vânzare sau cumpărare de devize se făcea numai de 
către BNR şi de cei autorizaŃi de ea, instituŃiile de stat, judeŃene sau comunale nu puteau 
contracta nici o obligaŃie în valută străină, fără avizul prealabil al Ministerului de FinanŃe, care 
se consulta cu BNRxiv. 

Aceste măsuri au dus la plata salariilor şi pensiilor, fiind stăvilit într-o oarecare măsură 
haosul financiar, fiind plătite şi salariile funcŃionarilor publici, dar menŃinerea hotărârii 
guvernului de a nu suspenda plata cuponului extern, făcea ca peste o treime din încasările 
bugetare să se scurgă peste graniŃă. 

Datoriile agricole au constituit principala problemă socială cu care s-a confruntat 
guvernul naŃional-Ńărănist în cea dea doua guvernare. Astfel s-a elaborat un nou proiect de lege 
privind conversiunea datoriilor agricole, care cerea debitorilor şi creditorilor să se înŃeleagă între 
ei în termen de 18 luni. Timp de 6 luni debitorii agricoli nu puteau fi urmăriŃi pe cale de 
executare silită, toate creanŃele fiind prelungite; ei aveau obligaŃia să preschimbe poliŃele din 6 
în 6 luni. Debitorii agricoli posedând până la 10 ha erau obligaŃi să plătească dobânda de 4%, iar 
cei cu peste 10 ha de 5% asupra datoriei convertibile; anuităŃile nefiind considerate definitive, 
debitorii  nu erau obligaŃi să plătească. Conform legii, neplata în termen a dobânzilor şi 
nepreschimbarea poliŃelor atrăgea după sine pierderea dreptului de a beneficia de prevederile 
legii de conversiune.xv  

Dându-şi seama că masele de contribuabili nu puteau să facă faŃă fiscalităŃii excesive, 
guvernul a trecut la unele degrevări de impozite. La 28 septembrie 1932 a fost votată legea prin 
care, cu începere de la 1 octombrie, impozitul agricol se diminua cu 50%, impozitul pe clădiri se 
reducea de la 12 la 10%, impozitul profesional (pentru avocaŃi, medici, ingineri ş.a.) de la 8% la 



  

6%, se suprima impozitul pe cifra de afaceri pentru micii meseriaşi(dacă lucrau singuri sau cu 
cel mult 6 persoane, cu condiŃia ca venitul obŃinut să nu depăşească 6000 lei pe lună). 

Datorită presiunilor venite din partea experŃilor străini, s-a trecut la adoptarea unor noi 
măsuri de austeritate, ce vizau îndeosebi regimul salariilor. Deoarece acestea s-au dovedit 
insuficiente, s-a ajuns la soluŃia unei convenŃii de “colaborare tehnică” cu Liga NaŃiunilor. Acest 
plan cunoscut sub numele de “planul de asanare de la Geneva” va stârni vii nemulŃumiri în 
rândul maselor populare.xvi  

Cea mai importantă măsură economică a fost luată în noiembrie 1932, când s-a 
introdus regimul contingentărilor, urmărindu-se o raŃionalizare a mijloacelor de plată, astfel 
încât să se asigure în mod efectiv plata importului efectuat prin exportul românesc. Astfel, se 
renunŃa la “politica porŃilor deschise” promovate de naŃional-Ńărănişti în timpul primei lor 
guvernări. Pentru a justifica acest pas, Ion Lugoşianu, ministrul industriei şi comerŃului, declara: 
„Noile dificultăŃi create României de diversele măsuri restrictive la care a fost supus exportul ei 
în diferite Ńări, atât prin limitarea cantităŃilor exportate, cât şi prin regimul restrictiv de devize, 
care i se aplică în diferite Ńări, au determinat guvernul român să hotărască o reglementare a 
importului”xvii. Această măsură era în concordanŃă cu politica economică aplicată de diverse 
state europene în anii crizei economice. Politica de restricŃii comerciale şi  monetare aplicată 
simultan la sfârşitul anului 1932 a servit, la rândul ei, direct sau indirect ca instrument de 
protecŃionism agricol. Avantajele au fost, însă, anihilate într-o mare măsură de deprecierea 
monedei naŃionale – oglindită în creşterea nivelului preŃurilor interne, în slăbirea puterii de 
cumpărare a agricultorilor. 

Printr-o urmărire foarte atentă a situaŃiei bugetare, guvernul a reuşit în decembrie 1932 
să plătească la zi salariile şi pensiile. Dar situaŃia în Ńară continua să fie gravă, muncitorii 
recurgând la numeroase greve pentru a-şi cere drepturile, iar Ńărănimea nu reuşea să se descurce 
cu datoriile agricole, care grevau tot mai mult gospodăriile Ńărăneşti. În acest sens guvernul va 
adopta o lege prin care se amânau execuŃiile silite până la 1 aprilie 1933. Deasemenea a fost 
amânată plata cuponului extern până la 1 martie 1933. 

La începutul anului 1933 consecinŃele politicii dusă de naŃional-Ńărănişti pentru ieşirea 
din criză s-au accentuat ducând la scăderea şi mai drastică a nivelului de trai şi amestecul tot 
mai evident a consilierilor străini în problemele interne ale Ńării. La 28 ianuarie 1933 se 
semnează un acord de “colaborare tehnică” cu Societatea NaŃiunilor, în baza căruia au fost luate 
măsuri de realizare a unor severe economii, aplicându-se cea dea treia “curbă de sacrificiu”, 
având loc noi concedieri de muncitori şi funcŃionari şi sporindu-se unele impozite indirecte. 
Orientarea şi aplicarea politicii bugetare, fiscale şi monetare erau puse sub semnul experŃilor 
străini. Semnarea acestui acord a suscitat vii şi controversate discuŃii în presa timpului şi în 
parlament, fiind adoptat abia la 12 aprilie 1933. 

În faŃa greutăŃilor bugetare, guvernul a cerut creditorilor să înceapă la 15 august 1933 
noi negocieri în vederea suspendării cuponului extern. Chiar dacă aceştia au cerut ca negocierile 



  

să înceapă la 5 septembrie 1933 şi guvernul şi-a dat acordul pentru aceasta, printr-un jurnal al 
Consiliului de Miniştri, s-a hotărât suspendarea plăŃii datoriei publice externe începând cu 15 
august 1933 “până când statele creditoare vor da posibilitatea, prin uşurarea relaŃiilor 
comerciale, de a se procura devize pentru efectuarea transferului”xviii 

La începutul lunii septembrie 1933, ministrul de finanŃe, Virgil Madgearu, a întocmit un 
memorandum în care analiza pe larg situaŃia economică a României, concluzionând că se 
impunea o reducere a datoriei publice externe la capacitatea reală de plată a Ńării.xix 

Pe linia măsurilor protecŃioniste se înscrie şi legea vămilor din 13 aprilie 1933, prin care 
se stabileau tarife ridicate pentru produsele provenind din statele care aplicau mărfurilor 
româneşti un regim discriminatoriu.xx 

La 14 aprilie 1933, guvernul a adoptat legea pentru reglementarea datoriilor agricole şi 
urbane. Prin această lege se înlocuia, de fapt, conversiunea datoriilor printr-un “moratoriu” 
potrivit căruia se acorda un termen de 5 ani debitorilor agricoli având mai puŃin de 10 ha şi 
debitorilor agricoli ce posedau proprietăŃi între 10 şi 15 ha şi cetăŃenilor din mediul urban care 
aveau imobile cu un venit anual impozabil pe clădiri de maximum 100 000 lei în Bucureşti, 80 
000 lei în celelalte municipii şi 40 000 lei în comune urbane. Moratoriul nu se aplica în cazul în 
care creditorul pretindea numai jumătate din datoria existentă la 1 aprilie 1933, eşalonată în rate 
ce nu depăşeau o treime din venitul debitorului. Statul se angaja să acopere pagubele prin Banca 
NaŃională şi prin Banca Centrală Cooperativă.xxi 

La 19 aprilie 1933 a fost promulgată legea pentru unificarea contribuŃiilor directe şi 
pentru  înfiinŃarea impozitului pe venitul global, care sintetiza, într-o concepŃie unitară, întreaga 
legislaŃie adoptată în această materie de naŃional-Ńărănişti. Astfel, se stabileau şapte categorii de 
impozite, dorindu-se o impunere cât mai raŃională, în funcŃie de natura veniturilor, având ca 
scop  protejarea veniturilor obŃinute din salarii, din activităŃile intelectuale şi din agricultură. 
Cele mai mari impozite se aplicau pentru capitalurile imobiliare, naŃional-Ńărăniştii vroind să 
diminueze poziŃiile marii burghezii bancare.xxii 

Pentru limitarea efectelor şomajului, la 4 mai 1933 a fost adoptată legea pentru 
înfiinŃarea cadrului disponibil al funcŃionarilor publici, aplicabilă funcŃionarilor stabili ai 
statului, regiilor comerciale şi autonome, caselor autonome, judeŃelor şi comunelor.xxiii 

Deşi politica economică promovată spre sfârşitul celei de-a doua guvernări naŃional-
Ńărăniste s-a caracterizat prin realism şi preocuparea pentru apărarea intereselor naŃionale, deşi a 
manifestat un interes deosebit pentru problemele agriculturii, PNł nu şi-a putut materializa 
dorinŃa de a modifica substanŃial orientarea politicii de stat faŃă de diferitele ramuri economice, 
în principal datorită lipsei de fonduri. 

Prin conversiunea datoriilor agricole, regimul impozitelor, aplicarea reformei agrare, 
naŃional-Ńărăniştii au venit în întâmpinarea unor deziderate ale maselor de Ńărani, dar n-au fost 
capabili să rezolve nici una din marile probleme care frământau Ńărănimea. 
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Un apport essentiel de la microeconomie traditionnelle a ete d’exploiter l’intuition d’Adam 

Smith, qui affirmait en 1776 que „ce n’est pas de la bienveillance du boucher… dont nous attendons 
notre diner, mais bien du soin qu’ils portent a leurs interets”. Utilisant des outils mathematiques, elle a 
defini les hypotheses necessaires pour que l’echange marchand soit un mode efficace d’allocation des 
ressources. 

 
 
Afirmând că “nu de la bunăvoinŃa brutarului, măcelarului şi vânzătorului de bere trebuie 

să ne aşteptăm masa, ci din grija pe care aceştia o poartă propriilor interese”32, Adam Smith a 
sugerat că urmărirea intereselor egoiste ar trebui să conducă la realizarea interesului general. El 
susŃinea că egoismul nu este în mod necesar nefast, căci individul egoist este “condos de o mână 
invizibilă pentru a ajunge la un scop care nu făcea iniŃial parte din intenŃiile sale. Urmărindu-şi 
propriul interes, el va atinge interesul societăŃii mai eficace decât intenŃiona la început”33. 

O contribuŃie esenŃială a microeconomiei tradiŃionale a fost exploatarea intuiŃiei lui 
Adam Smith, într-un cadru formalizat, utilizând instrumente matematice. Acest tip de 
formalizare a permis definirea ipotezelor necesare pentru ca schimbul de mărfuri să fie un 
instrument eficient de alocare a resurselor. Într-adevăr, microeconomia tradiŃională arată că 
indivizii au interesul să participe la schimbul de mărfuri, şi nu să rămână într-o situaŃie de 
autarhie. Între altele, ea ajunge la concluzia că doar o anumită organizare particulară a 
schimburilorpermite atingerea unei situaŃii în care societatea utilizează cel mai bine resursele de 
care dispune. Această organizare, concurenŃa perfectă, constituie cadrul de referinŃă al 
microeconomiei tradiŃionale. AnumiŃi economişti, de inspiraŃie liberală, au susŃinut că economia 
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funcŃionează eficient dacă statul nu intervine în relaŃiile marfare. Astfel, microeconomia 
tradiŃională este considerată uneori ca teoria liberalismului economic34.  

Exact în acest punct noua microeconomie creează ruptura: criticând anumite ipoteze de 
bază ale teoriei microeconomice tradiŃionale, noua microeconomie susŃine că eficienŃa perfectă 
a mecanismelor concurenŃiale, departe de a constitui regula, reprezintă excepŃia. 

Microeconomia tradiŃională este o teorie. Ea propune o reprezentare a funcŃionării 
societăŃii, bazată pe un ansamblu de ipoteze ce Ńin cont de caracteristicile considerate 
importante. Ipotezele au drept scop descrierea schimbului de mărfuri; ele se fundamentează pe 
două principii: raŃionalitatea individuală şi concurenŃa perfectă.  

- În economie, principiul raŃionalităŃii semnifică faptul că indivizii acŃionează utilizând 
cel mai bine resursele de care dispun, Ńinând cont de constrângerile cu care se confruntă. 
Această definiŃie suportă trei comentarii. În primul rând, individul raŃional, sau Homo 
oeconomicus, este egoist: el Ńine seama exclusiv de propriul interes. El reprezintă de altfel o 
unitate de decizie autonomă: comportamentul său nu este determinat de obiceiurile sociale 
asimilate conştient sau inconştient. Comportamentul său este definit independent de orice 
constrângere macrosocială. DefiniŃia raŃionalităŃii este deci aistorică. În fine, individul raŃional 
este maximizator, el face alegeri care îi maximizează satisfacŃia.  

- O piaŃa este în condiŃii de concurenŃă perfectă dacă prezintă patru caracteristici. În 
primul rând, atomocitatea participanŃilor: există un mare număr de vânzători şi de cumpărătorial 
căror volum al schimburilor individuale este neglijabil în raport cu volumul global al 
schimburilor. În al doilea rând, omogenitatea produsului: participanŃii schimbă bunuri identice, 
astfel încât cumpărătorii sunt indiferenŃi la identitatea vânzătorilor. În al treilea rând, intrarea 
liberă, pentru ca vânzătorii să nu poată încheia înŃelegeri. În al patrulea rând, transparenŃa: 
agenŃii economici sunt perfect informaŃi cu privire la preŃ şi la calitatea produsului.  

Microeconomia tradiŃională se limitează la studierea schimbului de mărfuri între 
indivizi raŃionali în situaŃia concurenŃei perfecte. De asemenea trebuie explicat cum poate 
funcŃiona în mod concret o piaŃă aflată în condiŃii de concurenŃă perfectă. Acesta este obiectul 
modelului walrasian al pieŃei35. Potrivit modelului walrasian al pieŃei, arhetip al pieŃelor 
bursiere, preŃul este anunŃat de un comisar-preŃuitor. AgenŃii sunt preluatori de preŃuri, ei 
consideră preŃul ca fiind dat. De fapt, indivizii au o importanŃă neglijabilă în raport cu 
ansamblul pieŃei. Ei nu pot acŃiona asupra preŃului prin modificarea volumului cererii sau ofertei 
lor individuale. Comisarul-preŃuitor găseşte preŃul care egalizează cererea şi oferta datorită unui 
proces de tatonare care poate fi descris în felul următor: comisarul-preŃuitor anunŃă un preŃ, 
pentru care toŃi agenŃii îi comunică ofertele şi cererile lor. Comisarul confruntă oferta şi cererea 
pentru acest preŃ şi propune un nou preŃ, mai mare dacă cererea este mai mare decât oferta şi 
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mai mic în caz contrar. Procesul continuă până ce oferta egalează cererea (dacă acest lucru este 
posibil). Să notăm că nu există nici un schimb în timpul procesului de tatonare, agenŃii se 
rezumă la a comunica ofertele şi cererile lor la preŃurile anunŃate, schimburile având loc 
exclusiv atunci când cererea este egală cu oferta. Concret, toate bunurile sunt transmise unei 
case de compensare şi sunt repartizate între diferiŃii agenŃi atunci când cererea este egală cu 
oferta. 

Microeconomia tradiŃională arată că, dacă toate pieŃele funcŃionează după logica 
descrisă de modelul walrasian, atunci toate deciziile individuale, raŃional eşi calculate, conduc, 
aşa cum afirma Smith în 1776, în anumite condiŃii, la un echilibru caracterizat printr-o utilizare 
eficientă a resurselor. Aceasta înseamnă că este imposibilă îmbunătăŃirea satisfacŃiei unui agent 
fără diminuarea celei a altui agent (acest criteriu de optimalitate a echilibrului este optimul lui 
Pareto). Acest rezultat, cunoscut sub numele de prima teoremă a economiei bunăstării, Ńine de 
faptul că comisarul-preŃuitor coordonează perfect, graŃie sistemului de preŃuri, decizii 
individuale raŃionale care evită risipirea resurselor.  

CondiŃiile care permit asigurarea eficienŃei echilibrului general walrasian sunt de două 
categorii.  

Primele privesc existenŃa însăşi a echilibrului. Ele au fost definite riguros de Arrow şi 
Debreu în anii ’50. Aceste condiŃii, relativ tehnice, privesc în mod esenŃial preferinŃele 
consumatorilor şi tehnologiile firmelor, care trebuie să fie în mod special cu randamente 
descrescătoare36. 

A doua categorie priveşte organizarea pieŃelor şi natura bunurilor schimbate. Echilibrul 
concurenŃial nu mai este eficient dacă există monopoluri, bunuri indivizibile (bunuri colective) 
precum iluminatul public, armata sau poliŃia, efecte externe precum poluarea, sau costuri de 
tranzacŃie care împiedică punerea în aplicare a unui sistem complet de pieŃe. 

Introducerea incertitudinii pune o problemă dificilă care demonstrează fragilitatea 
corespondenŃei între echilibrul concurenŃial şi optimul lui Pareto. Arrow37 a arătat că extinderea 
modelului fără incertitudine la cazul existenŃei incertitudinii necesită introducerea contractelor 
care să prevadă preŃul fiecărui bun în fiecare situaŃie posibilă (sau “stare a naturii”). Spunem 
atunci că există un “sistem complet de pieŃe”. O astfel de ipoteză multiplică artificial numărul 
bunurilor. Într-adevăr, într-un asemenea cadru, unul şi acelaşi bun fizic (de exemplu o sticlă cu 
apă) este un bun diferit din punct de vedere economic, pentru că nu mai are aceeaşi utilitate, şi 
deci acelaşi preŃ, în diferitele stări ale naturii (vom considera deci, de exemplu, că o sticlă cu 
apă în caz de secetă este un bun diferit faŃă de aceeaşi sticlă în caz de ploaie). 

Pentru a înŃelege importanŃa ipotezelor sistemului complet de pieŃe, să considerăm un 
exemplu simplu. Să presupunem că o economie (o insulă) cuprinde doi agenŃi identici 1 şi 2 
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care nu dispun de nici o dotare iniŃială (doi naufragiaŃi raŃionali şi paşnici) şi un bun (o sticlă de 
whisky). AgenŃii sunt în situaŃie de incertitudine, pentru că există două “stăre ale naturii” 
posibile: în starea i, i=1, 2, bunul este alloue agentului i (fiecare naufragiat pleacă în căutarea 
sticlei pe cont propriu, cu aceeaşi probabilitate de găsire egală cu ½. Să mai presupunem că 
agenŃii au aversiune faŃă de risc (naufragiaŃii cu aversiune faŃă de risc preferă să obŃină jumătate 
de sticlă cu certitudine decât întreaga sticlă cu o probabilitate de ½ şi nimic cu o probabilitate de 
½). Dacă agenŃii nu se angajează să schimbă bunul înainte de realizarea stării naturii, alocarea 
este clar sub-optimală în sensul lui Pareto. Într-adevăr, agentul norocos care a obŃinut bunul nu 
are nici un interes să cedeze o parte din el, pentru că celălalt nu dispune de nimic ce ar putea fi 
oferit în contrapartidă. Ei au interesul să se angajeze în prealabil să efectueze un transfer de la 
agentul norocos (care poate fi fie agentul 1 fie agentul 2 în funcŃie de starea naturii) către 
agentul ne-norocos. Aceasta este posibilă prin încheierea de contracte contingente de tipul: dacă 
se realizează starea 1, agentul 1 va transfera o parte din bun agentului 2 şi, în contrapartidă, dacă 
se realizează starea 2 se realizează, agentul 2 va transfera o parte din bun agentului 1. Într-un 
asemenea caz, există un sistem complet de pieŃe, pentru că agenŃii se angajează ex ante (adică 
înainte de cunoaşterea stării care se va realiza) să efectueze schimbul. Acest exemplu arată că 
existenŃa unui sistem complet de pieŃe este în general necesară pentru ca agenŃii să se poată 
asigura împotriva riscului atât cât doresc.  

În acest exemplu, nu este dificilă semnarea unui contract contingent, pentru că nu există 
decât un bun şi două stări realizabile. IntuiŃia sugerează într-adevăr că naufragiaŃii preferă să se 
angajeze să împartă bunul. Totuşi, în practică, există pentru fiecare tranzacŃie un mare număr de 
situaŃii posibile. Costurile asociate încheierii de astfel de contracte pentru toate situaŃiile posibile 
ar fi enorme. Introducerea incertitudinii în modelul general walrasian subliniază deci încă o dată 
caracterul extre de restrictiv al ipotezelor care permit asigurarea eficienŃei mecanismului 
concurenŃial. 

Caracterul foarte restrictiv al ipotezei concurenŃei perfecte, existenŃa efectelor externe, a 
bunurilor colective, a monopolurilor, a costurilor tranzacŃiilor demonstrează că funcŃionarea 
pieŃelor este, în general, ineficientă. În consecinŃă, contrar opiniei frecvent avansate, 
microeconomia tradiŃională nu este teoria laisser-faire-ului; ea arată faptul că concurenŃa este 
ineficientă.  

Totuşi, microeconomia este adesea utilizată pentru a susŃine că, totuşi, concurenŃa 
rămâne mai eficientă decât gestiunea etatistă. Din astfel de luări de poziŃie rezultă demersul care 
constă în asimilarea funcŃionării reale a societăŃii în cadrul modelului abstract al echilibrului 
general walrasian. Dintr-un astfel de demers a rezultat un curent care a înnoit teoria 
microeconomică în anii 1960-1970, curent care uneori este calificat drept noua microeconomie.  
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Utilisant des outils mathematiques, la microeconomie traditionneelle a defini les hypotheses 

necessaires pour que l’echange marchand soit un mode efficace d’allocation des ressources En critiquant 
certaines hypotheses de base, la nouvelle microeconomie soutient que la parfaite efficacite des 
mecanismes concurentielles, loin d’etre la regle, constitue l’exception. 

 
 
De ce să limităm ipoteza comportamentului raŃional la schimburile de mărfuri? De ce să 

nu considerăm că există implicit mecanisme concurenŃiale pentru bunuri care nu fac obiectul 
schimbului explicit pe vreo piaŃă: nu putem considera, de exemplu, că există o piaŃă a 
căsătoriilor sau o piaŃă politică?  

Aceste două tipuri de întrebări se află la originea unui curent care a înnoit problematica 
teoriei microeconomice, în anii 1960-1970. Obiectul acestei “noi microeconomii” era de a 
utiliza ipotezele comportamentului raŃional şi ale concurenŃei perfecte pentru a studia probleme 
non-marfare. Metoda sa constă în aplicarea în sectoarele non-marfare a aparatului analytic 
folosit până atunci pentru studierea schimbului de mărfuri. Domeniile de aplicare ale unei 
asemenea metode sunt foarte numeroase şi privesc: infracŃionalitatea, politica, familia, educaŃia, 
drogurile, terorismul. Noi ne vom limita însă la prezentarea extinderilor ce privesc intervenŃia 
statului.  

ExistenŃa bunurilor colective şi a efectelor externe a suscitat două tipuri de reacŃii. 
Prima categorie constă în studierea modalităŃilor de intervenŃie a statului care să permită 
ameliorarea disfuncŃionalităŃilor pieŃei. Acesta este obiectul economiei publice tradiŃionale. 
Conform acestei abordări, statul are drept scop maximizarea bunăstării sociale, iar “economia 
bunăstării” reprezintă un instrument analytic care permite ghidarea acŃiunii sale. Totuşi, acest 
demers ridică o problemă teoretică importantă. Orice politică publică trebuie în mod necesar să-
şi desemneze beneficiarii. Or, Arrow a demonstrat că astfel de alegeri nu pot fi deduse din 
preferinŃele individuale după un process democratic (“teorema imposibilităŃii a lui Arrow”, 
1963). Statul trebuie deci să efectueze alegeri care nu pot fi deduse din preferinŃele agenŃilor a 



  

căror bunăstare se presupune că urmăreşte s-o maximizeze. Prin urmare nu este posibilă, în 
cadrul strict al economiei bunăstării, fundamenatrea raŃională a intervenŃiei statului. Această 
constatare a generat un al doilea tip de reacŃii, având ca obiect explicarea comportamentului 
statului pornind de la comportamentul raŃional al agenŃilor care îl constituie. Această abordare 
caracterizează “noua economie publică”. 

“Noua economie publică”, numită Şcoala Public Choice (Greffe, 1981), analizează într-
o manieră pozitivă funcŃionarea statului pornind de la instrumentele analitice ale 
microeconomiei. IntervenŃiile statului nu decurg din faptele unor indivizi dezinteresaŃi, animaŃi 
de spiritul servirii publicului, ci agenŃi raŃionali care răspund cererilor venite din partea 
grupurilor de presiune. În această optică, intervenŃiile publice sunt determinate pe o piaŃă 
politică. Pe această piaŃă, oferta vine din partea birocraŃilor şi a politicienilor, iar cererea din 
partea grupurilor de presiune care reprezintă interese particulare. Pe baza acestei scheme 
teoretice, noua economie publică critică intervenŃia statului. Într-adevăr, după asimilarea sferei 
politice unei pieŃe, ea demonstrează că piaŃa politică nu funcŃionează ca o piaŃă cu concurenŃă 
perfectă, fiind caracterizată printr-o alocare ineficientă a resurselor, care conduce la un 
intervenŃionism excesiv. BirocraŃii şi oamenii politici dispun de rente de situaŃie: contribuabilii 
îi controlează în mod imperfect, prin alegeri situate la intervale de timp lungi, care privesc cel 
mai adesea programe vagi cuprinzând numeroase declaraŃii de intenŃie. Dezvoltarea statului-
providenŃă este deci un produs al ineficienŃei pieŃei politice. 

Această concepŃie asupra funcŃionării statului conduce la un liberalism economic 
absolut. Referirea la mecanismele concurenŃiale ca unică sursă de eficienŃă economică 
determină în întregime conŃinutul aserŃiunilor normative ale acestei abordări. Astfel, 
reprezentanŃii extremi ai noii economii publice, precum James Buchanan (laureatul Premiului 
Nobel pentru economie în anul 1989), au propus suprimarea statului-providenŃă, instituind un 
nou contract social, în termenii căruia bogaŃii ar obŃine de la cei săraci sfârşitul 
intervenŃionismului contra unei compensaŃii monetare. 

Noua microeconomie, la începuturile ei, era ambivalentă. Ea a permis studierea 
consecinŃelor comportamentelor raŃionale maximizatoare în domenii de obicei neglijate de 
teoria economică şi de sociologie. Teoria capitalului uman, teoria birocraŃiei constituie în acest 
sens inovaŃii conceptuale importante. 

Totuşi, au fost utilizate ipotezele raŃionalităŃii şi concurenŃei perfecte în domenii în care 
asemenea ipoteze sunt de o pertinenŃă îndoielnică. Din acest fapt, concluziile sunt adesea 
limitate, atât din punct de vedere teoretic cât şi normativ.  De la început, concurenŃa constituie 
unicul mod de alocare eficientă a resurselor, iar conŃinutul aserŃiunilor normative ale noii 
microeconomii la începuturile sale decurg în mod necesar din liberalismul economic. De altfel, 
aceste ramuri ale microeconomiei, care se mulŃumeau cu adaptarea mecanică a aceloraşi 
raŃionamente la domenii noi, nu au determinat inovaŃii suficient de importante ca să înnoiască 
concepŃia asupra funcŃionării pieŃelor sau statului. Din contră, o astfel de hegemonie 



  

reducŃionistă tinde să sărăcească reprezentările teoretice ale fenomenelor sociale, limitând 
explicaŃiile legitime la un model unic.  

Un demers diferit este cel de a studia precis schimbul de mărfuri în cadrul unor ipoteze 
mai puŃin restrictive decât cele ale concurenŃei perfecte, cu scopul de a Ńine efectiv cont de 
consecinŃele costurilor de tranzacŃie legate de lipsurile de informare, de descentralizarea 
deciziilor în absenŃa acelui comisar fictiv, a monopolurilor etc. Acesta este obiectul noii 
microeconomii. 

Scopul noii microeconomii este studierea comportamentului indivizilor raŃionali, într-o 
lume în care informaŃia nu este perfect disponibilă, sau deciziile individuale nu sunt coordoante 
de un comisar al preŃurilor.  

Noua microeconomie s-a constituit progresiv; ea s-a născut la sfârşitul anilor 70 , prin 
conjugarea unui număr important de lucrări care aveau ca obiectiv studierea comportamentelor 
individuale integrând interacŃiunile strategice şi imperfecŃiunile informaŃionale, păstrând ipoteza 
tradiŃională a raŃionalităŃii. O astfel de evoluŃie a suscitat o profundă înnoire a instrumentelor 
analitice.  

Microeconomia tradiŃională reprezintă situaŃii de izolare strategică: deciziile individuale 
transmise comisarului preŃurilor nu afectează direct bunăstarea altor indivizi, pentru că fiecare 
individ are o importanŃă neglijabilă în raport cu mărimea pieŃelor (ipoteza atomicităŃii 
concurenŃei perfecte). Suprimarea ipotezei atomicităŃii şi a comisarului preŃurilor conduce în 
mod necesar la studierea interacŃiunilor strategice. Dacă studiul sistematic al problemelor 
ridicate de interacŃiunile strategice este recent, existau însă lucrări mai vechi care studiaseră în 
manieră relativ izolată aceste probleme. Cournot (1838) şi Bertrand (1883) au trasat primele 
jaloane ale analizei pieŃelor oligopoliste. Totuşi, aceste contribuŃii priveau cazuri foarte 
particulare. 

Teoria jocurilor studiază maniera în care indivizi raŃionali reglează situaŃii conflictuale. 
Ea analizează deci semnificaŃia ipotezei raŃionalităŃii, atunci când satisfacŃia unui individ este 
direct afectată de deciziile altor agenŃi, şi defineşte concepte de rezolvare cu scopul de a 
prevedea situaŃiile la care conduc diferitele configuraŃii conflictuale.  

Metoda dezvoltată de teoria jocurilor poate fi aplicată la toate situaŃiile în care deciziile 
individuale sunt direct interdependente, fie că ele Ńin de domeniul ştiinŃei politice, al teoriei 
economice, al strategiei militare sau chiar al biologiei.  Această teorie a fost introdusă în 
economie de von Neumann şi Morgenstern în 1944 în lucrarea intitulată „Teoria jocurilor şi 
comportamentul economic”. Însă abia la începutul anilor 80, după o lungă perioadă de 
maturizare, marcată de lucrările lui Nash (1951), Luce şi Raiffa (1957) şi Shapley (1953), 
ansamblul problemelor ridicate de interacŃiunile strategice sunt sistematic analizate în cadrul 
teoriei jocurilor (aşa cum indică manualele ulterioare, ale lui Friedman (1986), Kreps (1989), 
Fudenberg şi Tirole (1991), Myerson (1991). 



  

Economia informaŃiei studiază comportamentul agenŃilor care se confruntă cu problema 
accesului la informaŃie. Economia informaŃiei face apel într-o mare măsură la rezultatele 
obŃinute de economia incertitudinii. Aceasta studiază forma pe care o ia ipoteza raŃionalităŃii 
atunci când agenŃii sunt în situaŃie de incertitudine (Savage, 1954; von Neumann şi 
Morgenstern, 1944). Ea permite precizarea conceptului de risc şi studierea comportamentului 
agenŃilor raŃionali în faŃa riscului. Economia informaŃiei utilizează rezultatele economiei 
incertitudinii, pentru că un agent care se confruntă cu probleme de obŃinere a informaŃiei trebuie 
să facă faŃă unor situaŃii de risc. De exemplu, un consumator care decide să cumpere un produs 
dintr-un magazin fără să caute şi în alte locuri de vânzare riscă să plătească un preŃ mai mare. 
Obiectul economiei informaŃiei este de a defini structuri de informare, caracterizate prin forme 
de risc şi de a analiza sistematic problemele care apar în fiecare structură. 

Teoria jocurilor şi economia informaŃiei s-au dezvoltat iniŃial în mod relativ autonom. 
Dar ele sunt foarte interdependente, în măsura în care agenŃii sunt adesea, pe rând, în situaŃii de 
risc şi de conflict. De fapt, cum teoria jocurilor permite studierea consecinŃelor relaŃiilor 
conflictuale în situaŃie de risc, ea constituie adevărata matrice a noii microeconomii.  

În definitiv, teoria jocurilor şi economia informaŃiei permit studierea comportamentelor 
individuale într-un univers mult mai bogat şi mult mai complex decât cel al microeconomiei 
tradiŃionale. Fundamentată iniŃial pe analiza exclusivă a unei instituŃii foarte particulare – piaŃa 
walrasiană – microeconomia este în prezent capabilă să studieze funcŃionarea unor instituŃii 
foarte diverse. 

În sfera schimbului, noua microeconomie înlocuieşte ficŃiunea pieŃei walrasiene cu 
conceptul de contract. În absenŃa comisarului preŃurilor, agenŃii care practică schimbul trebuie 
să încheie contracte, scrise sau nu, ale căror termeni pot fi negociaŃi. Elaborarea acestor 
contracte presupune costuri de tranzacŃie. Într-adevăr, indivizii trebuie să se asigure că aceste 
contracte prevăd maximum de posibilităŃi cu costuri minime. Noua microeconomie analizează 
schimburile studiind modul în care sunt formulate aceste contracte, de către agenŃii raŃionali, în 
diferite medii informaŃionale şi pentru diferite moduri de coordonare a deciziilor individuale. În 
acest sens, noua microeconomie primeşte uneori calificativul de “noua economie 
instituŃionalistă” (Simon, 1991). 

Din acest punct de vedere, noua microeconomie arată că piaŃa walrasiană este o formă 
de instituŃie foarte particulară şi că obiectul teoriei economice trebuie să fie studierea, pe rând, a 
eficienŃei şi a modului în care sunt formulate diferitele instituŃii.  

În planul reglementării ansamblului societăŃii, dezbaterile asupra posibilităŃilor unei 
economii socialiste au condos la elaborarea de modele de planificare şi compararea 
performanŃelor lor cu cele ale modelelor descentralizate (Benard, 1986). 

La un nivel mai microeconomic, Coase, în 1937, a criticat ficŃiunea firmei în teoria 
microeconomică tradiŃională, care asimilează fără justificare întreprindererea unui “producător”, 
fără să explice de ce indivizii nu se mulŃumesc cu a produce pentru ei doar. Potrivit lui Coase, 



  

întreprinderea este un loc în care alocarea resurselor se face mai mult pe cale ierarhică decât pe 
calea pieŃei. Dacă există costuri de tranzacŃie pentru fiecare procedură de alocare a resurselor, 
poate fi în realitate mai puŃin costisitor să coordonezi activităŃile prin ierarhie decât printr-un 
sistem de preŃuri. Constituirea de firme răspunde atunci grijii de a utiliza o procedură de alocare 
care minimizează costurile de tranzacŃie. Mai recent, Williamson (1975( a sistematizat această 
abordare analizând foarte marea diversitate a contractelor pe care le pot semna întrreprinderile. 
Simon (1951), într-o optică uşor diferită, a insisteat asupra diferenŃei fundamentale între 
contractile de vânzare-cumpărare obişnuite şi contractele de muncă, care privesc o relaŃie 
ierarhică.  

Totuşi, lucrările lui Coase, Simonşi Williamson au constituit mult timp contribuŃii 
foarte dificil de integrat într-un cadru teoretic unificat. Noua microeconomie este deci 
novatoare, pentru că constituie un cadru conceptual general care permite explicarea provenienŃei 
şi consecinŃelor costurilor de tranzacŃie. 
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We witness a change of paradigm regarding the welfare state pattern in the conditions of 

European integration. The re-conceptualisation of welfare state has to start with the recognition of the 
qualities of the European citizen and it will end with the European policies finalization.  

 
 
Confruntate cu piaŃa globală, statele trebuie s ă  se adapteze. Asistăm la o schimbare de 

paradigmă privind modelul statului bunăstării. DirecŃiile actuale determină dezvoltarea 
pluralismului bunăstării în care statul va continua să joace un rol important. Reconceptualizarea 
modelelor statului bunăstării trebuie să înceapă cu recunoaşterea unanimă a calităŃii de cetăŃean 
al lumii. 

În contextul Uniunii Europene, restructurarea statelor bunăstării sociale şi 
armonizarea politicilor sociale între statele membre constituie o problemă din ce în ce mai 
acută, o dată cu creşterea presiunilor induse de globalizare, adâncirea integrării economice şi 
iminenta extindere către statele Europei Centrale şi de Est. În acelaşi timp, politica socială 
rămâne o arie eminamente contestată, ultimul bastion rămas în puterea suverană a statelor 
naŃionale, întrucât identificarea cetăŃenilor cu structurile politice naŃionale depinde într-o 
mare măsură de capacitatea acestora de a le oferi nu numai securitate fizică, ci şi socială.  

 
Creşterea şi declinul statului bunăstării 
Anul 1945 este considerat anul de naştere al Statului providenŃă, acel Stat social 

furnizor de securitate materială ca rezultat al cererilor tot mai insistente de creştere a 
responsabilităŃii Statului cu privire la riscurile de injustiŃie ale sistemului capitalist. Statul 
bunăstării a fost pus în practică de: 

Bismarck în Germania (prin introducerea în 1880 a primelor sisteme de asigurări 
sociale pentru populaŃia ocupată),  



  

Lloyd George şi Beveridge în Anglia (în 1942 prin Raportul Beveridge au fost instituite 
sistemele naŃionale gratuite de educaŃie şi sănătate),  

Roosevelt în S.U.A. (prin programul New Deal a fost instituit “Social Security Act of 
1935” – un sistem de securitate socială care cuprindea asigurări de bătrâneŃe, ajutoare de şomaj 
etc.). 

Acceptarea termenului “Welfare State”, dezvoltat pentru prima dată de universitarii 
germani numiŃi “socialişti ai catedrei”, a fost facilitată de fundamentele teoretice cunoscute sub 
numele “Welfare economics” ale Şcolii lui A.C.Pigou, dar şi de folosirea de către Curtea 
Supremă a clauzei “bunăstării generale” din ConstituŃie. ÎnŃelesul consacrat al termenului “Stat 
al bunăstării” este acela de Stat care îşi asumă responsabilitatea de a asigura cetăŃenilor săi un 
anumit nivel de bunăstare. În această accepŃiune, ipostaza “Stat al bunăstării” reflectă funcŃia 
social-economică a Statului-actor economic.  

RaŃiunea statului bunăstării, pornind de la premisa că bunul simŃ, moralitatea şi sensul 
justiŃiei arată că nimeni nu trebuie să cunoască foamea şi depersonalizarea, este corectarea 
disfuncŃiunilor de distribuŃie ale pieŃei, manifestate prin inegalităŃi economice. PiaŃa îşi va 
demonstra întodeauna injustiŃia sau inechitatea atâta timp cât norocul sau şansa are de jucat un 
anumit rol. Nu există în mod firesc în societate un consens general cu privire la ceea ce este 
“just”, “drept” sau “echitabil” în materie de distribuŃie. Chestiunile de “justiŃie socială”, 
“dreptate distributivă”, “echitate” sunt, în esenŃă, de natură etică şi filozofică. Lista definiŃiilor 
date justiŃiei, dreptăŃii sociale sau echităŃii în distribuŃie este foarte lungă. Sintetizând, noŃiunea 
“distribuire justă” are un sens diferit faŃă de noŃiunea “distribuire dreaptă”; poate fi considerată 
chiar mai cuprinzătoare şi mai explicită, deşi, în general, aceste două noŃiuni sunt folosite ca 
sinonime. Distribuirea dreaptă sau echitabilă este acea distribuire a venitului naŃional 
considerată în general corectă, cinstită de cetăŃenii unui Stat. Distribuirea justă, în schimb, este 
acea distribuire considerată corectă în raport cu criteriile formulate şi adoptate prin procesul 
politic. 

În a doua jumătate a secolului XX, evoluŃia funcŃiei distributive a statului bunăstării a 
fost permanent secondată de contestaŃii. Acestea se referă în primul rând la existenŃa, pe lângă 
Stat, a unui complex de factori care contribuie la bunăstarea individului: familia, comunitatea, 
organizaŃiile neguvernamentale, asociaŃiile de caritate, reŃelele de ajutorare etc. Prin urmare, 
sunt propuşi şi utilizaŃi termeni noi ca: societate a bunăstării, mix al bunăstării, economie mixtă 
a bunăstării sau, mai sugestiv, pluralism al bunăstării, care sugerează că Statul nu este singura 
instanŃă responsabilă şi capabilă de a asigura bunăstarea oamenilor. Chiar dacă diferit nuanŃată 
de la o Ńară la alta, evoluŃia Statului bunăstării înseamnă în anii ’50 – ’70 expansiunea 
sistemelor de asistenŃă socială şi a aranjamentelor instituŃionale şi legislative în sprijinul 
acestora. Inevitabil acestea determină aşa numitul “efect de spirală”: asistenŃa socială costă, 
costurile sale se repercutează asupra contribuabilului sub forma impozitelor sau contribuŃiilor 
sociale obligatorii, percepute mai “scumpe” decât valoarea prestaŃiilor sociale. 



  

În literatura de specialitate este larg acceptat faptul că există un model european 
distinct de protecŃie socială, deosebit de cel nord-american sau asiatic/japonez, caracterizat 
în principal de o acoperire universală şi un nivel generos de protecŃie. Mai mult, susŃin unii 
autori, statul social în Europa constituie nu numai o modalitate politică de a răspunde 
conflictelor sociale induse de sistemul economic capitalist, ci şi o caracteristică politică 
fundamentală a statului naŃional: în baza sa se construieşte legitimitatea actorilor politici şi 
se fundamentează identificarea politică a cetăŃenilor. Complexitatea contextului european 
derivă din raportul dintre sustenabilitatea statelor vest-europene şi colapsul modelului alternativ 
comunist al statului bunăstării specific Europei de Est. 

Dezvoltarea economică şi socială de după al doilea război mondial conferă statelor vest-
europene un relativ avantaj la nivel tehnologic, al resurselor economice, precum şi al capacităŃii 
organizaŃionale de a răspunde modificărilor şi provocărilor actuale produse de procesul 
globalizării. Tensiunile prezente în aceste state ale bunăstării sunt însă un indicator al 
contradicŃiilor de funcŃionare, al necesităŃii de a redefini liniile directoare ale bunăstării 
colective. 

Încă din anii '70, mulŃi specialişti notau că statul social în Europa de Vest şi-ar fi 
atins limitele extinderii şi, ca urmare, o criză a acestuia era iminentă. În anii ’90 devine tot 
mai evident că logica distributivă a statului social contravine logicii competitive a 
capitalismului şi, mai ales o dată cu intensificarea liberalizării economice în cadrul 
procesului mai larg de globalizare, statul social este ameninŃat de declin, ba chiar de criză. 

După o perioadă în care statul bunăstării occidental s-a consolidat ca sistem sociopolitic 
şi economic (1950-1975), a urmat o perioadă în care statul bunăstării s-a confruntat cu 
profunde dezechilibre interne (1975-1980). A urmat o a treia perioadă, după 1980,caracterizată 
de căutarea unor soluŃii pragmatice pentru ieşirea din această criză. Criza statului bunăstării se 
poate caracteriza, în sens larg, prin două componente de bază: ca imposibilitate de continuare a 
finanŃării sistemului şi ca ineficienŃă a sistemului - deşi cheltuielile sociale au crescut, inegalitatea 
socială s-a menŃinut la un nivel ridicat. 

Cu alte cuvinte, avem de-a face cu o criză a sustenabilităŃii statului bunăstării ca sistem 
care derivă pe de o parte din escaladarea cheltuielilor sociale ca procent din produsui intern brut şi 
imposibilitatea menŃinerii lor la un nivel ridicat, iar pe de altă parte, avem de-a face cu o criză a 
sustenabilităŃii politice din partea maselor a sistemului, în sensul evaluării eficienŃei sale. 

 
Reconceptualizarea modelului de stat al bunăstării 
 
Redefinirea modelului european de politică socială nu poate să nu ia în considerare 

modelul scandinav de succes al statului bunăstării, crizele cu care s-a confruntat şi soluŃiile găsite.  
Modelul nordic european în domeniul ocupării forŃei de muncă a reprezentat un model 

alternativ pieŃei libere şi politicilor neoliberale promovate în Statele Unite şi în Marea Britanie. 



  

Începând cu anul 1994, Danemarca, bine cunoscută pentru sistemul generos de beneficii pentru 
şomaj, a schimbat politica în domeniul forŃei de muncă. S-a trecut de la politici „pasive" (orientate 
spre primirea de beneficii) la politici „active" (bazate pe pregătire şi educaŃie), care „au menŃinut 
elementele majore ale modelului nordic" sau ale modelului social-democrat, în concordanŃă cu 
tipologia elaborată de Gosta Esping Andersen. 

Similar, Mats Benner prezintă criza modelului suedez de stat al bunăstării de tip 
keynesian manifestată începând cu mijlocul anilor '60. Aceasta s-a manifestat printr-o criză a 
economiei suedeze, modificarea orientării productiviste a politicii forŃei de muncă, creşterea 
continuă a costului politicii sociale, incapacitatea concilierii acesteia cu o economie slăbită.  

Metafora reŃelei de securiate socială se bazează pe perceperea statului bunăstării ca o 
„retea complexă de protecŃie socială" multistratificată. Straturile sunt bunuri şi servicii oferite 
gratuit colectivităŃii: educaŃie, sănătate, sistemuI de asigurări sociale, sprijinul universal acordat 
unor categorii de oameni cu nevoi speciale. Ultimul, asistenŃa socială fundată pe testatea mijloa-
celor fmanciare - reŃeaua de securitate socială, cum este denumită adesea, oferă ultimul nivel de 
protecŃie. În măsura în care mai există persoane care nu primesc suficient suport din nivelurile 
superioare de protecŃie socială, scăpând prin «ochiurile» acestora, vor primi un sprijin ultim 
prin această reŃea de asistenŃă socială, pe baza determinării nevoilor individuale şi a resurselor 
de care ele dispun. 

Jacob Torfing descrie schimbările în politica forŃei de muncă prin trecerea de la 
„bunăstare" la „bunăstare prin muncă". Aceasta a reprezentat o tranziŃie de la statul bunăstării 
de tip keynesian promovând ocuparea deplină a forŃei de muncă într-o economie naŃională 
relativ închisă la un regim al bunăstării bazat pe muncă de tip schumpeterian. (RBS). Jacob 
Torfing propune mai degrabă termenul de regim în locul statului de tip schumpeterian. Pentru 
securizarea condiŃiilor acumulărilor de capital, RBS intensifică concurenŃa structurală prin 
încercarea de a spori flexibilitatea şi inovarea socioeconomică permanentă în economiile 
deschise, intervenind în special prin reducerea taxelor. Pentru securizarea condiŃiilor 
reproducerii sociale, RBS subordonează politica socială cererilor flexibilizării pieŃei muncii, 
în special în ceea ce priveşte bunăstarea prin muncă; de asemenea, reduce presiunea asupra 
cheltuielilor publice sociale întrucât veniturile sociale sunt considerate mai degrabă costuri ale 
producŃiei internaŃionale decât surse ale cererii interne. 

Horneman Moller punctează direcŃiile noului discurs în sfera politicilor sociale, cores-
punzător „modului social de regularizare economică" în care normele muncii şi ale incluziunii 
sociale sunt centrale. Luând ca exemplu politica socială daneză de bunăstare prin muncă, 
aceasta este mai degrabă ofensivă decât defensivă, promovând activizarea în locul reducerii 
beneficiilor şi salariilor, perfecŃionarea persoanelor aflate în situaŃia de şomaj, specializarea şi 
educaŃia, delegarea autorităŃii în locul controlului, programe dedicate nu numai şomerilor. 
Politica măsurilor active în domeniul forŃei de muncă de sporire a îndemânărilor şi 



  

calificărilor profesionale în locul reducerii beneficiilor şi salariilor este un exemplu tipic de 
„model nordic" al bunăstării prin muncă. 

Discursul contemporan asupra bunăstării cuprinde conceptul de „responsabilitate per-
sonală" ca cerinŃă de a avea o muncă plătită pentru a beneficia de bunăstare. Criteriile de 
acordare a ajutorului de şomaj şi limita eligibilităŃii pentru a găsi o slujbă plătită variază de la 
stat la stat. Conceptul „responsabilitate personală" poate fi interpretat ca o blamare ascunsă a 
săracilor pentru situaŃia în care se află.  

Statul bunăstării implică responsabilitatea natională faŃă de bunăstarea tuturor 
cetăŃenilor săi şi contribuie la consolidarea ideii de naŃiune şi integrare socială. 

 
 
Politica socială europeană 
Presiunile economice amintite tind să restrângă din ce în ce mai mult capacitatea 

guvernelor naŃionale de a controla activitatea economică din cadrul graniŃelor statale şi, în 
consecinŃă, baza de taxare ca sursă de venituri pentru politicile sociale. De asemenea, crearea 
pieŃei unice şi apoi a uniunii monetare, creşterea mişcării libere a forŃei de muncă în spaŃiul UE, 
precum şi ideea de cetăŃenie europeană impun din ce în ce mai acut necesitatea coordonării 
sistemelor de protecŃie socială din diversele state europene pentru a îndeplini unul din 
importantele scopuri declarate ale Uniunii - chiar dacă motivat, într-o importantă măsură, de 
interese de natură economică, acela de a asigura egalitatea de şanse şi a condiŃiilor de viaŃă ale 
tuturor cetăŃenilor din spaŃiul Uniunii.  

Uniunea Europeană devine tot mai activă în dezvoltarea unui nivel supranaŃional al 
politicii sociale în acest spaŃiu. Toate acestea conduc, după cum reiese din rapoartele publicate 
la intervale regulate de către Comisie, la o convergenŃă de facto a sistemelor de bunăstare 
socială naŃională în statele membre. Ele fac parte acum dintr-un sistem social al UE în care 
politica socială este decisă şi implementată nu numai la nivel naŃional, ci şi la nivel 
supranaŃional caracterizat de existenŃa unui nucleu de obiective şi principii comune, ce se 
constituie într-un „model social european" tot mai închegat. În consecinŃă, chiar dacă acquis-ul 
comunitar în domeniul politicii sociale este şi va rămâne, pentru o perioadă de timp, limitat, 
asistăm totuşi la o constrângere de facto a capacităŃii de acŃiune a statelor Uniunii Europene, 
care se va răsfrânge şi asupra statelor candidate. 

Scopul final al politicii sociale al Uniunii Europene îl reprezintă promovarea unui nivel 
decent al calităŃii vieŃii pentru toŃi membrii Uniunii. Respectarea principiului subsidiarităŃii în 
cadrul relaŃiei dintre Uniunea Euroeană şi statele membre presupune că Uniunea Europeană 
stabileşte standardele minime, iar statele membre pot adopta reguli şi reglementări peste aceste 
minime stipulări. Principalele sarcini ale politicii sociale europene, aşa cum sunt ele descrise în 
cadrul articolului 136 al Tratatului de la Maastricht din 1991, sunt : ,Comunitatea (UE) şi 
statele membre (...) trebuie să aibă ca obiective promovarea ocupării forŃei de muncă, 



  

îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă şi de muncă ale muncitorilor, astfel încât să fie posibilă 
armonizarea lor în timp ce se menŃine protecŃia socială adecvată, dialogul dintre management şi 
muncă, dezvoltarea resurselor umane în direcŃia unei durabile, puternice ocupări a forŃei de 
muncă şi combaterea excluziunii". 

Implementarea politicii sociale europene se realizează prin cooperarea între fiecare stat 
membru şi organismele abilitate UE. Pe baza evaluărilor anuale, se stabilesc linii directoare, 
îndrumări pentru anul următor. 

Conceptul de spaŃiu social european propus de Jacques Delors, preşedintele Comisiei 
Europene în anul 1984, accentuează importanŃa şi impactul modificărilor sociale la nivelul UE. 
Contextul economic internaŃional dictează priorităŃile UE în direcŃia unei mai bune 
adaptabilităŃi. Reforma modelului economic şi social european necesită conjugarea tradiŃiei 
solidariste a statului social - cea mai mare cucerire a secolului XX - cu capacitatea de a concura 
într-o economie globalizată, cea mai mare sfidare a secolului XXI. 

Problematica forŃei de muncă a spart graniŃele naŃionale prin proiectarea la scară 
europeană. ImportanŃa Tratatului de la Amsterdam derivă din faptul că este pentru prima dată 
când şefii statelor şi guvernelor şi-au manifestat interesul pentru problematica ocupării forŃei de 
muncă, recunoscută ca un scop european comun. Este totodată pentru prima dată când 
obiectivele politicii sociale au inclus acŃiuni împotriva discriminării şi sprijin acordat 
persoanelor excluse social de a-şi găsi propriul loc în societate. 

Obiectivele strategiei europene în domeniul ocupării forŃei de muncă sunt concentrate 
spre dezvoltarea şi coordonarea strategiei care să promoveze o forŃă a muncii pregătită, 
specializată, adaptabilă unei pieŃe a muncii dominată de schimbări economice.  

Strategia Europeană de Ocupare a ForŃei de Muncă implică cincisprezece state membre 
care conlucrează într-un cadru comun in vederea optimizării pieŃei muncii; în fiecare an, statele 
membre cad de acord asupra unei serii de acŃiuni sub jurisdicŃia a patru piloni principali: 
îmbunătăŃirea ocupării forŃei de muncă (ajutorarea persoanelor în descoperirea îndemânărilor 
utile), promovarea initiaŃivei şi spiritului întreprinzător (facilitarea iniŃierii şi continuării unei 
afaceri, precum şi angajarea de personal în cadrul acesteia), încurajarea adaptabilităŃii dintre 
sectoarele de activitate şi angajaŃii lor (dezvoltarea unor modalităŃi noi şi flexibile de muncă 
într-o lume în continuă schimbare), întărirea politicii de promovare a egalităŃii dintre bărbaŃi şi 
femei (accesul egal la locurile de muncă, tratament egal în muncă). 

Toate statele membre lucrează, prin prisma acestor scopuri, în cadrul planurilor de 
acŃiune în domeniul ocupării forŃei de muncă împreună cu Comisia Europeană revăd progresele 
pe care statele membre şi partenerii lor le-au realizat într-un an. Motivele principale care au 
condus la actuala situaŃie pe piaŃa muncii sunt legate de incapacitatea de a soluŃiona şocurile 
economice şi incapacitatea de a face faŃă schimbărilor de pe piaŃa muncii. 
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The Internet providing a lot of information in all domains. Economics is one of those. 
 
 
Internetul a adus modificări profunde în ceea ce priveşte publicaŃiile ştiinŃifice şi 

procesul de învăŃare. In acest context AsociaŃia Economică Americană menŃine un web site 
www.AEAweb.org care se compune din trei reviste AEA, informaŃii bibliografice, link-uri spre 
diferite site-uri cu informaŃii eonomice şi diverse alte servicii. 

Cele trei reviste AEA: American Economic Review, Journal of Economic Literature şi 
Journal of Economic Perspectives sunt disponibile atât în formă listată cât şi pe CD-ROM. 
Accesul este restricŃionat de o parolă care se obŃine odată cu calitatea de membru. Pentru a se 
menŃine această calitate trebuie plătit un abonament anual care este sensibil mai mic decât în 
cazul altor publicaŃii online. Toate articolele mai vechi de trei ani sunt disponibile pe site-ul 
JSTOR. 

La ora actuală există peste 500 de instituŃii sau organizaŃii din afara S.U.A. care sunt 
înscrise. Deocamdată din România sunt doar: 

- A.S.E. Bucureşti 
- Centrul pentru studii sociale 
- Biblioteca centrală universitară “Lucian Blaga” 
- Societatea română de studii politice. 
Calitatea de membru oferă posibilitatea accesării întregului conŃinut al articolelor. De 

multe ori acest lucru se poate întâmpla înainte ca acestea să fie publicate. 
O altă bază de date electronică EconLit oferă informaŃii bibliografice într-o cantitate 

uriaşă cu articole începând cu anul 1969. EconLit tinde să cuprindă toate articolele de limbă 
engleză publicate în domeniul economic. Prin intermediul AEA se poate obŃine un CD-ROM 
care conŃine informaŃii din ultimii 15 ani. AEA oferă deasemenea şi servicii auxiliare cum ar fi 
informaŃii despre granturi, posibilitatea achiziŃionării de cărŃi cu discount, precum şi aproape 
1200 de link-uri la resurse internet din diferite domenii economice: date din micro şi 



  

macroeconomie, date despre publicaŃii şi conferinŃe, produse software, instrumente de predare, 
etc. 

In reŃeaua internet există 10 până la 20 terabyte de informaŃie cu conŃinut textual (un 
terabyte este echivalentul a aprox. 1 milion de cărŃi) astfel că site-uri de genul AEAweb devin 
deosebit de utile deoarece se constituie într-un filtru de articole economice şi mai mult, prin 
informaŃiile adiacente pe care le oferă pot accelera procesul de dobândire de cunoştinŃe în 
domeniu. Acumularea de cunoştinŃe devine un proces de sine stătător şi tinde să ocupe din ce în 
ce mai mult timp din activitatea de cercetare. Astfel că servicii de genul celor oferite de 
AEAweb sunt preŃioase şi trebuie privite ca atare. 

Accesul la informaŃie a devenit în zilele noastre o “marfă” foarte uşor vandabilă şi de 
aceea cu un preŃ în continuă creştere, motiv pentru care trebuie utilizate resursele oferite de 
instituŃii ca cele amintite mai sus. 

Pentru Ńările în curs de dezvoltare astfel de pagini web, prin datele pe care le oferă, pot 
ajuta economiştii în activitatea de cercetare, predare, activitatea practică cu scopul menŃinerii 
capitalului uman. 

Nu trebuie uitate efectele directe pe care tehnologia internet le are asupra economiei. 
ComerŃul electronic, licitaŃiile online, transferurile bancare rapide, transparenŃa asupra 
procesului achiziŃiilor publice online, toate acestea contribuie intr-o mai mare sau mai mică 
măsură la creşterea economică. Se poate spune că tehnologia informaŃională prin ambele 
componente hard şi soft devine o industrie a industriilor nu atât prin produsele oferite ci prin 
controlul pe care îl poate oferi asupra tuturor activităŃilor economico-sociale. In toate domeniile 
informaŃia însemnă bani, iar banul însemnă putere. Internetul însemnă mai mult decât atât, oferă 
în plus un control asupra banilor şi puterii. 

 
Bibliografie: 
 
1. Varian H. R.-“The future of Electronic Journal”, J. Electronic Publishing, 1998. 
2. Lyman P., Varian H. R.-“How much information?”, 2000, www.sism.berkley.edu 



  

SCURTE CONSIDERAłII PRIVIND  FENOMENUL GLOBALIZĂRII 
 
 

Conf. Univ. Dr. Anton-Florin BoŃa 
Ghinea Corina-Sidonia 

 
 
Dezvoltarea internaŃionalizării economice, mondializarea schimbărilor şi a 

interdependenŃelor economice dintre economiile naŃionale şi statele lumii contemporane, au 
ajuns la un moment dat, în speŃă după prăbuşirea comunismului la un stadiu de dezvoltare şi 
modernizare, care indică evoluŃia viitoare, ça bazându-se pe tehnologiile de vârf, capitaluri şi 
locuri de muncă superior calificate.  

Aces stadiu – relativ maxim – de internaŃionalizare economică, mondializare a 
schimburilor şi interdependenŃe economice internaŃionale, poartă numele de globalizare. 

Globalizarea economiei înseamnă de fapt: 
- internaŃionalizarea pieŃelor de bunuri şi de factori de producŃie; 
- apariŃia şi înmulŃirea firmelor, îndeosebi de producŃie, care îşi desfăşoară 

activitatea simultan, la scară mondială, abordând strategii globale, de producŃie, 
comercializând la nivel mondial, utilizând mărci mondiale, lansând produsele 
simultan pe mai multe pieŃe, prin integrarea aportului firmelor specializate în 
marketing, creaŃie, publicitate, etc. 

Scopul globalizării îl constituie evident profitul, dar şi menŃinerea în activitate a 
firmelor, în condiŃiile în care cheltuielile cu cercetarea- dezvoltarea, cresc foarte mult, durata de 
viaŃă a produselor se diminuează semnificativ şi sesizabil, exigenŃele de calitate cresc foarte 
mult şi viteza de reacŃie la semnalele pieŃei, se accelerează. 

Odată su globalizarea, activitatea economică chiar dacă devine mai dispersată, este în 
schimb, tot mai concentrată în trei regiuni geografice, concentrate în jurul celor trei poli ai 
puterii economice mondiale a lumii contemporane: S.U.A., U.E. şi Japonia. 

Principalii actori economici ai globalizării sunt: 
a) OrganizaŃiile economice internaŃionale: F.M.I., B.M., OrganizaŃia Mondială a 

Comitetului (O.M.C.), Grupul celor şapte (G-7), OrganizaŃia NaŃiunilor Unite pentu ComerŃ şi 
Dezvoltare (O.N.C.T.A.D.), etc; 

b) OrganizaŃiile subregionale, regionale şi interregionale prin care se realizează şi se 
dezvoltă cooperarea multidimensională şi integrarea economică; 

c) SocietăŃile/înteprinderile multinaŃionale. Acestea reprezintă noua formă de 
cooperare economico-financiară internaŃională, apărută urmare dezvoltării comunicaŃiilor, a 



  

informaticii şi a tehnologiei de producŃie38, fiind o expresie a fenomenului globalizării, dar şi 
un factor economic esenŃial al accelerării mondializării economice39.  

Aceste societăŃi/înteprinderi multinaŃionale/transnaŃionale (S.T.N./I.M.N.), sunt de 
regulă societăŃi comerciale lucrative, private. 

S.T.N. este o înteprindere care se constituie din mai multe firme controlate de un sediu 
central, situat de obicei într-o Ńară dezvoltată, şi care îşi desfăşoară activitatea în mai multe Ńări, 
prin constituirea – pe baza investiŃiilor directe – a unei reŃele de filiale, răspândite în cele mai 
diverse locuri ale planetei , aceste filiale fiind dependente de societatea principală. 

In aces fel orice firmă transnaŃională îşi desfăşoară practic activitatea concomitent în 
trei spaŃii economice: 

- spaŃiul economic naŃional, în cadrul societăŃii mamă; 
- spaŃiul economic străin, în cazul filialelor; 
- spaŃiul economic internaŃional, în cazul schimburilor dintre filialele componente 

sau dintre acestea şi restul lumii; 
Motivele pentru care o înteprindere îşi extinde activitatea peste graniŃele statului de 

origine, se pot referi la: 
- efectuarea unei investiŃii în scopul obŃinerii unui profit superior; 
- extinderea pieŃei de desfacere pentru produsul/produsele proprii; 
- evitarea concurenŃei internaŃionale, prin realizarea unei înŃelegeri de cooperare sau 

alianŃă cu înteprinderea asociată; 
S.T.N./I.M.N. evoluează continuu, ajungând la studii tot mai avansate. Gradul lor de 

multinaŃionalitate se măsoară prin raportul PS/PN, în care: 
PS = producŃia în Ńara gazdă (producŃia străină); 
PN = producŃia în Ńara de origine (producŃia naŃională); 
În funcŃie de acest grad, S.T.N./I.M.N. se clasifică în trei categorii: 
- multinaŃionale egocentrice: acestea au un grad scăzut de multinaŃionalitate, fiind 

de fapt, o simplă extindere a activităŃii naŃionale din Ńara de origine; 
- multinaŃionale policentrice: în acest caz, înteprinderea s-a implantat în mai multe 

Ńări şi consideră pe fiecare dintre acestea, ca o piaŃă separată; 
- multinaŃionalele geocentrice : în acest caz, înteprinderea se orientează spre piaŃa 

mondială, pe care o consideră ca pe un tot. 
În cazul S.T.N./I.M.N., cooperarea se manifestă predilect, printr-o serie de avantaje, ca 

de exemplu: 
- suportarea în comun a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare; 

                                                      
38 - Constantin Floricel – „RelaŃii valutar-financiare internaŃionale, Bucureşti, Ed. 

NaŃional, 2001, pag. 396-404. 
39 - N. Moldoval, op. cit., pag. 96-98. 



  

- realizarea unor economii legate de gradul de dezvoltare economică a înteprinderii 
investitoare, Ńinând de cifra de afaceri, volumul desfacerilor, etc; 

- schimbarea între cele două înteprinderi de informaŃii pe cele mai diverse domenii: 
tehnologice, de management, de marketing, etc. 

- Elementul principal al funcŃionării unei S.T.N./I.M.N., îl constituie investiŃia 
directă. În acest sens, remarcăm următoarele forme de investiŃii întâlnite în 
practica internaŃională: 

- deŃinerea în străinătate a unei unităŃi cu autonomie juridică sau a unei sucursale; 
- deŃinerea unei părŃi semnificative din capitalul înteprinderii asociate (minim 10%), 

ceea ce dă dreptul investitoarei să participe la gestiune; 
- după ce relaŃiile de cooperare s-au stabilit între cele două înteprinderi, 

înteprinderea investitoare îi poate acorda celeilalte înteprinderi, împrumuturi sau 
avansuri pe termen scurt; 

- fuziuni şi achiziŃii: acestea reprezintă operaŃiuni prin care firma investitoare îşi 
apropie mai mult de 50% din activele înteprinderii străine (ex: acest fenomen 
reprezintă aproape jumătate din totalul investiŃiilor internaŃionale din 1997, care era 
estimat la cca. 3.178 mld.$, adică cca. 10% din producŃia mondială). 

O înteprindere ajunsă la stadiul de a-şi extinde activităŃile în afara Ńării de origine, 
realizează o serie de funcŃii specifice şi anume: 

- cercetare, dezvoltare tehnologică, marketing; 
- logistică internă (manipulări de materiale, stocuri, antrepozite, transport de materii 

prime, relaŃii cu furnizorii); 
- producŃia (părŃi componente ale produsului, ansamblare, întreŃinere); 
- logistică externă (preluarea comenzilor, expediŃie); 
- comercializare şi vânzare (publicitate, prezentare, organizarea vânzării); 
Datorită evoluŃiei economico-sociale mondiale, marcată de dezvoltarea tehnologică, 

libertatea de circulaŃie a capitalului, mărfurilor şi forŃei de muncă, înteprinderea nu mai este 
obligată să-şi desfăşoare toate funcŃiunile în acelaşi loc, ea putând alege câte o Ńară sau o 
regiune favorabilă pentru fiecare  din funcŃiile sale. De exemplu, ea îşi poate desfăŃura 
activitatea de producŃie într-o zonă în care forŃa de muncă este ieftină şi de calitate, îşi poate 
desfăşura activitatea de cercetare, într-o altă zonă unde există un laborator situat într-un centru 
ştiinŃific , desfacerea produselor se poate efectua într-o altă zonă geografică, s.a.m.d. Între toate 
aceste implantări şi implicit, între diferitele funcŃii ale înteprinderii. 

În concret, firmele pot efectua implantări, prin înfiinŃarea de sucursale*, prin 
parteneriat*, prin fuzionare* sau prin delegarea activităŃii. 
                                                      

*  Sucursala – înteprindere economică (comercială sau bancară), dependentă de alta de 
acelaşi fel. (D.e.X. – Ed. Academiei, Bucureşti, 1984, pag. 908. 



  

La rândul său, parteneriatul se poate desfăşura prin: participări minoritare, consorŃii*, 
alianŃe strategice, cercetări comune, ş.a.,iar delegarea se concretizează în franşizare*, acord de 
licenŃă* sau acord de producere de către o terŃă înteprindere a unor ansamble necesare 
producŃiei principale.  

SocietăŃile multinaŃionale geocentrice, ajunse în stadiul maxim de dezvoltare şi 
specializare, care vizează producŃia şi vânzarea bunurilor şi serviciilor pe un număr mare de 
pieŃe, se încadrează în fenomenul economic numit globalizare. Prin urmare, globalizarea 
presupune, din partea unei înteprinderi, executarea peste graniŃă, a următoarelor tipuri de 
operaŃiuni economice: comerŃ internaŃional; investiŃii directe în străinătate; acorduri 
internaŃionale de cooperare între firme din Ńări diferite; transfer internaŃional de tehnologie; 

Globalizarea poate fi interpretată ca fiind stadiul ultim al multinaŃionalizării unei firme. 
Ea se caracterizează atât prin constituirea unui grup multinaŃional plasat în mai multe Ńări sub 
forma unei reŃele complexe de producŃie, comercializare şi cercetare, cât şi printr-o reŃea de 
alianŃe şi asocieri de producători de subansamble. Ajunsă în stadiul de globalizare, S.T.N. 
beneficiază de câteva avantaje specifice, cum ar fi: 

deŃinerea unei mărci de producŃie, cu circulaŃie mondială (marca de producŃie este 
semnul distinctiv – constituit din cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice, etc. – folosit de 
înteprinderi pentru a deosebi produsele lor de cele identice sau similare cu ale altor înteprinderi 
– DicŃionar de economie politică, Ed. Politică, Bucureşti, 1974, pag. 444); 
                                                                                                                                                           

*  Parteneriat – colaborarea unei firme, în raport cu o altă firmă. 
*  Fuzionare – reorganizarea, prin contopire, într-o singură unitate omogenă, a unor 

înteprinderi -  D.E.X., op. cit., pag. 360. 
*  ConsorŃii – formă de înŃelegere încheiată între mai multe societăŃi comerciale mari, 

pentru efectuarea în comun a unor operaŃii avantajoase de mare amploare – D.E.X., op. cit., pag. 
187. 

*  Franşizare – operaŃiune economică, prin care înteprinderea investitoare, asigură 
partenerilor credite furnizor, în vederea asigurării posibilităŃii de desfăşurare a activităŃii în 
străinătate, fără însă a-şi primejdui echilibrul financiar prin asumarea unor riscuri comerciale şi 
politice prea mari. O parte din risc este preluată de înteprinderea colaboratoare, prin 
contractarea de garanŃii cu alte organe. DiferenŃa care rămâne în sarcina înteprinderii 
colaboratoare (minim 10%, pentru riscurile necomerciale, inclusiv cele politice), se numeşte 
franşiză. 

*  LicenŃă – contract în baza căruia posesorul unui brevet de invenŃie poate să cedeze 
altei persoane fizice, statului sau altor state, în schimbul unei anumite sume de bani, dreptul de a 
utiliza sau de a valorifica documentaŃia tehnică sau invenŃia brevetată – Prof. Aurel Giurgiu şi 
colectiv – „Teorie şi practică financiară; Ghid alfabetic”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1985, pag. 
169. 



  

- deŃinerea în totalitate a cunoştinŃelor tehnice şi a procedeelor tehnologice care nu 
fac obiectul unui brevet, dar care au caracter de secret comercial (know-how); 

- un acces privilegiat de piaŃă, datorită taliei sale şi prestigiului câştigat; ea poate 
obŃine privilegii sub forma audienŃei pe piaŃa de capital – acces facil la credite, 
racolarea de personal specializat; 

- realizarea unei reduceri de costuri datorită producŃiei de masă şi proporŃiei 
mondiale a vânzărilor; 

- obŃinerea unor politici favorabile din partea guvernelor Ńărilor gazdă. Acest lucru 
este posibil, deoarece efectele globalizării asupra Ńărilor gazdă, sunt dintre cele mai 
benefice, atât în ceea ce priveşte rentabilitatea firmelor asociate din Ńările gazdă, 
cât şi întreaga economie naŃională. 

Iată câteva exemple de influenŃă favorabilă globalizării: 
a) efectuarea investiŃiilor directe de către înteprinderea multinaŃională, reprezintă pentru 

înteprinderile din Ńara gazdă o infuzie de capital, accesul la ultima tehnologie, iar pentru Ńara 
gazdă reprezintă o înviorare a pieŃei bancare şi ulterior a celei de capital; 

b) influenŃează pozitiv exportul Ńării, care creşte cu creşterea dată de exportul 
produsului creat, în diverse Ńări (inclusiv în Ńara de origine), noul produs purtând marca 
originală, ceea ce facilitează cucerirea de noi pieŃe; 

c) se reduce importul pentru Ńara gazdă, prin dispariŃia importului de produse 
asemănătoare, ceea ce determină reducerea efortului investiŃiilor naŃionale; 

d) în Ńara gazdă se creează noi locuri de muncă, prin extinderea activităŃii firmei 
autohtone, înfiinŃarea de noi fabrici pentru produse secundare cerute de realizarea produsului în 
Ńara gazdă, extinderea reŃelei de vânzare, etc.; 

e) reducerea importului şi creşterea exportului determină optimizarea balanŃei 
comerciale, cu efecte asupra economiei naŃionale a Ńării gazdă, prin creşterea prioductivităŃii 
muncii şi a P.I.B. 

Există şi o nuanŃă negativă a globalizării, asupra economiei Ńării gazdă, respectiv, 
concurenŃa distrugătoare asupra firmelor autohtone similare, însă cazurile sunt rare, deoarece 
strategia firmei multinaŃionale se bazează pe cooperare şi alianŃă sau fuziune, iar pe de altă 
parte, firma autohtonă vizată este mai curând atrasă de orice fel de cooperare, decât de o luptă 
fără speranŃă contra unui gigant. 

Pe de altă parte, multinaŃionalele se confruntă cu o serie de măsuri luate destatul gazdă, 
ca de exemplu: 

- fiscalitatea excesivă, care ameninŃă randamentul producŃiei multinaŃionale; 
- unele limitări şi măsuri protecŃioniste; 
- rata cursului de schimb pentru valuta Ńării de origine, posibilitatea repatrierii 

profitului multinaŃionalei, controlul preŃurilor, taxe restrictive, etc.; 



  

- uneori, impunerea de către guvernul gazdă, unui anumit procentaj din producŃia 
specifică la export, trecând peste interesele proprii ale multinaŃionalei. 

În mod clar, armonizarea intereselor celor două părŃi, este în interesul lor. 
România, în dorinŃa de a atrage cât mai multe înteprinderi transnaŃionale spre economia 

românească, a oferit acestora o serie de facilităŃi, dar procedeul a fost stopat urmare 
recomandărilor F.M.I. 

În lumea S.T.N.-urilor se detaşează ca putere economică şi performanŃe, corporaŃiile: 
General Electrics, Microsoft, Exxon, Coca-Cola, toate din S.U.A., Nippon Telegraph & 
Telephone, Royal Dutch Shell (anglo-olandeză), etc. În Ńara noastră operează o serie de 
corporaŃii, cum ar fi: Renault, Daewo, Tuborg, Mc. Donald’s, Coca-Cola, Shell, I.B.M., A.B.N.-
Ambro Bank, I.N.G.-Baring Bank, ş.a. 

PerformanŃele economice deosebite ale S.T.N., au determinat o creştere substanŃială a 
numărului şi a puterii acestor corporaŃii, multe S.T.N. realizând un volum de activitate ce îl 
depăşeşte pe cel al unui stat, inclusiv cu nivel înalt de dezvoltare. 

Marile firme ating în final un stadiu de globalizare care, dacă este depăşit, cheltuielile 
dezvoltării şi complexitatea coordonării reŃelei nu le mai aduce un plus de randament.  

Aceasta este limita globalizării, firmele trebuind să-şi reconsidere strategia, deoarece 
depăşirea devine riscantă. 

Globalizarea, pe lângă faptul că favorizează procesul de modernizare a vieŃii economice 
mondiale, constituie şi un proces de redistribuire a puterii economice şi de reducere a 
decalajelor şi a diferenŃelor sociale la nivelul planetei. 

 Se consideră că fenomenul globalizării va fi definitiv încheiat, atunci când bunurile, 
serviciile, capitalul şi munca, va circula pe deplin libere, iar guvernele şi autorităŃile locale din 
orice Ńară vor trata în mod egal toate firmele, fără deosebire de naŃionalităŃi sau religie. 
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Prezentare generala. 

 
Investitiile  
Investitiile sunt acel fenomen in cadrul caruia resursele sunt alocate cu scopul de a 

obtine un plus de resurse in viitor.  
Un renumit economist amintea faptul ca banii sunt sangele economiei. Ceea  ce 

determina circulatia acestor bani, este de fapt inima economiei, investitiile. Fara investitii nici o 
societate nu ar putea sa se incadreze in limitele unei dezvoltari, a unei cresteri economice. Insasi 
principiile functionari oricarei societati ( fiecare individ in deplinatatea sa, trebuie sa vizeze 
apararea interesului sau, iar de aici fiecare dintre noi speram la o viata mai buna de la o zi la 
alta, iar aceasta se poate realiza numai pe baza unui plus de resurse) se realizeaza mai mult sau 
mai putin constient pe seama investitiilor.                       

Fara investitii nici o societate nu ar fi ajuns la nivelul la care a ajuns. Iar cele care prin 
natura lor se numesc tari dezvoltate au atins acest atribut ca urmare a faptului ca a existat o buna 
punere in circulatie a capitalurilor. O tara care doreste sa asigure dezvoltare economiei sale 
trebuia sa-si propuna sa asigure formarea unui mediu favorabil investitiilor. Aceasta insemna sa 
puna bazele unui mediu atractiv atat pentru investitiile autohtone cat si pentru cele straine. 
Atractivitatea pentru un investitor  poate sa se regaseasca in doua forme principale: un mediu 
economic dezvoltat in cadrul caruia capitalurile odata investite aduc un randament ridicat la 
nivelul investitiilor efectuate, si un sistem legisalativ de natura a stimula investitorii sa vina 
acolo unde acest mediu economic dezvoltat lipseste. Iar renuntarea la aceste masuri legislative 
de stimulare a celor care doresc sa-si plaseze capitalurile se va face treptat pe masura ce aceasta 
a condus la asigurarea dezvoltarii economice. Odata intrate capitalurile in tara ele trebuiesc 
retinute acolo. Guvernul unei tari care doreste sa asigure un ritm de crestere economica cat mai 
dinamic trebuie sa aiba in vedere o buna politica de mentinere si crestere a nivelului investitiilor 
atat autohtone cat si straine.  

In ceea ce priveste situatia tarii noastre se poate observa faptul ca nu exista o relatie 
coerenta intre nivelul de dezvoltare a mediului economic si nivelul de stimulare legislativa 
pentru investitii. S-a ajuns la un nivel adolescentin dar nu matur in ceea ce priveste dezvoltarea 
mediului econmomic la care s-a ancorat un sistem legislativ ( fiscalitate si alte legi cu privire la 
functionarea econimiei) mult prea matur.  Aceasta a condus fie la realizarea investitiilor dar o 



  

parte insemnata dintre acestea cu destinatia economiei subterane, iar aici este cazul mai mult a 
celor autohtone,   fie la repulsia investitorilor straini fata de instabilitatea legislativa, economica, 
fata de nivelul riscului de tara, acestia orientandu-si investitiile spre alte tari. Este adevarat ca in 
ultimii doi ani Romania s-a incadrat pe un ritm de apreciat al cresterii stabilitatii economice. 
Insa continuitatea pe termen lung a acestei cresteri poate fi mentinuta in principal de o buna 
politica de sustinere a investitiilor.  

In tabelul de mai jos se poate observa evolutia investitiilor straine prin intermediul 
indicatorului inmatriculari de societati comerciale cu participare straina la capitalul social 
subscris, in perioada 1991- decembrie 2002 : 

 
 Inmatriculari de 

societati comerciale – 
numar 

Valoarea capitalului social total subscris exprimat in : 
 

Mil. lei                            Mii dolari SUA 

 

Total  89911 128.075.996,5 8.939.085 
1991 5541 1.178.951 920.256 
1992 11798 582.866 540.295 
1993 10581 915.132 430.008 
1994 11050 2.332.645 906.809 
1995 3313 730.861 281.261 
1996 3522 2.112.598 528.280 
1997 5153 2.339.963 364.380 
1998 8652 7.102.395 703.838 
1999 7203 12.157.614 930.563 
2000 8533 18.603.002 865.080 
2001 7078 44.539.171 1.371.194 
2002 7487 35.480.793 1.097.121 

Sursa: anuarul statistic - 2002 
  
O crestere importanta a investitiilor se poate observa incepand cu anul 1998, cand 

acestea aproape ca s-au dublat din punct de vedere valoric. Investitiile au cunoscut o crestere si 
dupa aceasta perioada. Ce putem observa insa este faptul ca acestea au scazut cu 20% anul 
trecut fata de anul 2001.  



  

Puterea politica 
Se poate observa greutatea cu care Romania reuseste sa treaca de la un sistem 

economic la altul. Tranzitia catre economia de piata a durat in Romania mai mult decat 
in alte tari foste comuniste cum ar fi Polonia, Slovenia, Ungaria , Cehia, Slovacia. 
Aceatsa s-a datorat in cea mai mare parte unor factori reprezentativi. Dintre acestia 
primul care si-a pus amprenta asupra ritmuluI in care urma sa se efectiueze tranzitia a 
fost puterea politica. Lipsa acesteia de experienta dar si de initiativa si responsabilitate 
electorala au condus la o tolerare a propagarii saraciei pe baza pierederilor in productia 
interna. Cea mai mare influenta care a condus la o prelungire a intervalului de 
transformare a sistemului economic a avut-o reforma proprietatii. Lipsa vointei plitice si 
neincrederea investitorlor straini au facut ca modificarea structurii proprietatii sa se 
produca lent, Romania numarandu-se si la finele anului 1997 in randul tarilor in 
tranzitie cu cele mai scazute cote ale sectorului particular din economie40. Aceasta 
situatie a generat o crestere continua a ponderii populatiei sarace in contradictoriu cu o 
evolutie normala a reformarii sociale in care cea mai mare partea a populatiei trebuie sa 
se incadreze in clasa de mijloc. Datele statistice aferente anului 2000 arata ca marea 
majoritate a populatiei Romaniei , peste 70% este saraca si ca peste jumatate din cei 
saraci sunt absolut saraci, adica sub limita subzistentei. Din reprezentarea de mai jos 
rezulta aceasta situatie. 

Asadar, factorul politic este unul reprezentativ in ceea ce priveste intarzierea 
transformarii economiei romanesti. 

 Sursa : Nicolae Belli, Tranzitia mai greea decat un razboi, editura Bucuresti 

                                                      
40 Sterian Dumitrescu si Ana Bal, Economie mondiala 

saracie extrema

saracie severa

saracie

altii



  

 
 

Legislatia 
Fiecare activitate atat de natura economica cat si de natura sociala trebuie sa fie 

aprobata de o legislatie anume. Astfel la fel ca in cazul multor alte activitati se poate observa o 
relatie de stricta dependenta intre investitii si legislatie. In masura in care legislatia sustine 
investitiile acestea vor cunoaste o dezvoltare in concordanta cu stimulentele oferite iar in 
masura in care legislatia este de natura a ingradi si reduce prin restrictionare investitiile acestea 
se vor diminua.  

Ceea ce trebuie sa urmareasca fiecare guvern in cadrul politicilor sale de crestere si 
dezvoltare economica este identificarea si implementarea unei relatii optime intre legislatie si 
investitii, intre politica fiscala si politica de investitii. 

 
Restrictii prea mari, stimulente reduse. 
Politica fiscala promovata in tara noastra in ultimii  ani s-a caracterizat printr-o evolutie 

sinuoasa: acordarea de catre Parlament a unor facilitati fiscale agentilor economici a fost 
urmata, la scurta vreme, de suspendarea sau anularea acestora de catre executiv, la cererea 
fondului monetar international, avand ca si argument faptul ca determina efecte negative asupra 
deficitului financiar public. Asa s-a ajuns la majorarea cotei taxei pe valoarea adaugata de la 18 
la 22% si respectiv de la 9 la 11% aceasta coducand mai degraba la o reducere a consumului 
decat la o crestere a prelevarilor absolute. Aceste masuri au avut un impact negativ asupra 
economiei reale. Astfel in anul 2000 a fost aplicata ordonanta de urgenta pentru modificarea si 
completarea Ordonantei guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicata in 
monitorul oficial , partea I , nr 650 din 30 decembrie 199941. Ca urmare  s-a ajuns la 
determinarea unui mediu investitional mai favorabil.  

In continuare insa pe langa aceasta masura mai trebuiesc folosite mai multe instrumente 
care sa determine asigurarea uni mediu de investitii sanatos. Ca urmare a situatiei actuale, se pot 
remarca anumite insuficiente ale agentilor economici: 

- Incapacitatea a numerosi agenti economici de a-si achita la termen impozitele , 
taxele si celelelate contributii datorate statului si administratiei publice locale si de 
a-si rambursa creditele ajunse la scadenta. 

- Nemultumirile argumentate ale investitorilor romani si straini generate de 
modificarile repetate ale reglemenatrilor legale, de birocratie si coruptie  

                                                      
41 Iulian Vacarel, Politici fiscale si bugetare in Romania, editura Expert 



  

- imposibilitatea unui mare numar de societati comerciale si regii autonome de a-si 
onora obligatiile fata de furnizorii de energie electrica si termica, materii prime si 
materiale, precum si alte obligati ce deriva din activitatea acestora.  

- lipsa fondurilor necesare finantarii investitiilor destinate inlocuirii masinilor 
si echipamentelor uzate sau invechite din punct de vedere tehnic, 
restructurarii sectiilor de productie 

-  
- Astfel se poate observa nevoia unei noi reforme legislative cu referire la 

mediul investitional, care sa determine o dezvoltare a acestuia, care pe mai 
departe va constribuia la mentinerea unui trend ascendent a cresterii 
economice in anamblu. 

 
Mediul investitional 
 
Investitiile pe forme de proprietate 
O problema inca in tara noastra este nivelul prea ridicat al sectorului de stat. In cadrul 

acestuia sunt multe cazuri de intreprinderi unde nu se respecta criteriile econmice de acordare a 
salariilor, pe langa altele si din motive politice. Deasemenea problema arieratelor continua sa 
persiste in unele cazuri. In ultimii trei ani insa se poate observa o crestere a investitiilor private 
in societatile apartinand sectorul public. Tabelul de mai jos reflecta situatia investitilor pe forme 
de proprietate  intre anii 1998 si 2000:  

 
 1998 1999 2000 

Majoritara de stat 29.001.140 41.583.257 52.121.714 

Majoritara privata 31.514.106 42.364.803 72.865.530 

 Sursa : anuarul statistic- 2002 
 
In anul 2000 se poate observa ca statul a mai lasat loc investitorilor, astfel incat intr-o 

parte  insemnata din societatile comerciale acestia au devenit majoritari, determinand un nivel 
ridicat al indicelui investitiilor majoritar private in comparatie cu cel de stat.  

 
Investitiile autohtone si straine 
Urmare a situatiei mediului economic, Romania pentru a putea sa parcurga ciclul de 

tranzitie intr-un timp cat mai scurt are nevoie intr-o masura mai ridicata de investitii straine. 
Bineinteles ca in aceasta perioada de aproape 14 ani s-au creat capitaluri autohtone importante 



  

si la noi in tara insa puterea acestora de detereminare a cresterii economice in ansamblu este 
relativ redusa.  

Guvernul trebuie sa conceapa un sistem legislativ coerent de stimulare a investitiilor 
atat autohtone dar mai ales straine si mai ales in  domeniile si sectoarele In care este deficitara. 
Cu cat va amana aceste masuri cu atat vom fi mai in urma pe linia dezvoltarii. 

Au existat incercari de a stimula investitiile straine inca din 1991 cand a fost aprobata 
legea nr 35 privind regimul investitiilor straine, amendata in perioada urmatoare cu mai multe 
ocazii, respectiv in 1993 in 1994 si in 1997. Principalele instrumentre de atragere a investitorilor 
pe care aceasta le folosea erau  facilitatile fiscale si permisiunea de a tranfera integral in exterior 
profitul net si capitalul investit. Inca o masura urma sa vina in intampinarea investitorilor 
straini: dreptul de a cumpara terenuri – acestea putand insa a fi pastrate in proprietate doar pe 
periopada existentei respectivei firme cu capital strain. Astfel desi cadrul juridic a fost 
favoprabil investitorilor straini, investitiile externe din Romania au fost mai mult decat modeste, 
intre cele mai mici din Europa centrala si de Est. S-au apreciat ca si cauze principale ale acestei 
situatii urmatoarele: 

- relativa instabilitate politico-sociala din primii ani de dupa 1990 
- mentalitati interne nefavorabile sau chiar ostile capitalului strain  intens 

madiatizate in  exterior 
- instabilitate macroeconomica si legislativa 
- biroctratie si coruptie sesizata la nivelul aparatului adminsitrativ. 
In aceste conditii politica de atragere a investitioilor starine trebuie sa ia in calcul pentru 

asigurarea unui anumit grad de eficienta si factori subiectivi pe langa realitatea si elementele 
palpabile din economie.  

 
Concluzia 
Este de observat existenta unui fenomen la nivelul politicilor promovate de guvernatii  

din tara noastra. Este normal ca pe parcursul  derularii unei politici aceasta sa sufere modificari 
cu scopul de a se asigura o adaptare, tocmai pentru a determina maximul de eficineta a 
respectivei masuri. Insa se merge mult masi departe. Multe dintre politicile promovate sufera 
unele modificari incat nu  mai putem distinge in mod clar care este de fapt scopul acelei politici. 
Aceasta stare de fapt se datoreaza in mare parte lipsei de strategie guvernamentala pe termen 
mediu si lung. De la inceputul tranzitiei au existat programe de guvernare si reglementari 
juridice referitoare la obiectivele de atins. In primele luni ale anului 1990 a fost elaborata Schita 
privind strategia infaptuirii economiei de piata. Cu toate ca aceasta a fost aprobata de guvern, nu 
a mai fost completata si detaliata de cei in drept, ci pur si simplu abandonata. In 1995 a fost 
adoptata Strategia nationala de pregatire a aderari Romaniei la Uniunea Europeana, dar din 



  

pacate nici aceasta nu a fost pusa in aplicare42, desi avea aprobarea autoritatilor publice si 
adeziunea tuturor fortelor politice reprezentate in Parlament. In afara de acestea au mai existat si 
alte documente pragmatice, dar acestea nu au constituit veritabile strategii de dezvoltare 
economica si sociala a tarii.  

Desi in conceptia unor specialisti economia de piata se sprijina exclusiv pe metode 
economice de conducere si elimina orice metoda administrativa cum ar fi planul , programul, 
controlul de stat, evidenta contabila obligatorie, etc, experienta unor state ca Franta, Japonia, 
Canada precum si altele in planificarea orientativa in conducerea economiei arata faptul ca este 
nevoie de un plan strategic, elaborat de institutii specializate. Lipsa unei strategii pe termen 
mediu, coerente si bine fundametate a fost resimtita si de organismele internationale de la care 
tara noastra a solicitat imprumuturi externe: FMI, BIRD, BERD, BEI, UE, etc. Acestea s-au 
oferit sa ne sprijine in elaborarea unei asemenea lucrari, care este pe cat de utila pe atat de 
complexa. Oricat insa de bine intentionate ar fi acestea, elaborarea unor lucrari cu caracter 
strategic trebuie sa fie opera specialistilor romani, care cunosc mai bine realitatile si interesele 
tarii noastre. 

In aceste conditii este necesara formularea unei strategii, in cadrul careia sa se elaboreze 
programe de dezvoltare economica si sociala pe durate de 4-6 ani, detaliate pe intervale de timp 
si avand caracter glisant. Odata cu aceasta se vor stabili si masuri coerente de stimulare si 
sustinere a investitorilor, astfel incat nivelul acestora sa creasca, fiind necesar ca in cadrul 
acestei strategii, politica de investitii sa ocupe un loc principal, ca urmare a importantei pe care 
o are in determinarea dinamicii ritmului de crestere economica, si de trecere in randul tarilor cu 
o economie de piata functionala.  
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A lot of economic problems are naturally modeled as a game of incomplete information, where 

player’s payoff depends on his own action, the actions of others and some unknown economic 
fundamentals.  

Global games present a user-friendly face of games with incomplete information. The potential 
daunting task of forming an infinite hierarchy of beliefs over the actions of all players in the game can be 
given a representation in terms of beliefs (and the behaviour that they elicit) which are simple to the point 
of being naïve. Global games go some way to bridging the gap between those who believe that rigorous 
game theory has a role in economics (as we do) and those who insist on tractable and usable tools for 
applied economic analysis. 

Keywords: currency crises, global games, common knowledge, coordination, multiple 
equilibrium 

 
 
Introduction 
For example many accounts of speculative currency attacks, bank runs and liquidity 

crises give a central role of player’s uncertainty about other player’s actions. Because these 
actions in such situations are motivated by their beliefs, the decision-maker must take account 
of the beliefs held by other players. Harnsay (1968) had shown that rational behavior in such 
environments depends not only on economic agent’s beliefs about economic fundamentals but 
also on beliefs of higher order Mertens and Zamir (1985) have shown hoe one can give a 
complete description of the type of a player in an incomplete information game in terms of a full 
hierarchy of beliefs at all levels. 

Optimal strategic behavior must be analyzed in the space of all possible infinite 
hierarchies of beliefs and it is useful to identify strategic environments with incomplete 
information that are rich enough to capture the important role of higher order beliefs. Global 
games, firs studied by Carlson and Van Damme (1993) represent one such environment. Global 
games allow us to capture the idea that agents may be pushed into taking a particular action 
because their belief that others are taking such actions. Bank runs and financial crises are prime 
examples of such cases. It can be drawn the important distinction between whether there can be 



  

inefficient equilibrium outcomes and whether there is a unique outcome in equilibrium. Global 
games are of more than simple purely interest. It can be investigate the importance of public 
information in contexts where there is an element of coordination between players. Public 
information has an apparently disproportionate impact relative to private information. The 
financial markets overreaction to announcements could be explained by using global games. If 
market participants are concerned about the reaction of other participants to the news, the public 
nature of the news conveys more information than simply the “face value” of the 
announcement. It conveys important strategic info of the likely beliefs of other market 
participants.   

 Uncertain economic fundamentals are summarized by a state q and each player 
observes a different signal of the state with a small amount of noise. Assuming that the noise 
technology is common knowledge among the players, each player’s signal generates beliefs 
about fundamentals, beliefs about other player’s beliefs about fundamentals and so on.  

Global games also present an interesting face of games with incomplete information in 
the tradition of Harsanyi. The potential daunting task of forming an infinite hierarchy of beliefs 
over the action of all players in the game can be given a representation in terms of beliefs which 
are simple to the point of being naïve. Global games go some way to bridging the gap between 
those who believe that rigorous game theory has a role in economic and those who insist on 
tractable and usable tools for applied economic analysis.  

The purpose of this paper is to describe how such models work, how global game 
reasoning can be applied to economic problems and how this analysis relates to more general 
analysis of higher order beliefs in strategic settings. 

 
1.The symmetric linear example of Carlsson and Van Damme (1993) 
 
Let two players who are deciding whether to invest. There is a safe action (not to invest) 

and a risky one (invest) which gives a higher payoff if the other player invest. The following 
matrix gives payoffs 

 
 Invest Not Invest 

Invest θ, θ θ – 1, 0 
Not Invest θ – 1, 0 0, 0 

 
If there were complete information about θ, there are three cases to consider. For θ>1, 

each player has a dominant strategy to invest. If 0<θ<1 there is two pure strategies Nash 
equilibrium: both invest and both not invest. If θ<0, each player has a dominant strategy to not 
invest. 

1) 



  

But there is an incomplete information about θ. Player i observes a private signal 
x=θ+ε. Each ε is independently normally distributed with mean zero and standard deviation σ. 
It is considered that θ is randomly drawn from the real line. This implies that a player observing 
signal x considers θ to be distributed normally. 

A strategy is a function specifying an action for each possible private signal; a natural 
kind of strategy is one where a player takes the risky action only if he observes a private signal; 
it is defined the switching strategy as one where a player takes the risky action only if he 
observes a private signal above some cutoff point, k: 
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Suppose now that a player observed signal x and though that his opponent was 
following such a “switching” strategy with cut off point k. His expectation of θ will be x. He 

will assign probability ( )
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 to his opponent observing a signal less than k. In 

particular, if he has observed a signal equal to the cutoff point of his opponent (x=k) he will 
assign probability ½ to his opponent investing. Thus, there will be an equilibrium where both 
players follow switching strategies with cutoff ½. This switching strategy is the unique strategy 
surviving iterated deletion of strictly interim dominated strategies. To see why, it is defined b 
(k) to be the unique value of x solving the equation: 
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There is a unique such value because the left hand side is strictly increasing in x and 
strictly decreasing in k. These properties also imply that b (.) is strictly increasing. So, if the 
opponent player is following switching strategy with cutoff k, the best response is to follow a 
switching strategy with cutoff b (k). If a strategy s survives n rounds of iterated deletion of 
strictly dominated strategies, then: 
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The unique equilibrium has both players investing only if they observe a signal greater 
than ½. In the underlying symmetric payoff complete information game, investing is a risk 
dominant action (Harsanyi) exactly if θ>1/2; not investing is a risk dominant action exactly if 
θ<1/2. There striking feature of this result is that no matter how small is σ, players behavior is 



  

influenced by the existence of the ex ante possibility that their opponent has a dominant strategy 
to choose each action. The probability that either individual invests is: 

)
2/1

(
σ

θ−
Φ         (5) 

Conditional on θ their investment decisions is independent. The above example is due 
to Carlson Van Damme (1993). There is a many player analogue of this game whose solution is 
no more difficult to arrive at. A continuum of players is deciding whether to invest. The payoff 
to not investing is 0. The payoff to investing is θ. The information structure is as before with 
each player i observing a private signal x= θ+ε where ε is normally distributed. In this case the 
unique strategy surviving iterated deletion of strictly dominated strategies has each player 
investing if they observe a signal above ½ and not investing if the signal is below ½. 

More importantly, even away from the switching point, the optimal action motivated by 
this belief coincides with the equilibrium action, even though the Laplacian belief may not be 
correct. Away from the switching point, the density of the random variable representing the 
proportion of the players who invest will not be uniform. However, as long as the payoff 
advantage to investing is increasing in θ, the Laplacian action coincides with the equilibrium 
action. Thus, the apparently naïve procedure outlined by the three bullet points gives a correct 
prediction as to what the equilibrium action will be. 

 
2. Symmetric binary action global games in general approach 
In this section it is presented the case where there is a uniform prior on the initial state 

and each player’s signal is a sufficient statistic for how much they care about the state (this is 
called a private value case). It is possible to prove a uniqueness result and characterise the 
unique equilibrium independent of both the structure and size of the noise in player’s signals. 
The analysis could be also extended to deal with general priors and payoffs that depend on the 
realised state. 

In the case of continuum players, each player has to choose an action a∈ {0,1}. All 
players have the same payoff function u:{0,1}x[0,1]xR→R, where u(a,l,x) is a player’s payoff if 
he chooses action a, proportion l of its opponents chose action1, and his private signal is x. Thus 
it is assumed that his payoff is independent of which of his opponents choose action1. To 
analyse best responses it is enough to know the payoff gain from choosing one action rather 
than the other. Thus the utility function is parameterised by a function π:[0,1]xR→R with 
π(l,x)=u(1,l,x)-u(0,l,x). Formally, an action is the Laplacian action if it is a best response to a 
uniform prior over the opponents’ choice of action. Thus action 1 is the Laplacian action at x if: 
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Generically a continuum player, symmetric payoff, two action game will have exactly 
one Laplacian action. A state θ is drawn according to the improper uniform density on the real 
line. Player i observe a private signal with noise terms distributed in the population with 
continuos density.  

 
3. Applications 
These concepts are applied in the Morris Shin (1999) models of pricing debt, currency 

crises Morris Shin (2000) and bank runs, Goldstein Pauzner (2000). Each of  
These models make specific assumptions about the distribution of payoffs and signals. 

But if one is only interested in analyzing the limiting behavior as noise about θ becomes small, 
this imply that it is possible to identify the limiting behaviour independently of the prior beliefs 
and the shape of the noise. The model in Goldstein- Pauzner (2000) fails the action to prove the 
uniqueness of a symmetric switching equilibrium, exploiting their assumption that noise terms 
are distributed uniformly. 

 
4. The case of currency crises model 
A continuum of speculators must decide whether to attack a fixed exchange rate regime 

by selling the currency short. Each speculator may only short a unit amount. The current value 
of the currency is e* ; if the monetary authority does not defend the currency, this currency will 
float to the shadow rate ζ(θ), where θ is the state of the fundamentals. There is a fixed cost t of 
attacking. This can be interpreted as an actual transaction cost or as the interest rate differential 
between currencies. The monetary authority defends the currency if the cost of doing so is not 
too large. Assuming that the cost of defending the currency are increasing in the proportion of 
speculators who attack and decreasing in the state of fundamentals, there will be some critical 
proportion of speculators a (θ) increasing in θ who must attack in order for a devaluation to 
occur. Thus writing 1 for the action “not attack” payoffs can be described as follows: 
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where ( )⋅ζ  and ( )⋅a  are increasing functions, with ( ) te* −≤θζ  for all θ. Now 
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If θ were common knowledge there would be three ranges of parameters. If θ <a (0) 
each player has a dominant strategy to attack. If a (0)< θ <a (1) then there is an equilibrium 
where all speculators attack and another equilibrium where all speculators do not attack. If θ >a 
(1) each player ha s a dominant strategy to attack. This tripartite division of fundamentals arises 
in a range of models in the literature of currency crises (Obstfeld-1996). 

 However if θ is observed with noise we can apply the general results since π(l, 
θ) is weakly increasing in l, and weakly increasing in θ.  
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Thus θ* is implicitly defined by: 

 ( )( ) ( )( ) tea1 * =θζ−θ−      (10) 
It is possible to describe now a simple comparative static exercise. Consider a costly ex 

ante action R for the monetary authority that lowered their costs of defending the currency. For 
example, R might represent the value of foreign currency reserves or (as the case of Argentina) 
a line of credit with foreign to provide credit in the event of a crisis. Thus, the critical proportion 
of speculators for which an attack occurs become a (θ, R) where a (.) is increasing in R. Now 
write θ*(R) for the unique value of θ solving: 

 ( )( ) ( )( ) teR,a1 * =θζ−θ−      (11) 

The ex ante probability that the currency will collapse is P (θ* (R)). So the reduction in 
the probability of collapse resulting from a marginal increase in R is: 
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This comparative static’s refers to the limit  (as noise becomes very small) and the 
effect is entirely strategic, i.e. the increased value of R reduces the probability of attack only 
because it influences speculators equilibrium strategies (builds confidence) and not because the 
increase in R actually prevents an attack in any relevant contingency. 

 
Conclusions 
Global games rest on the premise that the information received by agents are 

informative but not so informative so as to achieve common knowledge on the underlying 
fundamentals. Indeed, as the information concerning the fundamentals become more and more 



  

accurate, the actions of other agents become more and more diffuse. These points to the 
potential pitfalls if we rely too much on our intuitions that are based on the complete 
information games, which allow perfectly co-ordinated switching of beliefs and actions.  

Decentralised decision making in market environments cannot be relied on to the rule 
out inefficient outcomes, so that may be room for policies that mitigate the inefficiencies. The 
analysis of economic problems using the methods from global games is still in its infancy, but 
the method seems promising. 

Global games also present a user-friendly face of games with incomplete information in 
the tradition of Harsanyi. The potential daunting task of forming an infinite hierarchy of beliefs 
over the actions of all players in the game can be given a representation in terms of beliefs (and 
the behaviour that they elicit) which are simple to the point of being naïve. Global games go 
some way to bridging the gap between those who believe that rigorous game theory has a role in 
economics (as we do) and those who insist on tractable and usable tools for applied economic 
analysis. 
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The approved credits will be granted according to the maximum lending limit and may be 

performed entirely (on a certain date) according to the provisions of the crediting contract and to the 
granting and reimbursement graph. 

   
 
Negocierea, aprobarea creditelor şi încheierea contractelor de credit 
 
Pe baza concluziilor favorabile rezultate din analiza economico-financiară şi pe baza 

punctajelor obŃinute, banca negociază cu solicitantul de credit următoarele: 
a) destinaŃia creditului – creditul se acordă cu destinaŃie precisă pentru desfăşurarea 

activităŃii prevăzută în statutul societăŃii. 
- volumul creditului – acesta se determină în funcŃie de:  
- datele stabilite conform fluxului de numerar, planului afacerii, având la baza 

previziunile din bugetul de venituri si cheltuieli si portofoliul de comenzi si 
contracte 

- volumul şi tipul garanŃiilor materiale asigurătorii care sa permită acoperirea 
integrala a creditului solicitat si a dobânzilor aferente. 

- volumul încasărilor prognozate la data rambursării care să asigure sursa certă de 
recuperare a creditului şi a dobânzilor aferente. 

- perioada de acordare a creditului – se determină având în vedere necesarul de plăŃi 
al agentului economic, corelat cu capacitatea de rambursare conform fluxului de 
numerar în cazul liniei de credit, sau pe o perioadă egală cu perioada aferentă unei 
singure rotaŃii a activului circulant creditat, în cazul creditului pe afacere. 

- modalitatea de acordare a creditului. Creditul se acordă prin contul curent, sau prin 
contul separat de împrumut. 

- sumele şi termenele de efectuare a plăŃilor din credit.  
În cazul liniei de credit angajarea se efectuează în limita plafonului aprobat, conform 

necesarului de plăŃi al agentului economic. Dacă linia de credit nu este angajata intr-un anumit 



- număr de zile (de exemplu 15 zile ) de la aprobare, aceasta nu se mai acorda, 
contractul de credit devenind nul. 

Pentru creditele acordate prin cont separat de împrumut, sumele şi termenele de 
efectuare a plăŃilor se stabilesc în funcŃie de necesarul de plăŃi al agentului economic, 
rezultat din contractele de aprovizionare şi bugetul de venituri şi cheltuieli fie integral, la o 
dată fixă, fie eşalonat, pe măsura efectuării plăŃilor. 

- termenele de rambursare a creditului.  
- nivelul dobânzilor si comisioanelor este cel stipulat in contract. 
- garanŃiile materiale. 
 
Aprobarea creditului şi încheierea contractului de credit 
DocumentaŃia de credit şi referatul de acordare a creditului este întocmit de 

inspectorul de credite. Comitetul de credite analizează şi decide oportunitatea acordării 
creditului, a condiŃiilor în care acesta a fost negociat şi a posibilităŃilor de rambursare la 
termen. Deciziile privind aprobarea creditelor se iau în majoritate absolută (jumătate plus 
unul) a voturilor membrilor prezenŃi. Dacă decizia comitetului de credite este favorabilă, sa 
va proceda la completarea documentaŃiei şi semnarea contractului de credit. Contractul de 
credit se încheie pe baza unui formular tipizat de fiecare bancă şi cuprinde următoarele 
etape: 

- completarea formularului tip, în trei exemplare; 
- semnarea contractului completat cu toate elementele; 
- avizarea pentru legalitate a contractului de credit de către compartimentul 

juridic din bancă. 
 Dacă decizia comitetului nu este favorabilă, conducerea unităŃii bancare va 

comunica solicitantului motivul refuzului. După aprobarea creditului potrivit competenŃelor, 
unităŃile băncii procedează împreună cu agentul economic, la încheierea, înregistrarea şi 
inscripŃionarea la Judecătoria teritorială a contractelor de ipotecă sau a contractelor de 
garanŃie mobiliară precum şi la definitivarea şi semnarea contractului de credit. 

  
Angajarea creditului 
Acordarea creditelor aprobate se face în limita plafoanelor maxime de creditare şi se 

poate face integral ( la o anumită dată ) sau eşalonat ( în tranşe) conform prevederilor din 
contractul de credite şi a graficului de acordare şi rambursare întocmit. 

În funcŃie de solicitările beneficiarului de credite, plăŃile din credite se pot face 
astfel: 

- plăŃi în numerar din sumele ridicate de la bancă; 
- plăŃi fără numerar din creditele aprobate, se vor efectua pe baza documentelor 

de decontare în vigoare şi reglementărilor emise de Banca  NaŃională a 
României. 

Modalitatea de angajare a creditului de către agentul economic este cea stabilită prin 
contractul încheiat între bancă şi client. Agentul economic trebuie să utilizeze creditul 



  

conform destinaŃiei aprobate de către bancă, în sumele şi la termenele stabilite în contract. 
Nivelul creditelor aprobate se comunică în scris operatorilor de ghişeu. 

Angajarea liniei de credit se face pe măsura solicitării, în cadrul plafonului stabilit. 
Soldul debitor al contului curent de încasări şi plăŃi nu poate depăşi valoarea plafonului 
aprobat. 

 
Verificarea respectării destinaŃiei creditului 
Respectarea destinaŃiei creditului reprezintă un principiu de bază în activitatea de 

creditare şi presupune ca toate plăŃile efectuate din credit să prezinte cheltuieli necesare 
desfăşurării activităŃii curente sau a afacerii creditate, potrivit statutului societăŃii şi a 
contractului de creditare. Verificarea se efectuează prin confruntarea datelor din 
contabilitatea primară cu cele din contabilitatea sintetică şi analitică şi acestea cu datele din 
contul agentului economic deschis la bancă. La plăŃile efectuate în numerar din credit, se 
urmăreşte justificarea acestora în câteva zile calendaristice de la acordare. Verificarea se 
face pe baza evidenŃei operaŃiunilor de casă ale agentului economic (registrul de casă). 

În cazul în care se depistează plăŃi care nu corespund destinaŃiei creditului, banca 
trebuie să atenŃioneze imediat în scris agentul economic să ramburseze sumele utilizate 
necorespunzător în câteva zile. Pe această perioadă banca va trebui să-şi rezerve dreptul de 
utilizare a tuturor încasărilor (agentului economic respectiv) în acest scop. Dacă agentul 
economic nu rambursează creditul  la termenul comunicat, atunci creditul se trece la credite 
nerambursate la scadenŃă, urmând a fi recuperat conform procedurii de recuperare a 
creditelor neperformante. 

În cazul depistării unor plăŃi interzise cu desăvârşire (producŃia sau comerŃul cu 
produse interzise de lege; utilizarea creditului pentru rambursarea altor credite sau pentru 
finanŃarea altor firme; mărfuri sau produse fără acte legale de provenienŃă; investiŃii în nume 
propriu al patronilor sau în numele terŃilor), banca rambursează imediat, fără acordul 
debitorului, întregul credit aprobat, în limita disponibilului existent în contul agentului, iar 
suma rămasă de rambursat este trecută în aceeaşi zi la credite nerambursate la scadenŃă, 
urmând procedura de recuperare a creditelor neperformante. 

 
Verificarea existenŃei garanŃiei creditului 
Verificarea garanŃiei creditelor se efectuează atât faptic prin constatări la faŃa 

locului, cât şi scriptic pe baza datelor din evidenŃele agenŃilor economici şi ai băncii. Ori de 
câte ori este necesar şi cel puŃin odată pe lună în cazul stocurilor, se efectuează verificarea 
faptică la faŃa locului, asupra existenŃei, integrităŃii şi condiŃiilor de păstrare şi conservare a 
bunurilor luate în garanŃie, precum şi respectarea obligaŃiei de reînnoire a contractelor de 
asigurare ale acestora, în situaŃia în care durata de creditare este mai mare decât cea de 
asigurare.  

Verificarea faptică se efectuează prin sondaj sau dacă este posibil în totalitate prin 
operaŃiuni de numărare, măsurare sau cântărire la faŃa locului, în magazii, depozite, hale de 
producŃie, urmărindu-se: 

- existenŃa stocurilor achiziŃionate din credite şi condiŃiile de păstrare; 



  

- starea calităŃii stocurilor achiziŃionate; 
- autenticitatea şi legalitatea actelor de provenienŃă a stocurilor existente pe teren 

şi confruntarea acestora cu datele din contabilitatea sintetică şi analitică a 
societăŃii; 

- gradul în care stocurile existente pe teren achiziŃionate din credite, au 
desfacerea asigurată pe perioada creditată. 

Verificarea faptică se desfăşoară ori de câte ori banca consideră că este necesară şi 
se realizează prin sondaj (în cea mai mare măsură) folosind procedee specifice legate de 
numărare, măsurare, observare, cântărire şi analiză). 

În cazul în care cu ocazia verificărilor faptice se constată că există stocuri în altă 
structură decât cele aprobate, stocuri degradate fizic sau moral, fără acte de provenienŃă, fără 
desfacere asigurată sau care există numai în contabilitate şi nu se identifică pe teren, acestea 
se consideră minus de garanŃie. În aceste cazuri se trece la recuperarea imediată a 
diferenŃelor constatate astfel: 

- recuperarea prin disponibilităŃi; 
- trecerea la credite nerambursate la scadenŃă a diferenŃei nerecuperate, cu 

dobânda penalizatoare. 
În cazul în care se constată minus de garanŃie, în cazul liniei de credit, se va diminua 

plafonul liniei de credit şi se va trece imediat la recuperarea acestui minus din disponibilul 
existent în contul agentului economic. Dacă nu se reuşeşte a  se recupera minusul din 
disponibilul agentului economic, atunci suma nerecuperată va fi trecută la credite 
nerambursate la scadenŃă, şi se va urma procedura de recuperare a creditelor neperformante. 

Verificarea scriptică a garanŃiei creditelor acordate agenŃilor economici se face pe 
baza datelor financiar contabile din balanŃele de verificare lunare şi din situaŃiile contabile 
periodice respectiv bilanŃ contabil, situaŃia patrimoniului şi declaraŃia privind impozitul pe 
profit, urmărindu-se: 

- reflectarea corectă în evidenŃă a bunurilor ce constituie garanŃia creditelor 
acordate; 

- concordanta datelor din evidenŃele contabile cu cele efectiv constatate pe teren; 
- concordanŃa soldurilor conturilor de credite din extrasele de cont; 
În cazul în care se constată plus de garanŃie, adică creditul se regăseşte integral în 

activele circulante ale societăŃii, fiind utilizat în mod eficient conform destinaŃiei aprobate, 
rezultă o situaŃie bună a societăŃii, prin urmare banca nu operează plusul de garanŃie, în 
schimb se poate Ńine seama de aceasta la o eventuală suplimentare a creditului existent. 

În cazul în care se constată minus de garanŃie, rezultă că sumele angajate din credit 
au fost folosite pentru cheltuieli sau activităŃi ineficiente înregistrându-se pierderi sau au fost 
utilizate cu altă destinaŃie decât cea aprobată. Minusul de garanŃie se rambursează integral 
sau parŃial la data constatării în limita disponibilului existent în cont, iar diferenŃele rămase 
de rambursat se trec la credite nerambursate la scadenŃă urmând a fi recuperate conform 
procedurii de recuperare a creditelor neperformante.  



  

Verificarea evoluŃiei principalilor indicatori economico-financiari 
Verificarea privind evoluŃia principalilor indicatori economico-financiari se 

realizează pe baza datelor preluate din situaŃiile financiare întocmite periodic de agenŃii 
economici. În acest scop, unităŃile bancare teritoriale vor urmări ca beneficiarii de credite 
(persoane juridice) să prezinte băncii în mod periodic următoarele documente: 

- balanŃa de verificare pentru luna expirată (în acest sens se va include o clauză 
specifică în contractul de credit); 

- rezultatele financiare, situaŃia patrimoniului şi situaŃia încasărilor şi plăŃilor în 
valută se vor depune la bancă periodic (cel mai târziu la datele limită stabilite 
de Ministerul FinanŃelor pentru depunerea acestora la organele în drept); 

- raportul de gestiune, bilanŃul contabil şi anexele la acestea; 
- bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit conform precizărilor Ministerului 

FinanŃelor si fluxul de lichidităŃi prognozat, se vor prezenta băncii anual sau ori 
de câte ori intervin modificari semnificative de nivel sau de structură; 

- proiecŃia surselor şi a utilizării acestora, în cazul creditelor pentru investiŃii, se 
va prezenta băncii ori de câte ori intervin modificări în nivelul acestora; 

- orice alte documente privind bunurile cumpărate sau realizate din credit, 
garanŃiile creditului sau activitatea desfăşurată de împrumutat. 

 
Verificarea garanŃiei colaterale 
Verificarea garanŃiilor colaterale se efectuează asupra bunurilor constituite drept 

garanŃie la solicitarea creditelor în baza contractelor de ipotecă, gaj sau asupra unor 
documente care au fost acceptate drept garanŃie colaterală a creditelor (scrisori de garanŃie, 
depozite bancare) şi menŃionate efectiv în contractul de credit. 
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La demarche d’evaluation de l’equilibre financier repose sur les aspects suivants: les limites 

de couverture du besoin en fonds de roulement par les ressources stables; la détermination du stock 
de capitaux propres don’t l’entreprise doit disposer pour garantir son indépendance financière; 
l’appréciation du stock de dettes que peut supporter l’entreprise. 

 
 
Criticile adusei analizei financiare statice a bilanŃului au determinat necesitatea 

evoluŃiei analizei bilanŃului şi a criteriilor de apreciere a echilibrului financiar, subliniind 
totuşi importanŃa anumitor concepte absolut necesare pentru analiza structurii financiare, 
concepte ce rămân însă de actualitate şi sunt utilizate în prezent în orice demers de analiză 
financiară a unei întreprinderi. Dintre aceste concepte, criticate dar în acelaşi timp apreciate 
şi mereu de actualitate vor fi prezentate în cele ce urmează cele mai utilizate de către 
analiştii financiari fie ei interni sau externi, responsabili de gestiunea întreprinderii sau 
angajaŃi ai unor bănci. 

 
Nivelul de fond de rulment necesar 
Pentru finanŃarea nevoii permanente indusă de decalajul între fluxurile monetare de 

plăŃi şi încasări legate de ciclul de exploatare, întreprinderea recurge la finanŃări stabile, 
fondul de rulment, şi la creditele bancare pe termen scurt. FinanŃarea unei nevoi permanente 
prin resurse instabile creează o distorsiune ce poate fi sursa unor eventuale dereglări 
financiare dacă creditorii întreprinderii decid reducerea sau limitarea angajamentelor lor 
curente. Se înŃelege astfel de ce fondul de rulment asigură întreprinderii securitatea de care 
are nevoie în funcŃionarea sa financiară cotidiană. 

Nivelul de fond de rulment este în mod natural dependent de natura activităŃii 
întreprinderii şi proporŃional cu ponderea nevoii de fond de rulment în cifra de afaceri. 
Analiza statistică a unui mare număr de bilanŃuri în FranŃa de exemplu a arătat că rata medie 
de acoperire a nevoi de fond de rulment (NFR) prin fondul de rulment (FR) se situează într-
o economie de piaŃă sănătoasă şi în uşor progres, în jurul a 60 %. Acest procent mediu se 
dovedeşte relativ invariabil în funcŃie de diferitele sectoare de activitate. Trebuie precizat de 



  

asemenea că analiza întreprinderilor în dificultate a scos la iveală faptul că în general 
tensiunile asupra trezoreriei devin puternice când această rată de acoperire scade sub 35 %. 

Fondul de rulment asigură întreprinderii securitate în funcŃionare, rolul său făcându-
se simŃit mai ales atunci când ciclul de exploatare cunoaşte modificări bruşte ce se traduc 
printr-o umflare artificială momentană a nevoi de fond de rulment. În această situaŃie, şi mai 
ales când întreprinderea este supra-îndatorată, ea este supusă unui risc evident de refuz de 
reînnoire a creditelor bancare curente, din partea băncilor. Trebuie Ńinut cont de asemenea şi 
de riscul potenŃial dar real de raŃionalizare a creditelor care se manifestă prin reducerea 
ansamblului creditelor pe termen scurt acordate de către bănci, la nivelul unei economii 
naŃionale. 

În anumite cazuri, informaŃia furnizată de calculul fondului de rulment trebuie 
interpretată cu discernământ pentru aprecierea echilibrului financiar, evidenŃiindu-se 
următoarele cazuri: 

- distincŃia între activul imobilizat şi activul circulant pierde din semnificaŃie 
când imobilizările se reînnoiesc rapid; 

- distincŃia între finanŃările pe termen lung şi finanŃările pe termen scurt pierde 
de asemenea semnificaŃia sa în lumina evoluŃiei recente a gestiunii financiare; 

- mărimeal fondului de rulment nu constituie o informaŃie suficientă dacă nu se 
analizează concomitent modul său de finanŃare, adică repartiŃia resurselor 
stabile din componenŃa sa între capitalurile proprii şi datoriile financiare la 
termen. Nu va fi considerat niciodată satisfăcător un echilibru financiar realizat 
pe baza unui fond de rulment important dar a cărui origine are la bază o supra-
îndatorare a întreprinderii. 

- echilibrul financiar trebuie analizat Ńinând cont de existenŃa unei „rezerve" de 
flexibilitate financiară, efecte de comerŃ nescontate sau linii de credit 
neutilizate de care dispune întreprinderea, elemente la a căror recurgere ar 
permite surmontarea unei crize de trezorerie intempestivă. 

 
Nivelul capitalurilor proprii necesare 
Stocul de capitaluri proprii contribuie în primul rând la definirea gradului de 

independenŃă financiară a întreprinderii. Dacă volumul capitalurilor proprii de care trebuie 
să dispună o întreprindere este mai greu de stabilit, se poate spune însă că acesta trebuie să 
se acorde cu strategia întreprinderii (o întreprindere în plină fază de creştere necesită 
sporirea regulată a capitalurilor proprii). De asemenea caracteristicile mediului economic în 
care îşi desfăşoară activitatea şi poziŃia strategică în care se află întreprinderea influenŃează 
volumul necesar de capitaluri proprii (o întreprindere ce evoluează într-un sector vulnerabil 
şi se găseşte într-o situaŃie de dependenŃă marcată faŃă de clienŃii săi, trebuie să compenseze 
acest nivel ridicat de risc dotându-se cu o structură financiară în cadrul căreia capitalurile 
proprii trebuie să ocupe un loc preponderent). 

Observarea empirică a unui mare număr de bilanŃuri arată că nivelul capitalurilor 
proprii în industrie în FranŃa reprezintă între 20 şi 30 % din totalul bilanŃului economic.  



  

Aceste referinŃe trebuie să fie totuşi modificate în cazul activităŃilor ce generează 
nevoie de fond de rulment negativă, cum este cazul marii distribuŃii comerciale (Carrefour, 
Cora, Metro...). TentaŃia poate fi mare, în aceste cazuri, de a finanŃa activul imobilizat prin 
resursele de exploatare mai mari decât nevoile de exploatare ce generează o nevoie de fond 
de rulment structural-negativă, o resursă de fond de rulment (RFR) în condiŃii normale de 
activitate. Pentru întreprinderile ce desfăşoară un asemenea tip de activitate este utilă 
introducerea noŃiunii de capitaluri proprii „pasive" ce au ca scop oferirea unei rezerve de 
securitate, spre deosebirea capitalurilor proprii „active" ce au m principal rolul de finanŃare. 
în sectorul marii distribuŃii se observă că tocmai stocul de capitaluri proprii este elementul 
ce permite să se facă distincŃia între întreprinderile cu o structură financiară sănătoasă şi 
celelalte, considerându-se că în general că nivelul minim al acestuia se situează în jur de 15 
zile CA fără TVA (1 zi CA fără TVA = CA fără TVA / 360). 

 
Nivelul de îndatorare suportabil 
Aprecierea volumului admisibil al datoriilor financiare conduce la formularea 

câtorva constatări prealabile: 
În caz de dificultate de trezorerie ultimul cuvânt revine creditorului. Îndatorarea este 

suportabilă pentru întreprindere atâta timp cât creditorii sunt dispuşi să o mărească, 
aprecierea frontierei fiind în principal determinată de capacitatea estimată a debitorului. Din 
acest motiv este necesară integrarea în analiza structurii financiare a principiilor şi regulilor 
ce guvernează acordarea creditelor de câtre instituŃiile financiare. În acest sens, reticenŃele 
manifestate de către agenŃiile de notaŃii faŃă de creşterea ratei de îndatorare a unei 
întreprinderi, arată că realizarea unei structuri financiare echilibrate este o exigenŃă 
permanentă pentru administratorul ce doreşte păstrarea încrederii celor ce finanŃează 
întreprinderea. 

Trebuie Ńinut cont că în anumite sectoare de activitate, îndatorarea constituie un 
element ce afectează puternic marjele de manevră ale întreprinderii în prezenŃa 
concurenŃilor. 

De asemenea este necesară introducerea studiului profitabilităŃii întreprinderii în 
aprecierea nivelului său de îndatorare. Un volum de datorii va devenii cu atât mai greu de 
suportat cu cât întreprinderea va înregistra o scădere a rezultatelor sale. 

Analiza îndatorării constă în trei etape ce conduc în mod succesiv aprecierea 
nivelului de îndatorare global, a capacităŃii disponibile de îndatorare la termen şi a 
importanŃei creditelor bancare pe termen scurt. 

 
1) Nivelul de îndatorare globală 
Problema este să se ştie dacă întreprinderea este supra-îndatorată. Pentru a răspunde 

acestei preocupări, este util să se recurgă la analize complementare, unele asigurând 
înŃelegerea structurii şi naturii datoriilor financiare, altele concentrându-se asupra 
modalităŃilor de acoperire a cheltuielilor financiare aferente îndatorării. Indicatorii prezentaŃi 
în continuare permit judecarea rapidă şi sintetică a nivelului de îndatorare financiară 
suportată de câtre întreprindere. 



  

Analiştii financiari ai societăŃii naŃionale de credit a FranŃei (le Credit National) au 
elaborat o normă care fixează limita inferioară a finanŃării activului economic (activ 
imobilizat + NFR) prin capitaluri proprii la minimum 40 % pentru ca întreprinderea să se 
găsească într-o situaŃie financiară „confortabilă", ştiind că procentul de 30 % reprezintă 
limita sub care riscul devine foarte ridicat. Aplicată la nivelul îndatorării financiare regula 
precedentă conduce la propunerea limitării acestora la 60 % din activul economic, un 
procent mai mare de 70 % reflectând un exces de apel la datoria financiară. 

Volumul cheltuielilor financiare, dobânzi şi pierderi din schimb valutar, poate fi cel 
mai bine apreciat prin raportarea la excedentul brut de exploatare. Pentru ansamblul 
întreprinderilor studiate de către Centrala de bilanŃuri a Băncii FranŃei se observă că rata 
Cheltuieli financiare / EBE fluctuează între 20 şi 35 % în funcŃie de perioadele luate în 
considerare. Valori mai mari de 40 %, în condiŃiile scăderii reale a costului datoriei 
observate în anii '90, traduc un exces de îndatorare. În aprecierea acestei rate este necesar să 
se ia în calcul volatilitatea excedentului brut de exploatare. Pentru remedierea acestui 
inconvenient este recomandată reŃinerea altui sold intermediar de gestiune ce prezintă un 
caracter de stabilitate. Valoarea adăugată răspunde acestei exigenŃe. Se observă în acest caz 
că ponderea cheltuielilor financiare în valoarea adăugată reprezintă în medie între 5 şi 6 
%, 

Raportarea volumului îndatorării financiare globale la un indicator de măsură a 
rezultatului este la originea noŃiunii de capacitate teoretică de plată a datoriilor: Datorii 
financiare totale / Capacitatea beneficiară (= rezultat net + provizioane reglementate). 
Acest mod de calcul conduce la ipoteza implicită că amortizările acoperă investiŃiile curente 
pentru refacerea activului consumat. Se consideră că o întreprindere este într-o situaŃie de 
îndatorare acceptabilă când această rată ia valori cuprinse între 8 şi 9 (ani, pentru că 
numitorul este calculat ca valoare anuală), situaŃia devenind critică dacă ea atinge pragul de 
11 ani. 

2) Capacitatea disponibilă de îndatorare la termen 
Pentru a se dezvolta, o întreprindere trebuie să îşi mărească capacitatea de producŃie 

prin noi investiŃii. MenŃinerea fondului de rulment la un nivel constant obligă întreprinderea 
să-şi finanŃeze investiŃiile prin resurse stabile, în special prin datorii financiare la termen. 
Analistul financiar trebuie să se asigure că întreprinderea dispune de o anumită flexibilitate 
financiară care îi va permite să îşi procure finanŃările necesare de la bănci, existând riscul ca 
în caz contrar să fie blocată în dezvoltarea sa. 

Măsurarea capacităŃii disponibile de îndatorare la termen se fundamentează pe trei 
indicatori, dintre care primii doi sunt utilizaŃi în permanenŃă de către instituŃiile financiare: 

Datorii financiare la termen / Capitaluri proprii < 1. Ştiind că 1 constituie limita ce 
nu trebuie depăşită, calculul acestei rate permite identificarea capacităŃii de îndatorare 
disponibilă. Această limită suferă anumite modificări dacă în volumul datoriilor financiare 
la termen se ia în cont şi leasing-ul, fiind mărită  de la 1 la 1,5. 

Îndatorarea financiară la termen (inclusiv leasing-ul) raportată la capacitatea de 
autofinanŃare a întreprinderii este recomandabil să evolueze între limitele următoare: între 3 
şi 5 pentru sectorul industrial şi între 2 şi 3 pentru sectorul serviciilor. Aprecierea apropierii 



  

de valorile extreme se face în funcŃie de durata medie a datoriei. Dacă datoria financiară la 
termen are o durată medie lungă, adică superioară sau egală cu 10 ani, va fi reŃinută limita 
maximă. Dacă datoria financiară la termen are o durată medie de viaŃă mai mică de cinci 
ani, va fi reŃinută limita minimă. 

Limită îndatorării poate fi de asemenea apreciată prin capacitatea de rambursare a 
datoriilor calculată ca raport între partea de datorii financiare rambursată anual şi 
capacitatea de autofinanŃare, rată ce nu trebuie să depăşească nivelul de 50%. 

 
3) ImportanŃa creditelor bancare pe termen scurt 
Volumul creditelor bancare curente poate fi apreciat plecând de la următoarele două 

referinŃe: 
Observarea comportamentului financiar al întreprinderilor industriale arată că 

acestea utilizează de o manieră curentă credite bancare de trezorerie care reprezintă între 
20 şi 30 % din valoarea creanŃelor faŃă de clienŃi (inclusiv efectele comerciale scontate şi 
neajunse la scadenŃă), în condiŃiile în care un nivel mai mare de 40% traduce existenŃa unor 
tensiuni de trezorerie caracteristice unei dependenŃe prea mari a întreprinderii faŃă de bănci. 
Dacă valoarea medie a creditului-client este exprimată în zile CA, de obicei situându-se în 
jurul a 80 zile CA, limitele precedente arată că un volum de credite bancare curente 
reprezentând între 15 şi 25 de zile CA traduce un recurs normal la acestea. În schimb, 
utilizări de credite curente mai mari de 30 de zile CA sunt semnul unei insuficienŃe de fond 
de rulment. 

S-a precizat anterior că o rată de acoperire în jur de 60 %, a NFR prin resurse stabile 
corespunde nivelului observat în majoritatea cazurilor analizate şi diagnosticate ca 
acceptabile din punct de vedere al echilibrului financiar. Această normă poate fi uşor 
transformată pentru utilizarea ei în aprecierea volumului creditelor bancare curente angajate 
de întreprindere. Conform acesteia, finanŃarea NFR prin credite bancare de trezorerie este 
recomandabil a fi limitată la 40%. 
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Financial risk shows after a dependence of results indicators of the financial structure of the 

firm. The corect estimation of the risk it is an esential objective  of the managerial process. 
  
 
Riscul financiar este definit de I.Stancu ca „fiind variabilitatea indicatorilor de 

rezultate, sub incidenŃa structurii financiare a firmei”. 
Firmele utilizează pentru desfăşurarea activităŃii atât capitalul propriu, cât şi capital 

împrumutat. Îndatorarea prezintă două caracteristici fundamentale pentru firmă: pe de-o 
parte obligaŃia de a plăti în mod regulat anumite dobânzi, ceea ce înseamnă cheltuieli 
financiare, care vor diminua rezultatele, iar pe de altă parte apelarea la credite poate 
determina un surplus de rentabilitate, care dacă este superioară costului capitalului 
împrumutat, firma este avantajată. Profitul obŃinut prin apelarea la credite apare astfel ca o 
răsplată a riscului asumat la contractarea lor. 

Costul capitalului împrumutat este inferior costului capitalurilor proprii, fapt ce 
rezultă din posibilitatea deducerii fiscale a cheltuielilor financiare cu îndatorarea, ceea ce 
justifică apelarea la îndatorare ca o posibilă cale de creştere a rentabilităŃii. Sporirea 
îndatorării înseamnă însă o creştere a riscului financiar, ceea ce generează atitudinea 
acŃionarilor de a-şi spori cerinŃele de rentabilitate, pe de altă parte, creditorii devin tot mai 
sensibili la riscul legat de îndatorarea firmei şi solicită rate ale dobânzii din ce în ce mai 
ridicate. Există deci o politică optimală de finanŃare, în care beneficiind de un nivel optim al 
îndatorării, riscul financiar să fie evidenŃiat şi acceptat atât de către acŃionari, cât şi de 
creditori şi ceilalŃi parteneri din mediul extern al firmei. 

Riscul financiar se produce atunci când împrumuturile nu sunt generatoare de 
eficienŃă financiară adică rata rentabilităŃii economice obŃinute prin utilizarea 
împrumuturilor este inferioară ratei dobânzii capitalului împrumutat. 

Analiza riscului financiar se bazează pe: 
- metoda pragului de rentabilitate; 
- efectul de levier financiar; 
- explicarea factorială a rentabilităŃii financiare prin evidenŃierea efectului de 

levier. 
Pragul de rentabilitate pentru analiza riscului financiar se determină după aceeaşi 

metodologie ca şi în cazul riscului de exploatare, luându-se în considerare însă şi cheltuielile 



  

cu dobânzile ca elemente de  cheltuieli fixe. În această situaŃie se calculează o cifră de 
afaceri care corespunde unui prag de rentabilitate global (CAprg), pe baza următoarei relaŃii: 

Rmcv

DobCF

CA

CV
DobCF

CAprag

+
=

−

+
=

1
 

unde: 
 CF  - reprezintă cheltuielile fixe 
 CV  - reprezintă cheltuielile variabile totale 
 CA – reprezintă cifra de afaceri totală 
 Dob – reprezintă cheltuielile cu dobânzile 
 Rmcv – rata marjei cheltuielilor variabile. 
Aprecierea riscului financiar se face pe baza aceloraşi indicatori ce şi în cazul 

riscului de exploatare, adică: 
- marja de siguranŃă; 
- indicele de siguranŃă; 
- coeficientul de elasticitate. 
- Pentru firma analizată situaŃia riscului financiar se prezintă în tabelul 1. 
 

Tabelul 1 
Riscul financiar pe baza pragului de rentabilitate 

Perioada de analiză 
Indicatori U.M. 

1997 1998 1999 2000 2001 
Venituri din 
exploatare 

mil.lei 95.923 99.167 88.388 122.672 236.761 

Cheltuieli de 
exploatare  

mil.lei 68.462 77.962 68.072 98.348 206.163 

Profit din exploatare mil.lei 27.461 21.205 20.316 24.324 30.598 
Cheltuieli variabile 

totale 
mil.lei 62.802 70.962 60.819 87.309 187.565 

Cheltuieli fixe totale mil.lei 5.660 7.000 7.253 11.039 18.598 
Cheltuieli cu 

dobânzile 
mil.lei 15.457 12.400 13.037 12.893 11.386 

Rezultatul după plata 
dobânzii 

mil.lei 12.004 8.805 7.229 11.431 19.212 

Marja cheltuielilor 
variabile 

mil.lei 13.121 28.205 27.569 35.363 49.196 

Rata marjei 
cheltuielilor variabile 

% 34,5 28,4 31,2 28,8 20,7 

Pragul de 
rentabilitate 

mil.lei 61.209 68.310 65.032 83.097 144.850 

Indicatorul de poziŃie mil.lei 34.714 30.857 23356 39575 91.911 



  

-absolut 
-relativ 

% 56,7 45,2 35,9 47,6 63,5 

Momentul realizării 
pragului 

zile 233 251 269 247 223 

Coeficientul de 
elasticitate 

% - -7,88 1,65 1,49 0,73 

  
Observăm pe baza analizei datelor din tabelul 1că firma are o  situaŃie confortabilă 

din punct de vedere a riscului financiar, deoarece indicatorul de poziŃie este mult superior 
valorii de 20%. FaŃă de riscul de exploatare observăm că în cazul riscului financiar pragul de 
rentabilitate global este atins după un număr mai mare de zile, ceea ce poate  indica o 
creştere a riscului. SituaŃia favorabilă din punct  de vedere a riscului financiar la firma 
analizată este menŃinută însă de ponderea redusă a cheltuielilor fixe, chiar dacă cheltuielile 
cu dobânzile au valori semnificative. 

Pornind de la influenŃa îndatorării firmei asupra rentabilităŃii capitalurilor proprii, se 
poate pune în evidenŃă un model de apreciere a riscului financiar bazat pe efectul de levier 
financiar a îndatorării. 

Pentru a ilustra efectul de levier financiar se porneşte de la structura simplificată a 
bilanŃului şi ratate de rentabilitate caracteristice, ilustrate în figura1. 

 
 

Capitaluri proprii 
Rf Activ economic 

Re Datorii 
Rd 

Fig.1- Structura bilanŃului şi ratele de rentabilitate corespunzătoare 
 
Se observă din figură că activului economic (AE) îi corespunde rata rentabilităŃii 

economice (Re), capitalurilor proprii (Kpr) – rata rentabilităŃii financiare (Rf) şi datoriilor 
(DAT) – rata dobânzii (Rd). 

Dacă facem abstracŃie de incidenŃa rezultatului excepŃional a veniturilor financiare 
şi a impozitului pe profit asupra rezultatului exerciŃiului (Rex), acesta se calculează ca 
diferenŃă între rezultatul exploatării (RE) şi dobânda plătită pentru capitalul împrumutat 
(Dob), adică: 

 
Rex = RE - Dob 

 
 La rândul lui, rezultatul exploatării se poate calcula în funcŃie de rata 

rentabilităŃii economice: 

Ae

RE
Re =  ⇒ ReAERE ×=  



  

Dobânda se calculează ca un produs între nivelul datoriilor (DAT) şi rata  dobânzii 
(Rd): Se observă că rata rentabilităŃii financiare a firmei este dependentă de relaŃia dintre 
rata rentabilităŃii economice şi rata dobânzii, în felul următor: 

- dacă Re > Rd, atunci Rf > Re şi îndatorarea are un efect benefic pentru firmă 
(efect de „levier”); 

- dacă Re = Rd, atunci Rf = Re şi îndatorarea este neutră din punct de vedere a 
rentabilităŃii financiare; 

- dacă Re < Rd atunci Rf < Re, iar îndatorarea are un efect negativ asupra 
rentabilităŃii financiare a firmei, sporind riscul financiar al acesteia (efect de 
„măciucă”). 

RelaŃia de calcul a ratei rentabilităŃii financiare permite analiza acesteia în funcŃie de 
doi factori de influenŃă: rata rentabilităŃii economice şi efectul de levier. Aceşti factori pot fi 
descompuşi la rândul lor în factori de nivelul II care influenŃează rentabilitatea financiară, 
aşa după cum rezultă din relaŃia: 

 

Kpr

DAT
rd

CA

RE

AE

CA

CA

RE

AE

CA
Rf ⋅







 −⋅+⋅=  

 
Asupra ratei rentabilităŃii financiare acŃionează indirect: 

- viteza de rotaŃie a activului economic 
Ae

CA
; 

- rata rentabilităŃii comerciale 
CA

RE
; 

- diferenŃa dintre rata rentabilităŃii economice şi rata dobânzii; 

- gradul de îndatorare a firmei 
Kpr

DAT
. 

Rezultă că pentru a spori rentabilitatea financiară a întreprinderii este nevoie de 
măsuri care să vizeze: 

- accelerarea vitezei de rotaŃie a activelor; 
- sporirea rentabilităŃii comerciale 
- creşterea rentabilităŃii economice şi pe această bază a ecartului faŃă de rata 

dobânzii 
- optimizarea structurii capitalului bazat pe efectul de levier financiar a 

îndatorării. 
- Aprecierea riscului financiar la întreprinderea analizată, pe baza efectului de 

levier financiar este evidenŃiată în tabelul 2. 



  

Tabelul 2 
Efectul de levier financiar 

Perioada Nr Indicatori U.M. 
1997 1998 1999 2000 2001 

1 Capitalul propriu mil.lei 22805 2308
4 

2308
4 

2481
2 

3450
5 

2 Datorii financiare mil.lei 16520 2524
6 

3201
6 

3211
7 

3800
6 

3 Capitalul investit (Activ 
economic) 

mil.lei 39325 4833
0 

5510
0 

5692
9 

7251 

4 Profit din exploatare mil.lei 27461 2120
5 

2031
6 

2432
4 

3059
8 

5 Cheltuieli cu dobânzile mil.lei 15457 1240
0 

1303
7 

1289
3 

1138
6 

6 Rezultatul după plata 
dobânzii 

mil.lei 12004 8805 7229 1143
1 

1921
2 

7 Rentabilitatea economică 
(4/3) 

% 69,8 43,8 36,9 42,7 42,2 

8 Cost mediu capital 
împrumutat 

% 93,6 49,1 40,7 40,1 30,0 

9 Grad de îndatorare 
(levierul) 2/1 

% 72,4 109,3 138,7 129,4 10,1 

10 Efectul de levier % -17,2 -5,7 -5,2 3,3 13,4 
11 Rentabilitatea financiară 

(6/1) 
% 52,6 38,1 31,7 46,0 55,6 

 
Observăm din tabelul 2 că îndatorarea a avut un efect negativ asupra rentabilităŃii 

financiare în primii trei ani ai perioadei analizate, când costul mediu al capitalului 
împrumutat (rata dobânzii) a fost superioară ratei rentabilităŃii economice, îndatorarea având 
în această situaŃie un efect de „măciucă”. În ultimii doi ani însă datorită scăderii costului 
mediu al capitalului împrumutat şi creşterea rentabilităŃii economice, îndatorarea a avut un 
efect pozitiv asupra rentabilităŃii financiare manifestându-se ca o „pârghie financiară” (efect 
de levier pozitiv). Gradul de îndatorare este extrem de ridicat, valoarea datoriilor financiare 
este superioară capitalurilor proprii, ceea ce face ca întreprinderea să rămână în continuare 
riscantă sub aspectul solvabilităŃii financiare. 
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The content of the article is based on the principles  cause the insolvency of the enterprises. 

The analysis of the insolvency risks, based on patrimonial balance, is realised through: static 
analysis of the insolvency risks through working capital; static of the working capital through rates 
methodology. 

 
 
Pentru ca o intreprindere sa reziste conditiilor pietei, aceasta va trebui sa aiba 

capacitatea de a face fata obligatiilor scadente la un moment dat. 
Deci intreprinderea este obligata sa lucreze in echilibru, orice dereglare a acesteia o 

conduce inevitabil la greutati in desfasurarea activitatii si in ultima instanta la falimentul 
acesteia. 

Criteriile principale carec stau la baza identificarii intreprinderilor in dificultate 
sunt: 

- insolvabilitatea,adica activul nu este suficient pentru achitarea datoriilor; 
- supraindatorarea,caz in care gradul de indatorare  este atat de mare incat 

compromite capacitatea intreprinderii de a face fata datoriilor scadente; 
- existenta unor fapte de natura sa compromita continuarea activitatii. 
Din punct de vedere juridic ( conform Legii 64/1995 privind procedura reorganizarii 

si lichidarii juridice a intreprinderilor) o intreprindere este in dificultate atunci cand se afla 
in stare de incetare a platilor,adica atunci cand nu poate face fata datoriilor sale exigibile cu 
sumele de bani disponibile. 

Uniunea Europeana a Expertilor Contabili a retinut urmatoarele semne ale unei 
situatii dificile,reale sau potentiale: 

- existenta unui fond de rulment negativ sau chiar a unui rezultat negativ; 
- utilizarea unor credite curente pentru finantarea investitiilor; 
- imposibilitatea reinoirii creditelor; 
- imposibilitatea rambursarii creditelor la scadenta  normala ; 
- falimentul unor furnizori sau clienti; 
- persistenta unei greve. 
Aceste semne a situatiei dificile a intreprinderilor se pot sabili prin analiza 

financiar-patrimoniala cu ajutorul a doua instrumente: 
- fondul de rulment patrimonial; 
- metoda ratelor. 



  

Analiza riscului de faliment cu aceste două instrumente ofera intreprinderii la 
anumite perioade de timp (luna, trimestru, an) primele indicii despre dezechilibrele care apar 
in contul intreprinderii. 

Pentru analiza concreta a riscului de faliment pe baza fondului de rulment si a 
ratelor folosim urmatorul bilant (datele sunt reale): 

   

 
 
Analiza statica a riscului de faliment prin fondul de rulment 
   Potrivit teoriei patrimoniale,o intreprindere este solvabila daca respecte 

urmatoarele reguli financiare: 
- activul imobilizat= capitalul permanent 
- activul circulant=datorii pe termen scurt 
- definim fondul de rulment net(FRN) prin relatiile: FRN=AC-DTS dau 
                                                                                       FRN=Cperm-Ai 
Unde: AC= active circulante 
           DTS=datorii pe temen scurt 
           Cperm=capital permanent 
            Ai=active imobilizate 
 



  

 Cu ajutorul fondului de rulment se poate pune in evidenta relatia dintre lichiditatea 
activelor si exigibilitatea pasivelor,permite aprecierea pe termen scurt a riscului de 
nerambursabilitate a obligatiilor ,a riscului de faliment. 

 Intre activele circulante ca lichiditati patrimoniale (obtinute prin realizarea 
stocurilor,incasarea creantelor,pastrarea unor disponibilitati) si exigibilitatea potentiala pot 
exista urmatoarele relatii: 

- AC=DTS    FRN=0 
    Cand fondul de rulment este nul,solvabilitatea pe termen scurt a societatii 

comerciale pare asigurata ,insa riscul diferit al elementelor activului de exploatare si a 
elementelor pasivului de exploatare face ca acest echilibru sa fie fragil. 

- AC>DTS 
In aceasta situatie fondul de rulment net este pozitiv, excedentul de lichiditati pe 

termen scurt, fata de exigibilitatile pe termen scurt reprezinta un semn favorabil privind 
solvabilitatea si echilibrul financiar. 

- AC<DTS 
In acest caz fondul de rulment net este negativ,excedentul de datorii pe termen scurt 

creeaza dificultati financiare previzibile pe linia solvabilitatii si echilibrului financiar. 
Din cele prezentate,rezulta ca nu exista o relatie clara intre nivelul fondului de 

rulment si riscul de faliment al unei firme. 
Anumite unitati satisfac cerintele echilibrului financiar cu un fond de rulment 

negativ, in timp ce altele se dovedesc insolvabile in ciuda unui fond de rulment pozitiv. 
In exemplul prezentat 
                     FRN=AC-DTS=58.144.751-53.855.537=4.289.214 
        iar         FRN = Cper - Ai = 27.270.763 - 22.981.549 = 4.289.214 
In acest caz FRN are valori pozitive,aceasta nu exclude posibilitatea ca 

intreprinderea sa fie in faliment. 
In practica ,pentru a putea controla nivelul fondului de rulment s-au stabilit si limite 

normale ale fondului de rulment net,astfel: 

- rata de apreciere a stocurilor      66,0
3

2
==

Stocuri

FRN
 

- rata de finantare a activelor       %30%20100* −=
AC

FRN
 

circulante                        
 

                                                     lunila
CA

T
FRN 31* =  

In cazul analizat: 121,0
072.287.35

214.289.4
==

Stocuri

FRN
 deci nu respecta raportul 

3

2
 

                           
 



  

%37,7100*
751.144.58

214.289.4
100* ==

AC

FRN
 deci mai mic ca 20%-30% 

                            

zile
CA

T
FRN 09,23

955.046.67

360*214.289.4
* ==  

Mai mic decat 30 zile limita normala.   
 
2. Analiza statica a fondului de rulment prin metoda ratelor 
In analiza riscului de faliment se utilizeaza doua categorii de rate: 
- ratele de lichiditate; 
- ratele de structura 
2.1 Ratele lichiditatii exprima capacitatea firmei de a face angajamentelor cu 

scadenta pe termen scurt. 
Ratele de lichiditate sunt: 

- 
DTS

circulanteactive
generaleiilichiditatrata =         > 1(buna)  

< 1 (slaba) 

- 
DTS

stocuricirculanteactive
reduseiilichiditatrata

−
=         > 1 (buna)  

< 1 (slaba) 
-  

- 
DTS

itatidisponibilplasamente
imediateilichiditatrata

+
=    > 0,3      

 
     In exemplul prezentat ratele de lichiditate sunt: 
 

-     ( )bunageneraleiilichiditatrata 08,1
537.855.53

751.144.58
==          

-    ( )slabareduseiilichiditatrata 42,0
537.855.53

079.289.35751.144.58
=

−
=          

 

-   ( )slabaimediateilichiditatrata 01,0
537.855.53

278.9727.121131.497
=

++
=     

 
2.2 Ratele de structura se stabilesc ca raporturi intre indatorari si capitalurile proprii 

ale firmei. 
Dintre ratele de structura calculam: 



  

- sau
propriucapital

lungmediuscurttermenpedatorii
financiareautonomieirata 1

,,
<=  

 
 
                                              Activ net contabil normala(10-30%) 
                                                   Pasiv contabil 

- 100*
pasivtotal

propriucapital
atiisolvabilitrata =  

buna> 50% 
medie 30-50%   
slaba< 30% 
- 

scadentalaneajunsescontateefecteclienti

DTS
scurttermenpeindatorarederata

+
=  

 

- %3<=
CA

bancarecheltuieli
finanicarelorcheltuielirata sau 

%50
exp

<
loatariialbrutrezultatul

financiarecheltuieli
 

                                        
    In cazul prezentat: 

- ( )negativfinanciareautonomieirata 97,1
763.270.27

537.855..5
==  

 

 - ( )negativfinanciareautonomieirata 33,0
300.126.81

763.270.27
==             

 

- ( )negativscurttermenpeindatorarederata 82,2
186.072.19

537.855.58
==         

 
 
                                                       

- ( )pozitivfinanicarelorcheltuielirata %2100*
955.046.67

077.613.1
==  

 
                                          sau  1.613.077 x 100 = 191.09% (negativ) 
                                                   844.103 



  

 
Cu toate ca analiza riscului de faliment cu ajutorul fondului de rulment si a ratelor 

de lichiditate si a ratelor de structura nu ofera o legatura directa totusi se pot stabili anumite 
semnale,legaturi care anticipeaza riscul de faliment. 
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During their activity the auditors are looking for auditing proofs  so that, on their basis, they 

could express a responsible, independent and professional opinion concerning the audited entity.  
The technique of samples examination is one of the methods used to obtain the auditing 

proofs. 
I have pointed out, in this article, the characteristics of examination, the risks of 

examination and the errors of certification by examination. 
 
 
Probele de audit se pot obŃine prin aplicarea tehnicilor specifice asupra unui pachet 

complet de informaŃii (testare 100%) sau asupra unui eşantion reprezentativ pe baza căruia 
să se tragă concluzii despre întregul set de informaŃii. În acest din urmă caz este vorba de 
auditul prin sondaj sau auditul pe eşantioane. 

Auditul urmăreşte ca eşantionarea să fie un mod adecvat de a obŃine probe necesare 
auditului. În acest sens, el ia în consideraŃie o serie de factori, dintre care: 

- numărul şi dimensiunile elementelor (operaŃiunilor) din colectivitatea generală 
numită şi populaŃie; 

- materialitatea (semnificaŃia) şi riscurile inerente; 
- relevanŃa şi credibilitatea probelor de audit produse de teste şi proceduri 

alternative, precum şi costul şi timpul necesar fiecăreia.  
 
Caracteristicile sondajului 
În general, auditul prin sondaj reprezintă aplicarea procedurilor auditului la un 

eşantion de elemente prelevate dintr-o colectivitate generală (populaŃia) dată. Auditul prin 
sondaj al operaŃiunilor sau soldurilor conturilor permite auditorului să determine proiecŃiile 
pentru ansamblul populaŃiei şi să tragă concluzii asupra eficacităŃii funcŃionării sistemelor şi 
procedurilor de control intern cheie. De asemenea, îi permite să constate dacă într-adevăr 
informaŃiile importante sunt înregistrate, cumulate şi prezentate în mod fidel, cu acurateŃe în 
situaŃiile financiare, sau dacă principiile celor „3E“* au fost respectate în activitatea entităŃii 
auditate. 

Probele de audit obŃinute prin această tehnică furnizează auditorului o parte din 
certitudinea necesară pentru a atrage concluziile privind respectarea criteriilor de audit, 

                                                      
* Economicitate, eficienŃă, eficacitate 



  

precizate în prealabil. Cu cât este mai riguroasă aplicarea sondajului, cu atât este posibilă 
obŃinerea unei certitudini mai mari. 

Într-o abordare a auditului bazată pe sisteme (ABS), eşantionarea pentru testele de 
control este corespunzătoare atunci când aplicarea ei generează probe de audit fiabile asupra 
întregului sistem de control intern. 

Într-o abordare a auditului prin teste directe de fond (TDF) poate fi folosită 
eşantionarea pentru a verifica una sau mai multe aserŃiuni despre o anumită valoare din 
situaŃiile financiare (de exemplu, existenŃa unor creanŃe) sau pentru a face o estimare 
independentă a unor valori (de exemplu, estimarea uzurii morale a unor utilaje). 

 
Riscul de eşantionare 
După testarea unui eşantion, există riscul ca concluziile trase de auditor să fie 

diferite faŃă de cele la care s-ar fi ajuns după testarea întregii colectivităŃi generale 
(populaŃii, risc care poartă numele de risc de eşantionare). Atunci când stabileşte mărimea 
eşantionului, auditorul ia în considerare riscul de eşantionare, şi anume reducerea lui până la 
un nivel minim acceptabil. Riscul de eşantionare se poate manifesta în două moduri:  

- riscul ca auditorul să tragă concluzia că riscul de control este mai mare decât în 
realitate (în cazul testelor de control) sau că nu există o eroare importantă 
atunci când în realitate există (în cazul procedurilor de fond). Acest tip de risc 
poate afecta eficienŃa auditorului, în sensul că poate conduce la o opinie de 
audit eronată; 

- riscul ca auditorul să tragă concluzia că riscul de control este mai mare decât 
este în realitate (în cazul testelor de control) sau că nu există o eroare 
importantă atunci când în realitate există (în cazul procedurilor de fond). Şi 
acest tip de risc afectează eficienŃa auditului prin aceea că impune eforturi 
suplimentare pentru a stabili dacă concluziile iniŃiale privind riscul de control 
au fost incorecte şi dacă da, care au fost concluziile.  

Mărimea eşantionului depinde de modul de abordare a auditului, astfel: 
A. Într-o abordare a auditului bazată pe sisteme (ABS), mărimea eşantionului este 

influenŃată de o serie de factori, cum ar fi: 
- încrederea declarată a auditorului în sistemele contabil şi de control intern. Cu 

cât auditorul doreşte să obŃină o siguranŃă mai mare în aceste sisteme, cu atât 
mai redusă va fi evaluarea auditorului privind riscul de control şi, în consecinŃă, 
cu atât mai mare va fi mărimea eşantionului; 

- eroarea tolerabilă de la testul de control aplicat pe care auditorul o poate 
accepta. Cu cât este mai mică eroarea tolerabilă acceptată, cu atât este mai mare 
volumul eşantionului, şi invers; 

- eroarea aşteptată de la testul de control aplicat. Cu cât este mai mare eroarea la 
care auditorul se aşteaptă, cu atât este mai mare volumul eşantionului;  

- nivelul de încredere necesar auditorului. Cu cât nivelul de încredere (sau 
intervalul de încredere solicitat de auditor este mai mare, cu atât volumul 
eşantionului este mai mare); 



  

- numărul de unităŃi de eşantionare din colectivitatea generală (populaŃia) pentru 
colectivităŃi generale de dimensiuni mari, mărimea reală a acesteia are un efect 
scăzut chiar neglijabil, asupra eşantionului. În schimb, pentru populaŃii de 
dimensiuni mici se pune în discuŃie înseşi necesitatea şi eficienŃa eşantionării ca 
procedeu de obŃinere a probelor de audit; 

B. Într-o abordare bazată pe teste directe de fond (TDF), mărimea eşantionului este 
influenŃată de următorii factori: 

- evaluarea de către auditor a riscului interent. Un risc inerent mai mare impune 
nevoia unui risc de detectare mai scăzut, pentru a reduce riscul auditului la un 
nivel acceptabil. Riscul de detectare mai scăzut poate fi obŃinut prin creşterea 
volumului eşantionului; 

- evaluarea de către auditor a riscului de control. Cu cât riscul de control evaluat 
de auditor este mai mare, cu atât este mai mare volumul eşantionului. Dacă 
auditorul nu are încredere în modul de operare a controalelor interne, el 
stabileşte un nivel ridicat al riscului de control. În consecinŃă, pentru a reduce 
riscul auditului la un nivel acceptabil auditorul aplică proceduri de fond, 
reducând în mod corespunzător riscul de detectare. Cu cât gradul de încredere 
în aceste proceduri de fond este mai mare, cu atât riscul de detectare este mai 
scăzut şi tot cu atât volumul eşantionului este mai mare; 

- utilizarea mai multor proceduri de fond pentru obŃinerea sau confirmarea 
probelor de audit. Aplicarea de către auditor a mai multor proceduri de fond 
(teste de detaliu sau proceduri analitice) determină reducerea până la un nivel 
acceptabil a riscului de detectare. În consecinŃă asigurarea pe care auditorul 
urmăreşte să o obŃină prin eşantionare va fi mai mică şi volumul eşantionului 
este mai mic; 

- nivelul de încredere necesar auditorului. Cu cât gradul de încredere dorit de 
auditor este mai mare, cu atât mai mare trebuie să fie volumul eşantionului; 

- eroarea tolerabilă pe care auditorul o poate accepta. Cu cât este mai mică 
eroarea tolerabilă, cu atât mai mare trebuie să fie volumul eşantionului; 

- eroarea aşteptată de la procedurile de fond aplicate. Cu cât este mai mare 
eroarea aşteptată de la procedurile de fond aplicate, cu atât mai mare trebuie să 
fie volumul eşantionului; 

- numărul de straturi (subpopulaŃii) din populaŃie (stratificarea). Dacă elementele 
unei populaŃii se caracterizează printr-o mare variabilitate (de exemplu, în ceea 
ce priveşte mărimea valorii monetare a unor operaŃiuni), se pot grupa separat pe 
subpopulaŃii (straturi) elemente cu valori apropiate din populaŃie. Această 
operaŃie se numeşte stratificare. Suma mărimilor eşantioanelor ce provin din 
straturi este, în general, mai mică decât mărimea eşantionului care ar fi fost 
necesară pentru a obŃine acelaşi nivel de risc de eşantionare, având un eşantion 
extras din întreaga populaŃie; 

- numărul de unităŃi de eşantionare din cadrul populaŃiei. În practică, pentru 
populaŃii mari, dimensiunea populaŃiei are un efect mic asupra dimensiunii 



  

eşantionului. De aceea, pentru populaŃii mici, de multe ori eşantionarea nu este 
eficientă. Totuşi, când o populaŃie (colectivitate generală) este exprimată în 
unităŃi monetare (în expresie valorică) şi valoarea ei creşte, atunci este necesară 
şi creşterea volumului eşantionului, dacă creşterea valorii populaŃiei nu a 
determinat auditorul să mărească în mod proporŃional pragul de semnificaŃie.  

 
Erorile certificării prin sondaj 
În accepŃiunea cea mai largă se consideră eroare de sondaj abaterea (devierea) care 

există între valorile calculate prin prelucrarea datelor din eşantion şi ceea ce s-ar fi obŃinut 
dacă s-ar fi organizat o observare totală şi se prelucrau datele de la toate elementele 
(unităŃile) colectivităŃii generale. 

În auditul prin sondaj de la capăt, eroarea reprezintă atât abordarea de control, 
atunci când se aplică teste de control (pentru conformitate) cât şi înregistrările eronate, 
atunci când se aplică proceduri de fond (pentru coroborare).  

Eroarea totală în auditul prin sondaj reprezintă fie suma abaterilor de control, fie 
suma înregistrărilor eronate.  

Erorile întâlnite în cadrul sondajului sunt de două feluri: 
- erori comune tuturor tipurilor de observări, numite erori de înregistrare; 
- erori specifice cercetării prin sondaj, numite erori de reprezentativitate. 
Deoarece în sondaje înregistrarea se face pentru un număr restrâns de unităŃi, erorile 

de înregistrare apar într-un număr mic de cazuri şi pot fi înlăturate cu uşurinŃă la un eventual 
control riguros. 

În practica sondajului, erorile de reprezentativitate pot fi de două feluri: erori 
sistematice (regulate) şi erori întâmplătoare (neregulate). 

Erorile de reprezentativitate sistemice (regulate) pot fi evitate dacă se respectă 
întocmai principiile teoriei selecŃiei prin înlăturarea cauzelor ce conduc la producerea lor. 

Principalele cauze care pot duce la apariŃia erorilor sistematice sunt: 
- alegerea deliberată a aşa-ziselor unităŃi „reprezentative“; 
- alegerea „la nimereală“ (nu la întâmplare!) a unităŃilor din eşantion; 
- selectarea preferenŃială a acelor unităŃi (elemente care să ducă la rezultatul dorit 

de cercetător); 
- substituirea din comoditate a unui element de cercetare prin altul asemănător; 
- cuprinderea incompletă în sondaj a unităŃilor (elementelor) din motive 

subiective; 
Erorile de reprezentativitate întâmplătoare (neregulate) sunt rezultatul unor 

evenimente izolate care nu se repetă în alte circumstanŃe şi nu caracterizează erorile din 
populaŃie. Erorile neregulate derivă din însăşi esenŃa cercetării din sondaj. Deşi nu pot fi 
evitate în cazul unei selecŃii probabilistice, erorile de reprezentativitate neregulate pot fi 
calculate cu anticipaŃie.  

În practica sondajului statistic, erorile de reprezentativitate se pot calcula ca erori 
efective şi ca erori probabile. Pentru înŃelegerea mai uşoară a conceptelor următoare 
auditorul trebuie să cunoască faptul că, întru-cât dintr-o anumită populaŃie pot fi extrase mai 



  

multe eşantioane (straturi), care să difere între ele atât ca volum, cât şi ca structură, 
indicatorii sintetici prin care se caracterizează colectivitatea de sondaj pot fi consideraŃi de 
forma unor variabile aleatoare. Pentru aceasta se pot stabili distribuŃii de frecvenŃe 
corespunzătoare, spre deosebire de media şi dispersia din colectivitatea generală studiată, 
care nu pot lua decât câte o singura valoare pentru condiŃii date de timp şi spaŃiu.  

Practica a demonstrat că numai întâmplător este posibilă reproducerea unei structuri 
identice cu aceea a colectivităŃii generale, ceea ce înseamnă că eşantioanele extrase pot avea 
grade diferite de reprezentativitate. 

La verificarea reprezentativităŃii eşantionului se porneşte de la compararea structuri 
pe grupe a colectivităŃii de selecŃie cu cea a colectivităŃii generale. În cazul în care această 
structură nu diferă cu mult de pragul de semnificaŃie impus de auditor, se acceptă eşantionul 
constatat ca fiind reprezentativ. 

Erorile de reprezentativitate se pot calcula ca eroare medie probabilă şi ca eroare 
limită (tolerabilă). În practică erorile efective de reprezentativitate nu se pot calcula decât 
pentru caracteristicile la care se cunosc, pe lângă datele din eşantion, şi datele pentru 
întreaga colectivitate. Cum, de regulă programul observării este mai amplu într-o cercetare 
selectivă în comparaŃie cu observare totală similară, înseamnă că pentru unele caracteristici 
nu există posibilitatea de a estima printr-un calcul statistic mărimea erorii de selecŃie.  

Erorile de selecŃie (de eşantionare), obŃinute ca diferenŃă între media de selecŃie şi 
media generală, iau valori diferite de la un eşantion la altul, ceea ce face necesară calcularea 
unui indicator sintetic, numit eroarea medie de reprezentativitate. 

Valoarea erorii limită depinde de volumul de selecŃie şi de siguranŃa cu care se 
estimează abaterea dintre media eşantionului şi media colectivităŃii generale. 
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Sistemul de plăŃi poate  fi definit ca un set de înŃelegeri (aranjamente) privind 
descărcarea obligaŃiilor asumate de agenŃii economici ori de câte ori aceştia achiziŃionează 
resurse reale sau financiare. În economiile care nu se bazează  pe schimburi în natură (non-
barter), astfel de obligaŃii sunt descărcate prin transferul titlului de proprietate a unei 
categorii  de active care, prin însăşi natura şi larga lor acceptabilitate, sunt cunoscute sub 
denumirea de bani. Din punct de vedere istoric, aceste active au luat forma unei mărfi (ex. 
aur sau argint) sau a unor diverse mijloace de consemnare a obligaŃiilor emise de instituŃii 
guvernamentale, instituŃii financiare sau persoane private care, în principiu, erau 
compensabile în mărfuri. 

În sistemele financiare moderne aceste active constau dintr-un set foarte restrâns de 
creanŃe asupra guvernului (moneda metalică), asupra băncii centrale (bancnotele sau 
fondurile băneşti menŃinute în evidenŃele băncii centrale) sau asupra altor instituŃii 
financiare (ex. depozitele bancare). Aceste active sunt cunoscute sub denumirea generică de 
mijloace de decontare. Mijloacele de decontare reprezintă moneda fiduciară (bani de cont – 
fiat money), ceea ce înseamnă că ele nu mai sunt convertibile în aur sau în alte mărfuri, fiind 
utilizate ca un mijloc de schimb deoarece beneficiază de încrederea publicului. 

Studiul sistemelor de plăŃi este pe fond studiul mecanismelor prin care diferite 
forme de “bani” sunt transferate între agenŃii economici când îşi decontează propriile 
obligaŃii de plată sau când acŃionează ca intermediari pentru terŃe părŃi în furnizarea de 
servicii de plăŃi43. Elementele constitutive ale unui sistem de plăŃi cuprind instituŃiile care 
furnizează servicii de plăŃi, diversele forme de creanŃe transferate, metodele şi mijloacele de 
transfer al acestor creanŃe inclusiv conŃinutul mesajelor de instrucŃiuni şi canalele de 
comunicaŃie, precum şi relaŃiile contractuale dintre părŃile implicate. 
                                                      

43 Termenii plată şi transfer de fonduri nu sunt sinonimi. De regulă, sensul 
termenului “plată” este restrâns la noŃiunea de transfer de fonduri între cei doi parteneri 
iniŃiali (părŃi) la un schimb, transfer care îl descarcă pe plătitor de obligaŃia sa. Luând în 
considerare această noŃiune, numeroase transferuri de fonduri nu sunt ele însele plăŃi: de ex. 
acelea dintre intermediarii unui schimb, cele corelate cu simple cadouri care, practic, nu îl 
descarcă pe plătitor de vreo obligaŃie. Prin decontare se înŃelege finalizarea transferurilor de 
fonduri implicate de descărcarea, prin plată, a plătitorului de obligaŃia bănească pe care 
acesta o are faŃă de partenerul său la tranzacŃia iniŃială. Adesea însă, în lucrările de 
specialitate aceşti termeni sunt folosiŃi unul cu sensul celuilalt, rezultând din context 
noŃiunea de fond la care fac referire.        



  

Date fiind diferenŃele istorice dintre structurile bancare şi prevederile legale, 
sistemele de plăŃi diferă considerabil de la o Ńară la alta. Structura generală a unui sistem de 



  

plăŃi, poate fi însă simbolizată sub forma unei piramide inversate ea putând fi luată ca bază a 
analizei sistemelor de plăŃi din orice Ńară.  

Structura piramidală a sistemului de plăŃi, este una din caracteristicile fundamentale 
ale sistemelor financiare şi bancare din economiile de piaŃă moderne, reflectând un înalt 
grad de specializare şi de diversificare al acestora. 

Decontarea bancară reprezintă achitarea unei sume datorate, fără a folosi numerar, 
cu ajutorul viramentelor efectuate în conturi deschise la bănci, partenerilor între care se 
efectuează operaŃiunea. Ea constituie forma dominantă de stingere a creanŃelor şi datoriilor 
reciproce între diverşi parteneri, persoane fizice şi persoane juridice, pe calea viramentelor 
efectuate din şi în conturile acestora deschise la bănci. 

Transferurile interbancare de fonduri pot fi decontate individual pe bază brută. În 
scopul reducerii necesarului de fonduri şi al simplificării mesajelor de schimb de plăŃi, 
băncile, în mod tradiŃional, s-au sprijinit pe aranjamente de compensare şi decontare pe bază 
netă. 

În cazul unui sistem de compensare băncile schimbă mesajele de plăŃi într-o 
singură locaŃie denumită, de regulă, casă de compensaŃie. De asemenea, ele pot să fie de 
acord să nu deconteze imediat fiecare transfer interbancar de fonduri, lăsându-şi creanŃele şi 
obligaŃiile să se acumuleze de-a lungul unei anumite perioade de timp (de regulă, o parte a 
zilei lucrătoare), după care , la momentul decontării, transferă numai valoarea netă a 
obligaŃiilor lor unele faŃă de celelalte. Această decontare are loc la sfârşitul zilei în 
evidenŃele unui agent de decontare comun, de obicei, banca centrală (decontare în aceeaşi 
zi). Decontarea poate să aibă loc însă la una sau mai multe zile lucrătoare după ce poziŃiile 
nete au fost calculate (decontare în ziua următoare) sau prin evidenŃele unei altei bănci 
(decontare prin conturi de corespondent). 

La origine, casa de compensaŃie a fost doar un loc central de adunare al mesagerilor 
bancari care îşi schimbau cecurile trase asupra altor bănci (povestea se referă la o cafenea 
din zona financiară a Londrei). În anumite cazuri casele de compensaŃii erau ceva mai mult 
decât numai un loc de întâlnire unde se produceau schimburile de instrucŃiuni de transfer, în 
fapt fiind locul unde se înregistrau obligaŃiile şi creanŃele interbancare de plată şi unde 
fiecărui participant i se calcula poziŃia netă bilaterală sau multilaterală la sfârşitul zilei. 
Numeroase cazuri de case de compensaŃie actuale sunt conforme acestei descrieri, în timp ce 
în altele instrucŃiunile de transfer sunt livrate pe suport magnetic, cum ar fi benzile 
magnetice, dischetele sau sub forma mesajelor electronice  transmise prin mijloacele de 
telecomunicaŃii. În acest ultim caz, calcularea poziŃiei nete a fiecărui participant şi 
înregistrarea în conturi sunt realizate de către un computer central, cunoscut sub denumirea 
de casă de compensaŃie automată (Automated Clearing House sau ACH). 

În sistemele de decontare pe bază brută mesajele de plăŃi sunt schimbate între 
fiecare pereche de bănci, multiplicându-se de aceea numărul de canale de comunicaŃie. 
Totodată, băncile decontează independent fondurile băneşti pe care le plătesc şi fondurile 
băneşti pe care le încasează. Dacă decontarea are loc prin conturi de corespondent, fiecare 
bancă trebuie să  deschidă în evidenŃele sale un cont pentru fiecare din celelalte bănci. 



  

În cadrul sistemelor de decontare pe bază netă, au loc modificări nesemnificative 
privind numărul total de canale de comunicaŃie, potenŃial necesare faŃă de numărul total de 
canale de comunicaŃie din cazul decontării pe bază brută. Ceea ce se modifică, în cazul 
decontării pe bază netă bilaterală ca urmare a compensării obligaŃiilor rezultate din diferitele 
instrucŃiuni de plată transmise şi recepŃionate de către fiecare bancă, este valoarea totală a 
transferurilor de fonduri efectiv înregistrate în conturi. În această situaŃie, reducerea valorii 
este semnificativă, ceea ce denotă faptul că necesităŃile de lichiditate ale sistemului bancar 
pentru decontarea respectivelor operaŃiuni se pot reduce în medie cu aproximativ 50%. 

O reducere suplimentară a valorii transferurilor interbancare de fonduri care 
urmează a fi decontate este  obŃinută prin compensarea multilaterală  a acestora. În acest 
ultim caz, numărul de canale de comunicaŃie se reduce semnificativ, deoarece fiecare bancă 
trebuie să fie reprezentată la casa centrală de compensaŃie sau să deschidă o linie de 
comunicaŃie  cu aceasta. Băncile care înregistrează poziŃii multilaterale net debitoare îşi 
acoperă obligaŃiile prin transferul fondurilor corespunzătoare către contul casei de 
compensaŃie aflat în evidenŃa agentului de compensare, de regulă, banca centrală. La rândul 
său, casa de compensaŃie plăteşte toate fondurile pe care le-a încasat către băncile aflate în 
poziŃii multilaterale net creditoare. În numeroase cazuri, reducerea totală a valorii fluxurilor 
decontate printr-un sistem de decontare pe bază netă multilaterală netă comparativ cu 
valoarea totală a aceloraşi fluxuri decontate printr-un sistem de decontare pe bază brută este 
de aproximativ 90%.       

O altă diferenŃiere specifică sistemelor de plăŃi, care poate fi făcută  în legătură cu 
caracteristicile operaŃionale ale sistemelor de transfer interbancar de fonduri este aceea 
care împarte sistemele în alte două categorii respectiv, sistemele cu procesare în timp real şi 
sistemele cu procesare pe pachete (pe partide) de operaŃiuni. 

Un sistem cu procesare pe pachete implică transmiterea şi procesarea 
instrucŃiunilor de transfer de fonduri ca seturi, la un unic moment de timp. OperaŃiunile 
casei de compensaŃie manuale determină încadrarea acesteia în categoria sistemelor cu 
procesare pe pachete. Casele de compensaŃie automate, de regulă, primesc şi transmit 
instrucŃiunile în pachete pe suporŃi magnetici (benzi magnetice, dischete, pachete de date 
electronice transmise prin mijloacele de telecomunicaŃie) pe care le procesează în 
computere, la un anumit moment al zilei. Procesarea pe pachete, deşi, în mod normal, este o 
caracteristică a sistemelor de decontare pe bază netă, ea poate fi totuşi utilizată şi pentru 
sistemele  cu decontare pe bază brută. 

În cazul sistemelor cu procesare în timp real, transmiterea şi procesarea 
instrucŃiunilor de transfer de fonduri au loc pe o bază individuală, în momentul în care sunt 
iniŃiate. InformaŃiile conŃinute în instrucŃiunile care intră şi ies din sistem sunt disponibile pe 
o bază continuă. Pentru a obŃine o procesare în timp real, în adevăratul înŃeles al cuvântului, 
este necesară utilizarea mijloacelor moderne de telecomunicaŃii şi a facilităŃilor de 
prelucrare electronică a datelor. Procesarea în timp real este, de regulă, utilizată în sistemele 
cu decontare pe bază brută, dar ea poate fi întâlnită şi în sistemele de transfer interbancar de 
fonduri şi, în particular, pentru sistemele care operează transferuri cu valoare mare. 
Deoarece instrucŃiunile de plată sunt procesate pe o bază continuă concomitent cu 



  

înregistrările în conturi, participanŃii şi agentul de decontare pot monitoriza pe parcursul 
zilei poziŃiile din propriile conturi, respectiv din conturile întregului sistem. În sistemele de 
decontare pe bază brută valorile transferurilor procesate, în timp ce în sistemele de 
decontare pe bază netă valorile care pot fi monitorizate sunt poziŃiile nete calculate de către 
sistem pentru fiecare participant în parte pe o bază continuă. 

Ceea ce este important de subliniat este faptul că această informaŃie are o 
importanŃă capitală atât pentru fiecare participant în parte, cât şi pentru administratorul de 
sistem deoarece permite să gestioneze eficient şi judicios traficul de plăŃi pe parcursul zilei. 

Un concept important legat de procesarea şi contabilizarea în timp real ale 
transferurilor de fonduri băneşti îl constituie descoperitul de cont pe parcursul zilei. Acest 
termen se referă la situaŃia în care participanŃilor într-un sistem de decontare pe bază brută li 
se permite să tragă în descoperit de cont pe conturile lor de decontare pe parcursul zilei. 
Descoperitul de cont pe parcursul zilei este valoarea poziŃiei debitoare într-un cont de 
decontare, la un anumit moment al zilei. Termenul este, de asemenea, utilizat în cazul unui 
sistem de decontare pe bază netă în timp real, situaŃie în care indică poziŃia multilaterală net 
debitoare a unui participant faŃă de toŃi ceilalŃi participanŃi, pe parcursul zilei de plăŃi. Pe 
baza prelucrării informaŃiilor de care dispun în permanenŃă, sistemele de procesare în timp 
real pot fi dotate şi cu alte caracteristici, cum ar fi: stabilirea unor limite (caps) privind 
poziŃiile de descoperit de cont sau menŃinerea unei evidenŃe speciale (coada de aşteptare) 
pentru toate instrucŃiunile de plată care nu pot fi executate din lipsă de fonduri băneşti 
suficiente. 

În cazul decontărilor interbancare, această valoare debitoare poate fi acoperită prin 
credit acordat fie de banca centrală, în situaŃia în care ea se află în poziŃia de agent de 
decontare finală (credit lombard), fie de credit acordat de sistem. Ambele variante de 
acoperire a valorii debitoare, de regulă, se bazează pe constituirea, în prealabil, de către 
participanŃi a unor garanŃii acoperitoare. 

 
Specificul sistemului de plăŃi şi decontări bancare din România 
Decontările între unităŃile bancare cuprind fie operaŃiuni derulate între unităŃi ale 

aceleiaşi societăŃi bancare (decontări intrabancare, decontări reciproce sau operaŃiuni între 
sedii OIS), fie operaŃiuni derulate între unităŃi bancare ce aparŃin de societăŃi bancare diferite 
(decontări interbancare). Un loc aparte credem că îl ocupă decontările interbancare 
internaŃionale, al căror specific îl vom evidenŃia într-un viitor paragraf. 

Pornind de la sensul cel mai larg pe care literatura de specialitate îl dă termenului de 
sistem de plăŃi, se constată că, în România în perioada 1 ianuarie 1990-3 aprilie 1995 nu a 
funcŃionat un sistem de acest tip în adevăratul său înŃeles. În perioada mai sus citată sistemul 
de plăŃi din România a menŃinut în linii generale trăsăturile sistemului de plăŃi caracteristice 
economiilor centralizate. 

Instrumentele de plată neadecvate economiei de piaŃă, procedurile bancare de 
decontare greoaie, învechite îi nediferenŃiate pe tipuri de plăŃi fără numerar, descentralizarea 
conturilor curente ale băncilor, precum şi existenŃa unei foarte complicate şi în acelaşi timp 
dereglementate reŃele de conturi de corespondent au condus la apariŃia unor întârzieri 



  

masive în realizarea decontărilor şi la abuzul în practicarea de către bănci a metodei “float-
ului”. 

Datorită acestei conjuncturi, în perioada menŃionată, România putea fi considerată 
ca fiind o societate dominată de numerar. Deoarece majoritatea plăŃilor se realizau în 
numerar, cantităŃi enorme de bani rămâneau în afara sistemului bancar, fapt cu influenŃă 
deosebită asupra procesului decizional privind masa monetară. Devenise din ce în ce mai 
evident că punerea în funcŃiune a unui sistem de plăŃi eficient şi transparent ar fi însemnat 
pentru deŃinătorii de fonduri băneşti creşterea şi diversificarea posibilităŃilor de utilizare a 
acestora, ceea ce în ultimă instanŃă, s-ar fi concretizat în sporirea cantităŃii de bani 
depozitată şi circulată de sistemul bancar, facilitând astfel băncii centrale punerea în aplicare 
a politicii sale monetare. 

În august 1994, în baza prerogativelor sale legale, Banca NaŃională a României a 
decis să preia iniŃiativa în procesul de transformare şi modernizare a sistemului de plăŃi. 
Obiectivul principal l-a constituit obŃinerea unui sistem flexibil a cărui structură să permită 
realizarea celor mai simple şi mai scurte conexiuni pentru transferurile de fonduri, în 
condiŃiile obŃinerii unei eficienŃe îi siguranŃe sporite. 

Rezultatul obŃinut de Banca NaŃională a României prin aceste demersuri a fost 
punerea în funcŃiune, la data de 3 aprilie 1995, a unui sistem de plăŃi cu arhitectură 
piramidală, pe mai multe paliere, adecvat pentru dezvoltarea sănătoasă a relaŃiilor de schimb 
care se stabilesc într-o economie de piaŃă şi pentru crearea unui climat favorabil exercitării 
funcŃiilor de bază, stabilite prin lege, ale băncii centrale în domeniile de politică monetară, 
de credit, valutară, de plăŃi şi de supraveghere a sistemului bancar. 

Procesul de modernizare a sistemului de plăŃi în România a parcurs mai multe etape, 
determinate de necesitatea diversificării serviciilor, rezultată ca urmare a transformării 
graduale a relaŃiilor din economia naŃională în relaŃii de piaŃă. 

În prezent în România funcŃionează un sistem de plăŃi interbancar unic, aflat în 
proprietatea băncii centrale şi administrarea totală a acesteia, la care participă cu drepturi 
egale toate băncile autorizate de Banca NaŃională a României, precum şi alte instituŃii cu rol 
de intermediere financiar bancară. În România, arhitectura actuală a Sistemului NaŃional de 
PlăŃi cuprinde şase subsisteme de transfer interbancar şi de decontare, dependente 
operaŃional, dar deschise principial dezvoltărilor solicitate de pe o piaŃă în formare: 

- Subsistemul de compensare multilaterală a plăŃilor interbancare cu decontare 
netă; 

- Subsistemul de compensare bilaterală a plăŃilor cu decontare netă; 
- Subsistemul de decontare finală în regim special; 
- Subsistemul de decontare brută la sfârşitul zilei a plăŃilor de mare valoare; 
- Subsistemul de decontare brută la sfârşitul zilei a depozitelor constituite de 

bănci la Banca Centrală; 
- Subsistemul de decontare brută la sfârşitul zilei a tranzacŃiilor bancare. 
 Fiecare din aceste subsisteme a fost astfel conceput încât să-şi valorifice 

caracteristicile distincte privind modul de calcul al datoriilor şi creanŃelor băncilor, 
momentul înregistrării acestora în conturile curente ale băncilor şi metoda de acoperire a 



  

poziŃiilor lor debitoare. Toate băncile au dreptul să participe la operaŃiunile celor şase 
subsisteme de transfer interbancar şi de decontare, instituŃia subparticipării nefiind încă 
prezentă în România. 

Sistemul NaŃional de PlăŃi a fost conceput astfel încât acesta să funcŃioneze în 
sprijinul zilnic şi nemijlocit al realizării obiectivelor de politică monetară. 

Sistemul NaŃional de PlăŃi pune la dispoziŃia autorităŃii monetare a Ńării o sursă de 
informaŃii curente, precum şi un puternic instrument de intervenŃie operativă prin asigurarea 
supravegherii permanente a utilizării fondurilor care tranzitează conturile curente ale 
băncilor, în vederea limitării accesului acestora la sursele de refinanŃare ale băncii centrale şi 
prevenirii riscurilor de lichidare şi de credit. 

Datorită modului de organizare a Sistemului NaŃional de PlăŃi, au putut fi puse în 
aplicare proceduri de operare care urmăresc realizarea următoarelor obiective: 

- decontarea zilnică a tuturor plăŃilor interbancare prin conturile curente deschise 
de bănci la banca centrală; 

- separarea operării plăŃilor în funcŃie de plătitor / beneficiar şi de valoarea lor, în 
cadrul unor subsisteme de plăŃi distincte; 

- stabilirea, în cadrul fiecărui subsistem, a unui set de reguli obligatorii pentru 
toate băncile privind modul de prezentare, schimb şi decontare a instrumentelor 
de plată, în scopul creşterii vitezei de operare a acestora, scăderii necesarului 
zilnic de lichiditate pentru acoperirea plăŃilor interbancare, precum şi limitării 
riscurilor de neplată; 

- asigurarea unei transparenŃe şi protecŃii sporite pentru clienŃii băncilor în ceea 
ce priveîte timpul necesar efectuării tranzacŃiilor şi costul aferent efectuării 
acestor tranzacŃii prin Banca NaŃională a României; 

- integrarea tuturor subsistemelor de plăŃi într-un unic sistem de plăŃi coordonat 
şi supravegheat zilnic şi unitar, la nivel naŃional, de către Banca NaŃională a 
României, prin însuşi mecanismul operaŃional al decontărilor interbancare pe 
care aceasta le efectuează. 
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La détermination du revenu imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu se fait par la 

déduction de la somme totale des revenus dont dispose le contribuable, pendant une année, les 
dépenses pour obtenir et conserver le revenu, le revenu imposable étant un revenu annuel, 
disponible, net et global. 

 
 
Determinarea venitului impozabil 
Determinarea venitului impozabil pentru calcularea impozitului pe venit se face prin 

deducerea din suma veniturilor de care dispune contribuabilul în cursul unui an a 
cheltuielilor pentru obŃinerea şi conservarea venitului, venitul impozabil fiind un venit 
anual, disponibil, net şi global. 

Această etapă a procesului de impozitare apare în general ca fiind cea mai 
complexă, datorită diverşilor parametrii de care trebuie să se Ńină seama din considerente 
atât de justiŃie socială, cât şi de intervenŃionism în diverse scopuri 

  
Determinarea venitului global 
Principiul general pentru determinarea venitului global constă în însumarea 

veniturilor nete stabilite la nivelul fiecărei categorii fiscale de venituri, conform regulilor 
stabilite pentru fiecare, obŃinându-se astfel venitul global sau venitul brut. 

Modul de stabilire a categoriilor fiscale de venituri şi procedeele de impunere 
practicate (impunerea separată sau impunerea pe cămin fiscal), influenŃează asupra 
veniturilor nete incluse în fiecare categorie fiscală de venituri, care ulterior sunt agregate, şi 
asupra cuantumului sau valorii deficitelor. 

Veniturile realizate din unele surse pot fi deficitare, unele în mod excepŃional, altele 
mai des, astfel că la nivelul fiecărei categorii fiscale de venituri nete se pot înregistra 
rezultate pozitive sau deficite, pentru deficite putându-se acorda dreptul de report în vederea 
scăderii în anii următori, fie numai în limita veniturilor de aceeaşi natură, fie în limita 
veniturilor din structura categoriei fiscale, anumite deficite extraordinare pot să fie scăzute 
din venitul global în anul apariŃiei sau reportate asupra acestuia în anii următori, în anumite 
proporŃii stabilite prin lege. 

Ca urmare a influenŃei procedeelor de impunere, venitul global poate să cuprindă fie 
numai ansamblu veniturilor nete realizate de o persoană fizică care are calitatea de 
contribuabil, fie ansamblul veniturilor nete realizate de persoanele care intră în componenŃa 



  

unui cămin fiscal stabilite prin cadrul legislativ, în acest caz fiind stabilit contribuabilul 
responsabil pentru plata impozitului pe venit. 

  
Determinarea venitului brut global 
Prin scăderea din venitul global sau venitul brut a deficitelor care pot fi imputate 

asupra sa, precum şi a altor sume pentru evitarea dublei impuneri, se obŃine venitul brut 
global sau venitul brut ajustat. 

Principiul general pentru determinarea venitului brut global constă în scăderea din 
venitul global a deficitelor deductibile fiscal la acest nivel de agregare, apărând o 
compensare a ansamblului rezultatelor pozitive ale unor categorii fiscale de venituri cu 
deficitele excedentare apărute la nivelul unor categorii fiscale expres precizate şi cu 
eventualul report deficitar. 

Deficitul excedentar se poate reporta asupra venitului global în anii următori  numai 
în proporŃiile stabilite legal, iar în situaŃia în care apar deficite succesive, reportarea se face 
în ordinea producerii, începând cu cel mai vechi, putând astfel să apară şi situaŃii de pierdere 
a drepturilor de deducere a unor sume, datorită permanentizării stărilor deficitare. 

Deficitele fiscale deductibile la acest nivel de agregare sunt reprezentate de cota 
parte a deficitelor sociale, care corespund drepturilor asociaŃiilor în societăŃile de persoane 
care intră în sfera impozitului pe venit, şi de deficitele rezultate din exercitarea unei 
profesiuni liberale, compensarea deficitelor putându-se efectua numai din venituri de 
aceeaşi natură. 

 
Determinarea venitului net global 
Principiul general pentru determinarea venitului net global constă în scăderea din 

venitul brut global a anumitor obligaŃii care revin contribuabililor în mod permanent şi a 
unor abateri prin care se urmăresc obiective de politică socială, prin aceasta realizându-se 
practic personalizarea obligaŃiei fiscale, deoarece la venituri egale puterea contributivă reală 
poate să difere, datorită unor aspecte de natură personală (vârstă, stare de sănătate) sau 
familială (număr de copii, alte persoane aflate în întreŃinerea sa). 

Prin scăderea din venitul brut global sau brut ajustat a elementelor deductibile fiscal 
reprezentând obligaŃii personale şi abateri cu caracter social, se obŃine venitul net global 
sau venitul net. 

  
Deducerile fiscale acordate reprezintă: 
- cheltuieli pentru locuinŃa principală, cum sunt dobânzile la împrumuturile 

contractate pentru cumpărarea locuinŃei, cheltuieli de reparare, etc.; 
- pensii alimentare pentru descendenŃi, ascendenŃi şi în caz de divorŃ; 
- cheltuieli pentru supravegherea copiilor mici; 
- obiective sociale, reprezentând prime de asigurare de viaŃă, deces, plata unei 

rente viagere copiilor infirmi în caz de deces a asiguratului, donaŃii şi subvenŃii 
la opere de binefacere sau organisme de interes general. 

 



  

Acordarea unor deduceri constituie forma pură de personalizare, înlocuirea unor 
deduceri cu reduceri este motivată de necesitatea reducerii costului administrării impozitului 
şi a intervenŃiei în viaŃa particulară a individului, dar motivaŃia reală a căutării unor noi 
soluŃii tehnice o constituie stimularea economisirii şi investirii excedentului de venit asupra 
consumului rămas la dispoziŃia persoanelor fizice. 

 
Determinarea venitului net impozabil 
Pentru categoriile de persoane defavorizate social şi pentru persoanele aflate în 

întreŃinerea contribuabilului se pot acorda anumite abateri speciale, în acelaşi timp statul 
poate stimula persoanele fizice să participe în mod democratic la măsurile de politică 
economico-sociale promovate, prin acordarea unor deduceri precis reglementate. 

Numărul contribuabililor care pot să beneficieze de aceste abateri speciale este 
limitat în raport cu marea masă a acestora, în consecinŃă, pentru o parte a contribuabililor 
venitul net global poate să coincidă cu venitul net impozabil. 

Venitul net impozabil se determină prin scăderea din venitul net global a abaterilor 
speciale, care sunt determinate de obiectivele de politică socială şi economică urmărite de 
state.     

Venitul impozabil este un venit net care corespunde atât structural cât şi ca valoare 
finală teoriei venitului net, principiului personalizării şi principiului impunerii universale. 

 
Tehnicile de calcul şi încasare a impozitului pe venit 
În practica fiscală se întâlnesc numeroase tehnici de calcul a impozitului pe venit 

care diferă în funcŃie de sistemul fiscal al fiecărui stat, dar indiferent de diversitatea 
acestora, se pot identifica două grupe de procedee prin care se stabileşte obligaŃia fiscală 
exigibilă: 

- procedeul impunerii separate; 
- procedeul impunerii pe cămin fiscal. 
 
Procedeul impunerii separate 
Acest procedeu se întâlneşte în state ca Italia, Marea Britanie, Belgia, Danemarca, 

Olanda, S.U.A., şi constă în principiu în impunerea distinctă a ansamblului veniturilor 
nete a fiecărui contribuabil, personalizarea venitului impozabil şi politicile economico-
sociale promovate de state realizându-se înainte şi după calculul obligaŃiei fiscale. 

Statul recunoaşte pentru fiecare persoană statutul autonom de contribuabil fiscal, 
asigurându-se astfel tratamentul fiscal egal între persoanele căsătorite şi cele singure şi 
dispariŃia tratamentului fiscal diferit între persoanele cu copii căsătorite, faŃă de persoanele 
cu copii care trăiesc în concubinaj. 

Impunerea separată necesită, sub aspect tehnic, repartizarea copiilor la unul din soŃi 
şi evaluarea transferurilor care apar între aceştia, legate de deducerea obligaŃiilor comune 
privind locuinŃa şi persoanele aflate în întreŃinerea comună. 

 



  

Veniturile şi obligaŃiile deductibile în vederea personalizării impozitului şi realizării 
obiectivelor promovate de stat sunt strict legate de statutul fiscal autonom al fiecărei 
persoane fizice, care sunt obligate să întocmească declaraŃii fiscale individuale pe care le 
depun la administraŃia fiscală în vederea stabilirii obligaŃiei fiscale exigibile. 

În cazul aplicării procedeului impunerii separate, aceleaşi venituri impozabile pot fi 
lovite de două ori: mai întâi printr-un impozit proporŃional, care loveşte fiecare venit inclus 
în categoriile fiscale de venit, scopul urmărit fiind acela de a asigura perceperea impozitului 
prin stopaj la sursă în mod provizoriu, şi ulterior printr-un impozit progresiv, care loveşte 
venitul impozabil, conform tranşelor inegale de venit stabilite.   

Pe baza informaŃiilor deŃinute şi a declaraŃiei fiscale, administraŃia stabileşte 
obligaŃia fiscală definitivă, avându-se în vedere toate veniturile nete, obligaŃiile deductibile, 
reducerile speciale pentru impozitele plătite prin stopaj la sursă aferente anului fiscal 
încheiat, în urma calculului efectuat rezultând, fie o diferenŃă de plătit, fie dreptul 
contribuabilului de a primi înapoi suma plătită în plus. 

 
Procedeul impunerii pe cămin fiscal 
Procedeul se bazează pe impunerea unitară a căminului fiscal şi utilizarea 

mecanismului câtului fiscal, în scopul atenuării efectelor progresivităŃii baremului de 
impozitare, în funcŃie de persoanele care compun căminul fiscal. 

 
Impunerea unitară a căminului fiscal constă în agregarea veniturilor nete 

conform mecanismului general prezentat, evaluarea deficitelor, deducerilor şi abaterilor 
speciale la acelaşi nivel de agregare, venitul impozabil obŃinut fiind astfel un venit agregat, 
responsabilitatea plăŃii impozitului revenind contribuabilului responsabil stabilit prin lege de 
fiecare Ńară şi care răspunde în faŃa administraŃiei fiscale de declararea corectă sub propria 
semnătură a veniturilor şi de plata obligaŃiei fiscale stabilită la nivelul căminului fiscal. 

 
Deoarece pentru acelaşi venit, capacitatea contributivă fluctuează în funcŃie de 

numărul de persoane care dispun de acesta, se utilizează mecanismul câtului fiscal, care 
urmăreşte punerea de acord a sumei totale a impozitului cu capacităŃile contributive ale 
fiecărui cămin fiscal, mecanism care în majoritatea statelor europene cunoaşte două 
variante: 

- câtul conjugal, care are la bază impunerea căminelor fiscale standard compuse 
din două persoane căsătorite, care beneficiază de două părŃi, pentru celelalte 
cămine fiscale se are în vedere numărul de părŃi acordate şi modificarea 
limitelor tranşelor baremului standard în sensul majorării sau diminuării; 

- câtul familial, se întâlneşte în FranŃa, şi ia în calcul obligaŃiile reprezentate de 
copii în cadrul global al politicii familiale promovate de stat, şi constă în 
acordarea suplimentară a unui număr de părŃi pentru copiii aflaŃi în întreŃinere, 
faŃă de cele două părŃi de care beneficiază orice cuplu căsătorit. 

 



  

Indiferent de varianta utilizată, calculul impozitului  pe venit bazat pe mecanismul 
câtului fiscal, presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- venitul impozabil este împărŃit la numărul de părŃi care corespunde câtului 
fiscal, obŃinându-se suma care revine fiecărei părŃi din venit; 

- la suma unei părŃi din venit se aplică cotele progresive pe tranşe de venit din 
baremul de impozitare (stabilit pentru două părŃi), obŃinându-se suma 
impozitului care corespunde unei părŃi din venit; 

- suma impozitului aferentă unei părŃi din venit se înmulŃeşte cu numărul de părŃi 
şi se obŃine valoarea impozitului brut. 

 
Pentru calcularea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, se pot utiliza cote de 

impunere proporŃionale sau progresive, în unele Ńări venitul impozabil fiind supus mai 
întâi impunerii în cote proporŃionale şi ulterior impunerii în cote progresive, dar cea mai 
frecvent utilizată este impunerea în cote progresive pe tranşe de venit, numărul tranşelor şi 
nivelul cotelor diferă de la o Ńară la alta. 

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice se stabileşte, de regulă, anual, pe baza 
declaraŃiei de impunere întocmită de subiectul impozitului, după stabilirea impozitului 
datorat statului, acesta se înregistrează în debitul contribuabilului în registrul de rol. 

Încasarea impozitului stabilit se face în mod diferit, în funcŃie de natura venitului 
realizat, astfel impozitul calculat asupra veniturilor din salarii, dobânzi, rente, etc. se 
realizează, de cele mai multe ori, prin stopaj la sursă, de către plătitorii acestor venituri, iar 
impozitul asupra celorlalte venituri se încasează direct de la contribuabilii în sarcina cărora a 
fost stabilit impozitul. 
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When auditing the economic samples the auditors have to join together in their working 

files, different documents having the value of a proof that represent the documentation concerning 
the audited entity.  

The article presents the contents and types of working documents, particularities, properties 
and their degree of confidentiality. 

 
 
Indiferent de tipul de audit pe care îl desfăşoară, auditorii trebuie să reunească în 

dosarele lor de lucru documente suficiente şi cu valoare probatorie, mai ales în ceea ce 
priveşte baza planificării, domniile auditate activitatea desfăşurată şi constatările auditului. 

DocumentaŃia este etapa auditului prin care se adună laolaltă materialele 
(documentele) de lucru pregătite de şi pentru auditor sau obŃinute şi păstrate de acesta în 
cursul efectuării auditului, sub forma înscrisurilor pe suport de hârtie, filme, pe suporturi 
electronice, sau pe alŃi purtători de informaŃie. DocumentaŃia adecvată ajută auditorul să-şi 
îmbunătăŃească activitatea prin aceea că:  

- facilitează planificarea misiunii de audit; 
- furnizează o evidenŃă a punctelor slabe a erorilor şi neregulilor depistate de 

audit; 
- confirmă şi susŃine judecăŃile, opiniile şi rapoartele auditorului; 
- reprezintă sursă de informare în pregătirea rapoartelor sau răspunde la întrebări 

despre entitatea auditată, furnizând date pentru un viitor audit; 
- dovedeşte conformitatea cu standardele şi manualele de audit şi cu procedurile 

interne ale auditorului; 
- susŃine sau furnizează probe contra plângerilor, acŃiunilor judiciare şi altor 

proceduri legale împotriva auditorului; 
- ajută şi furnizează dovada evoluŃiei şi perfecŃionării profesionale a auditorilor; 
- facilitează revizuirea examinarea şi asigurarea calităŃii în audit deoarece:  

- ajută pe cel care revizuieşte să stabilească dacă au fost îndeplinite 
obiectivele auditului, să se asigure dacă activităŃile delegate altor auditori 
sau experŃi au fost îndeplinite în mod corespunzător, să aprecieze 
judecăŃile emise de auditor pe parcursul auditului şi să identifice domeniile 
unde ar fi necesară o activitate adiŃională pentru obŃinerea probelor de 
audit; 



  

- furnizează baza pentru revizuirea asigurării independente a calităŃii. 
ConŃinuturile şi tipurile de documente de lucru 
Toate etapele unei misiuni de audit trebuie să fie atent documentate, sub aspectul 

observaŃiilor şi al concluziilor rezultate. Această documentaŃie este cunoscută sub 
denumirea de documente de lucru sau dosare de lucru. 

Documentele (dosarele de lucru) reprezintă principala modalitate de consemnare a 
activităŃii auditorului, precum şi a concluziilor rezultate în legătură cu problemele 
importante materiale semnificative, pe baza raŃionamentului profesional al auditorului. 
Documentele (dosarele de lucru) sunt esenŃiale în susŃinerea unei misiuni de audit, toate 
etapele de la planificare şi până la pregătirea proiectului raportului fiind regăsite în acestea. 

Fiecare instituŃie de audit îşi dezvoltă propriile tehnici de pregătire, revedere şi 
îndosariere a documentelor de lucru, bazate pe experienŃa proprie, în general şi pe nevoile şi 
împrejurările proprii, în special.  

Aria de cuprindere a documentelor de lucru este o problemă de raŃionament 
profesional, deoarece nu este posibilă o prestabilire a ceea ce ar trebui să cuprindă 
documentele de lucru. 

Totuşi, la evaluarea gradului de cuprindere a documentelor de lucru care trebuie să 
fie evaluate şi păstrate, ca un principiu general, un dosar de lucru bine documentat va fi 
suficient de complet şi amănunŃit, astfel încât să permită unui auditor neexperimentat să 
stabilească din aceste documente ce muncă a fost realizată şi temeiul principalelor decizii, 
nu şi aspectele de detaliu ale auditului. 

Un astfel de auditor poate înŃelege aspectele de profunzime ale activităŃii respective 
de audit numai discutând cu auditorul care a realizat dosarul de lucru.  

Documentele (dosarul) de lucru trebuie să aibă o serie de calităŃi, cum ar fi: 
claritate, lizibilitate, relevanŃă, acurateŃe, concizie, corectitudine, integralitate (unitate).  

Dacă este utilizat suportul electronic de date (disc, CD, etc), este necesară 
asigurarea unei identificări adecvate care să descrie complet originea, conŃinutul şi 
localizarea datelor în fişiere. 

Forma şi conŃinutul documentelor de lucru sunt influenŃate de următorii factori: 
- obiectivul auditului; 
- forma raportului de audit; 
- natura şi complexitatea obiectului de activitate al entităŃii auditate. 
- natura şi particularităŃile sistemelor contabil şi de control intern ale entităŃii 

auditate; 
- metodologia de audit utilizate. 
Documentele de lucru trebuie planificate şi, în multe cazuri, structurate într-o fază 

anterioară a auditului. 
Documentele de lucru cuprind, de regulă, următoarele: 
- informaŃii privind structura juridică şi organizaŃională a entităŃii; 
- extrase sau copii ale documentelor, contractelor, proceselor-verbale importante; 
- informaŃii privind sectorul de activitate, mediul economie, legislativ în care 

funcŃionează entitatea; 



  

- planul de audit, programul de audit în formă iniŃială şi orice modificări ale 
acestora; 

- acŃiunile întreprinse şi rezultatele (probele de audit) obŃinute de auditor privind 
sistemele contabil şi de control intern ale entităŃii auditate; 

- acŃiunile întreprinse şi rezultatele (probele de audit) obŃinute de auditor privind 
evaluarea riscurilor inerente şi de control, ca şi orice revizuire a acestora 
efectuată pe parcursul auditului; 

- acŃiunile întreprinse şi rezultatele (probele de audit) obŃinute de auditor în 
legătură cu evaluarea auditului intern al entităŃii auditate; 

- analize ale operaŃiunilor contabile şi soldurilor conturilor; analize ale unor 
indicatori şi tendinŃe semnificative; 

- înregistrarea naturii, eşalonării şi coordonării în timp, precum şi a gradului de 
cuprindere ale procedurilor de audit efectuate şi rezultatele lor; 

- dovezi că activitatea realizată de auditorii asistenŃi a fost vizată şi revizuită 
(dacă este cazul); 

- copii ale comunicărilor cu alŃi auditori, experŃi sau terŃi; 
- copii ale scrisorilor sau notelor care privesc problemele de audit comunicate 

sau discutate cu entitatea auditată, incluzând, după caz, termenii şi condiŃiile 
angajamentului şi carenŃele semnificative ale sistemului de control intern al 
acesteia; 

- scrisorile privind persoanele care vor reprezenta entitatea în relaŃiile cu 
auditorii; 

- concluziile la care a ajuns auditorul în ceea ce priveşte aspectele semnificative 
ale activităŃii de audit, inclusiv modul de soluŃionare a excepŃiilor sau 
problemelor neobişnuite apărute în cursul desfăşurării auditului dacă a fost 
cazul; 

- copii ale situaŃiilor financiare şi ale raportului de audit; 
Deoarece în unele cazuri se poate vorbi de audituri recurente (efectuate de acelaşi 

auditor – cazul InstituŃiilor Supreme de Audit, Curtea de Conturi şi Camera Auditorilor), dar 
valabil şi pentru alŃi auditori, practica a impus ca anumite dosare să fie considerate 
permanente, care sunt actualizate cu noi informaŃii în mod permanent şi altele să fie 
considerate curente sau ale exerciŃiului, care conŃin informaŃii cu privire la auditul unei 
singure perioade. 

 
ParticularităŃi 
Auditorul trebuie să folosească notaŃii (semne) convenŃionale pentru a indica sursa 

comparaŃiilor şi procedeele de audit aplicate. Unde nu este cazul notaŃiilor sau unde 
auditorul utilizează semne neconvenŃionale din diferite motive, sensul semnelor trebuie clar 
indicat. 

Pentru uşurarea consultării şi înŃelegerii conŃinutului documentelor de lucru şi, în 
special, pentru găsirea şi evaluarea probelor de audit care susŃin concluziile, recomandările 



  

şi relatările, se foloseşte tehnica dublei încrucişări prin care pe fiecare document se 
menŃionează atât sursa din care a fost obŃinut, cât şi destinaŃia lui. 

Aplicarea acestei tehnici presupune o legătură iniŃială logică şi clară a tuturor 
documentelor de lucru. 

Dosarele de lucru trebuie pregătite pornind de la ideea că ele pot fi folosite ca probe 
în orice procedură legală ce ar putea apărea (litigii, reclamaŃii, probe în instanŃe 
judecătoreşti etc.). De aceea, auditorii trebuie să dateze şi să semneze documentele pe care 
le introduc în dosarele de lucru. 

  
ConfidenŃialitatea şi proprietatea 
Auditorul are, în mod frecvent, acces la informaŃii ce pot fi sensibile din punct de 

vedere comercial, politic sau de securitate. De aceea, auditorul trebuie să manifeste grija 
necesară pentru a se asigura că astfel de informaŃii sunt protejate în mod corespunzător. 

În acest scop sunt necesare proceduri de control care să asigure integritatea fizică a 
documentelor de lucru, dar şi protecŃia conŃinutului lor împotriva folosirii lor în scopuri 
neadecvate. Respectarea cerinŃelor legale şi profesionale în materie de arhivare poate 
satisface aceste deziderate. 

Oricum în cazul instituŃiilor supreme de audit (Curtea de Conturi) trebuie echilibrată 
necesitatea confidenŃialităŃii informaŃiilor obŃinute cu orice prevedere legală care permite 
informarea cetăŃenilor (rapoarte publice). 

Documentele de lucru sunt proprietatea auditorului. Deşi anumite părŃi sau extrase 
din documente pot fi puse la dispoziŃia entităŃii cu acordul auditorului, documentele 
auditorului nu înlocuiesc documentele contabile sau necontabile ale entităŃii auditate. 
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Implementing a preventive management of the client risk means a full range of operations. It 

is very important to define first all the information necessary to build a client type file and a database 
to get every piece of information needed. 

 
 
Organizarea şi structura procesului de creditare a clienŃilor particulari pot fi folosite 

ca instrumente efective de minimizare a expunerii la risc. Utilizarea lor conştientă în acest 
scop precis stă la baza gestiunii preventive a riscului client în mod activ.  

Abordarea clasică în acest domeniu are la bază organizarea distinctă a activităŃii de 
creditare la nivelul a două compartimente ale băncii: ghişeul sau front office însărcinat cu 
întocmirea dosarelor de creditare şi trierea acestora şi biroul de creditare a particularilor sau 
back office care asigură gestiunea evenimentelor posterioare acceptării creditului, pe 
parcursul derulării relaŃiei cu debitorul. În acest context, gestiunea riscurilor este concentrată 
la nivelul front office unde dosarele sunt selectate folosind diverse proceduri, între care 
credit scoring, iar protecŃia împotriva riscurilor este asigurată prin solicitarea unor garanŃii 
tradiŃionale. Odată procesul de creditare iniŃiat, incidentele sunt tratate de un compartiment 
de recuperare a creanŃelor şi doar cazurile cele mai grave antrenează deschiderea unui 
contencios periculos pentru instituŃie şi care implică cheltuieli mari. În perioadele de criză se 
înregistrează o creştere accelerată a numărului dosarelor cu probleme. ReacŃia clasică a 
instituŃiilor de credit implică modificarea baremurilor de la evaluarea pe bază de punctaj şi 
creşterea efectivelor arondate compartimentului de recuperare a creanŃelor. Acest ansamblu 
de răspunsuri reprezintă un mod reactiv de a acŃiona doar după ce incidentul s-a produs. Este 
o politică periculoasă deoarece adesea este prea târziu pentru a mai putea recupera integral 
creanŃa iar cheltuielile pot deveni semnificative (raportat la mărimea creditului). LanŃul 
tratării dosarului debutează prin întocmirea acestuia de către personalul front office. 
Identificarea şi evaluarea riscului se fac într-o manieră globală şi în funcŃie de această 
evaluare de ansamblu banca se angajează sau nu. În cea de-a doua etapă, de acordare a 
creditului, serviciile administrative preiau dosarul de la cele comerciale. Se trece de la o 
viziune globală asupra clientului la una operaŃională, a angajamentului bancar care acoperă 
integral sau parŃial cererea clientului. Cea de-a treia etapă presupune gestiunea efectivă a 
dosarului de creditare şi debutează printr-un transfer de responsabilitate la echipa back 
office. Aceasta răspunde de derularea normală a procesului de creditare şi de gestiunea 
evenimentelor pe parcursul perioadei de valabilitate a dosarului: deblocarea fondurilor, 
înregistrarea plăŃilor, amânarea (eventuală) a scadenŃelor. RaŃionamentul evoluează de la 
noŃiunea de client la cea de scadenŃar: aprecierea riscului se face referitor la încadrarea sau 



nu în disciplina de plăŃi stabilită iniŃial şi, după constatarea unui incident de rambursare. 
Reactualizarea scadenŃelor este efectuată direct de back-office şi serviciile financiare ale 
clientului. Cum acestea nu au o viziune globală asupra clientului, soluŃia poate să nu 
corespundă nici măcar imaginii iniŃiale a clientului şi, cu atât mai puŃin, calităŃii sale actuale. 
Această modalitate de gestiune îşi găseşte justificarea în costurile relativ scăzute ale 
implementării sale în perioade normale şi în specializarea personalului.  

Abordarea modernă se bazează pe necesitatea intervenŃiei înainte ca incidentul să se 
producă, anticipând riscurile şi deci, reactualizând în permanenŃă situaŃia clienŃilor în funcŃie 
de informaŃiile la zi. Fundamentele acestui mod de tratare a dosarelor clienŃilor sunt 
următoarele: 

- riscul trebuie controlat acŃionând la nivelul clientului înainte ca incidentul să 
aibă loc; 

- acŃiunea anticipativă a băncii trebuie să întărească imaginea de consilier şi 
susŃinător al clientului; 

- actualizarea pemanentă a dosarelor conferă băncii un avantaj competitiv care 
rezultă din cunoaşterea exactă a situaŃiei clientului. 

Principiile pe care se bazează gestiunea preventivă a riscului client sunt: 
- existenŃa unui singur criteriu pentru aprecierea unei situaŃii riscante: riscul 

client (preponderent asupra riscului de nerambursare  la scadenŃă); 
- folosirea unui sistem de indicatori sintetici pentru semnalarea abaterilor 

semnificative de la calitatea iniŃială a clientului debitor; 
- urmărirea îmbogăŃirii activităŃii şi nu sufocarea ei: sistemul de control trebuie 

să fie simplu, elastic şi să permită tratamentul prin excepŃie. 
Implementarea unui sistem de gestiune preventivă a riscului client presupune 

derularea unei întregi game de operaŃii. EsenŃială este definirea cu prioritate a informaŃiilor 
necesare pentru un dosar client tip şi a bazei de date din care se poate obŃine fiecare 
informaŃie necesară. Trebuie ca lista acestor informaŃii să fie corelată cu posibilităŃile de 
informare a personalului şi trebuie indicate precis documentele primare din care se preiau 
aceste informaŃii, documente care trebuie să fie accesibile  băncii şi pe care clientul trebuie 
să le actualizeze ori de câte ori apar modificări. Urmează apoi stabilirea indicatorilor 
sintetici în baza cărora se iau decizia de creditare şi decizia de intervenŃie în derularea 
procesului de creditare. Pentru fiecare dintre acestea se stabileşte algoritmul de calcul, se 
fixează conŃinutul bazei de date de prelucrat şi se stabilesc marjele de toleranŃă sau filtrele; 
acestea din urmă trebuie revizuite periodic şi actualizate în funcŃie de evoluŃia pieŃelor şi de 
politica de credit a băncii. Cea de-a treia etapă constă în stabilirea modului de prezentare a 
rezultatelor. Această prezentare trebuie să se caracterizeze prin accesibilitate, rapiditate şi 
simplicitate. Dacă aceste condiŃii sunt întrunite, atunci produsul finit este util şi contribuie la 
simplificarea activităŃilor curente nu la complicarea lor. Etapa finală este de reactualizare a 
informaŃiilor din bazele de date folosite de back office. Reactualizarea poate fi periodică sau 
prin excepŃie, după cum se convine prin politica de credit. Oricum s-ar derula, reactualizarea 
trebuie să fie coerentă şi fiabilă pentru că presupune înlocuirea unor date care stau la baza 
unor algoritmi de calcul care fundamentează decizii. În baza politicii de creditare este 



  

esenŃială identificarea obiectivelor strategice clare care să asigure programului coerenŃă şi 
eficienŃă. Echipa de conducere a proiectului nu poate fi formată din cadre de conducere de 
nivel superior dar este bine ca ea să implice şi direcŃia generală în activităŃile de 
implementare pentru a arăta care este importanŃa programului pentru conducere; acest 
element de ordin subiectiv poate duce la modificarea substanŃială şi rapidă, în sens pozitiv, a 
atitudinii personalului care trebuie să se adapteze la folosirea noului mod de gestiune. La fel 
de importantă este accentuarea laturii consultanŃă în relaŃiile cu clienŃii; aceasta deoarece li 
se cer în mod sistematic informaŃii şi actualizarea pe propria răspundere a celor furnizate 
deja.  

Procesul de analiză a creditului cuprinde două dimensiuni: 
- dimensiunea cantitativă care se desfăşoară pe baza colectării, prelucrării şi 

interpretării tuturor informaŃiilor culese de bancă; 
- dimensiunea calitativă care completează rezultatele analizei cantitative. 
- În cadrul analizei cantitative au loc: 
- analiza generală a activităŃii clientului; 
- analiza datelor financiare; 
- prognoza evoluŃiei viitoare a activităŃilor clientului pe baza planului de afaceri; 
- evaluarea capacităŃii de rambursare a creditelor, dobânzilor şi comisioanelor; 
- evaluarea capacităŃii debitorului de a rezista la eventuale şocuri. 
Analiza calitativă constă în colectarea şi actualizarea tuturor informaŃiilor referitoare 

la responsabilitatea financiară a debitorului, determinarea scopului real al contractării 
împrumutului, identificarea eventualelor riscuri cu care se poate confrunta debitorul şi 
estimarea seriozităŃii şi implicării debitorului în respectarea angajamentelor asumate faŃă de 
bancă. Analiza creditului în vederea gestionării riscului individual de creditare se poate baza 
pe „sistemul celor 7C” care se referă la: caracter, capacitate, capital, condiŃii, clienŃi, 
concurenŃă, colateral (garanŃii).  

Caracterul se referă la probabilitatea care există ca debitorul să încerce să-şi 
onoreze obligaŃiile. Acest factor este unul moral şi este de cea mai mare importanŃă, 
deoarece orice credit implică obligaŃii ulterioare de plată din partea celui împrumutat. 

Capacitatea este factorul care constă în aprecierea subiectivă a capacităŃii de plată a 
debitorului. Aceasta este măsurată, în parte, pe baza datelor din perioadele anterioare 
existente în bancă sau la alte instituŃii financiar-bancare referitoare la clientul respectiv. 

Capitalul se referă la situaŃia financiară generală a solicitantului de împrumut, care 
este indicată de analiza rapoartelor financiare (documentelor financiar-contabile).  

CondiŃiile se referă atât la tendinŃele generale ale economiei, cât şi la evenimente 
particulare dintr-o anumită regiune geografică ori sector al economiei care pot afecta 
capacitatea clienŃilor de a-şi îndeplini obligaŃiile.  

ClienŃii sunt analizaŃi pentru a vedea dacă producŃia realizată de solicitantul de 
credit are desfacerea asigurată, dacă ea se adresează unor clienŃi serioşi şi cu forŃă 
economico-financiară, precum şi cu obiceiul de a-şi achita datoriile. 



  

ConcurenŃa este un factor legat de cel anterior şi se referă la analiza segmentului de 
piaŃă pe care-l deŃine solicitantul creditului, a posibilităŃii acestuia de a face faŃă competiŃiei 
cu ceilalŃi concurenŃi de pe piaŃă. 

Colateralul (garanŃia) priveşte existenŃa unor active pe care clienŃii le pot oferi 
drept garanŃii pentru obŃinerea de credite bancare.  

Tentative de eradicare a flagelului creditelor neperformante au mai existat oferindu-
se ca soluŃie, OrdonanŃa nr. 9/1998 prin care se prevedea obligativitatea transferării 
creanŃelor băncii în acŃiuni. SoluŃia găsită transforma băncile în proprietari, iar consecinŃele 
ar fi fost vizibile în incompetenŃa abordării managementului întreprinderilor. Din acest 
punct de vedere s-a susŃinut ideea înfiinŃării AgenŃiei NaŃionale de Valorificare a Creditelor 
Bancare aptă să preia toate creditele neperformante permiŃând curăŃarea „portofoliilor” 
băncilor comerciale şi valorificarea acestor active printr-o gestiune specializată de 
fărâmiŃare, restructurare, divizare. ÎnfiinŃarea unei agenŃii de valorificare a creditelor 
neperformante în subordinea executivului era normal să pornească în primul rând de la: 

- ideea identificării posibilităŃilor de a înfiinŃa această agenŃie nu numai prin 
efortul propriu al statului ci participativ alături de instituŃii financiare private şi 
bănci creditoare a acestor împrumuturi deoarece cei interesaŃi într-o valorificare 
corespunzătoare, reală, ar putea aparŃine sectorului privat; 

- ideea delimitării în obiectul de activitate şi a „recuperării” creditelor 
nerambursabile în termen; 

- necesitatea responsabilităŃii recuperării împrumuturilor respective să revină, cel 
puŃin în parte şi administratorilor de cont, precum şi tuturor persoanelor care, 
printr-un management necorespunzător au aprobat acordarea lor. 

Dacă creditele neperformante ale unei bănci ar fi integral preluate, atunci băncile şi-
ar derula activitatea pe o traiectorie liniştită, lipsită de alte griji în afara celei de obŃinere de 
profit din activitatea de comision. łinând cont şi de concurenŃa puternică ce se manifestă în 
plan financiar-bancar soluŃia optimă evidenŃiază o preluare parŃială, astfel încât tratamentul 
preferenŃial al unei bănci să nu aibă impact negativ nici asupra celorlalte şi nici în conştiinŃa 
publicului. Aceasta înseamnă că prin nepreluarea în orice condiŃii a contului descoperit al 
acestora se avansează pe calea restructurării sistemului bancar punându-se un nou pilon pe 
calea modernizării, acela al credibilităŃii şi stabilităŃii. În ultima perioadă, băncile tind să-şi 
organizeze activitatea pe baza centrelor de profit în acordarea de împrumuturi societăŃilor 
comerciale. Sistemul centrelor de profit sau de cost trebuie privit ca un instrument de 
utilizare internă în cadrul unei bănci. Structurarea reŃelei băncii pe un model de 
profitabilitate în cazul unui centru de profit implică o serie de activităŃi din care se remarcă 
cea de prognoză şi planificare, activitate care conduce la realizarea termenilor de referinŃă 
pentru analiză şi control. În conformitate cu strategiile decise, profitabilitatea se poate 
măsura la nivelul întregii bănci (ca sumă a performanŃelor centrelor de profit – sucursale 
judeŃene, filiale, agenŃii, puncte de lucru, compartimente operative) cât şi pe segmente de 
clienŃi şi pe grupe de produse şi servicii. Întocmirea modelelor de profitabilitate trebuie să 
corespundă unor proceduri care să includă: 

- calcularea profitabilităŃii la nivel de centru de activitate; 



  

- colectarea şi evaluarea calculelor de la centrele de cost şi / sau profit; 
- monitorizarea profitabilităŃii tuturor centrelor de activitate, inclusiv a celor din 

centrală; 
- modalităŃi de raportare; 
- realizarea în final a analizei de profitabilitate şi prezentarea rezultatelor 

factorilor de decizie din conducerea băncii. 
Între rentabilitatea unei bănci şi rentabilitatea clienŃilor săi există o corelaŃie directă. 

Rentabilitatea ponderată a clienŃilor băncii poate fi influenŃată de bancă prin selectarea mai 
atentă a sectoarelor „Ńintă” şi a clienŃilor. Implicarea prin asistenŃă de specialitate în 
depistarea şi finanŃarea programelor viabile de redresare economică şi financiară a clienŃilor, 
devine un obiectiv ce trebuie urmărit în primul rând prin prisma propriei evoluŃii ulterioare. 
Aceasta în condiŃiile respectării normelor bancare, valabile peste tot în lume: „ce sau cine 
garantează, acoperă integral creditul şi dobânzile cumulate la scadenŃă, în caz de 
nesolvabilitate”, dar şi urmărirea atentă a fondurilor, de la acordare până la materializarea 
profitului, pe program de finanŃare. Un mod de abordare care poate duce pas cu pas la 
creşterea eficienŃei, poate fi ruperea programului finanŃat de ansamblul activităŃii clientului. 
Aceasta înseamnă asumarea contractuală de către client a unor obligaŃii noi, cum ar fi:  

- Ńinerea evidenŃelor stricte pe program de finanŃare, de la iniŃiere până la 
materializarea profitului şi rambursare credit; 

- reducerea interferenŃelor financiare cu restul activităŃilor specifice la limita 
profitului obŃinut pe program, cu eventuale derogări temporare numai cu 
acceptul specialistului bancar; 

- efectuarea rulajului pe program strict prin banca finanŃatoare, pentru a da 
suportul real de urmărire şi analiză de către bancă a realizării indicatorilor 
preconizaŃi la iniŃierea finanŃării. 

O astfel de abordare are efecte benefice în primul rând asupra clienŃilor beneficiari 
de credite, ca o şansă de redresare prin abordarea unor activităŃi delimitate, controlat 
profitabile. Creşterea portofoliului de afaceri rentabile poate duce în timp la înlocuirea celor 
neprofitabile. SiguranŃa băncii în derularea finanŃării aduce şi avantajul continuării finanŃării 
prin linie de credit dedicată respectivului program, cu avantajele ce decurg pentru ambele 
părŃi. Finalizările cu succes duc la posibilitatea de noi abordări comune, ceea ce constituie 
stimulent şi miză pentru client, necesitând în acelaşi timp pregătiri şi resurse serioase. 
Sistemul ar da posibilitatea urmăririi eficienŃei plasamentelor băncii sub forma finanŃării de 
proiecte, ridicării calităŃii prestaŃiei specialiştilor bancari în supravegherea derulării 
activităŃilor finanŃate. O altă consecinŃă constă în îmbunătăŃirea imaginii băncii în contextul 
unui aport concret în reforma economică, care să deschidă drumul includerii şi în alte 
viitoare fluxuri de finanŃare. Pentru a construi o bază de cunoaştere a clientului este nevoie 
de investiŃii serioase în sisteme performante şi realizarea modificărilor necesare în cadrul 
normativ. Pentru atingerea obiectivelor pe care orice bancă şi le propune prin introducerea 
unor sisteme informatice performante, trebuie identificate cu exactitate cerinŃele: 

- monitorizarea utilizării şi rentabilităŃii produselor bancare, vechi şi noi; 
- cuantificarea şi controlul expunerii la risc; 



  

- predicŃionarea schimbării cerinŃelor şi comportamentului clienŃilor; 
- tranzacŃia de la caracterul de serviciu public la cel de serviciu individualizat, 

personal al activităŃii bancare. 
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L’impôt du revenu net des personnes physiques répond aux principes de justice fiscale et 

ceux de nature financière, constituant en même temps une application du principe de l’impôt 
universel, parce qu’il agit sur tous les revenus realisés par les personnes physiques, heurtant soit la 
capacité contributive individuelle des celles-ci, soit la capacité contributive familiale. 

 
 
Caracteristicile impozitului şi factorii care influenŃează tehnica impunerii 
Impunerea venitului net al persoanelor fizice răspunde principiilor de justiŃie fiscală, 

prin personalizarea impunerii, şi celor de natură financiară, prin randamentul său ridicat, 
constituind totodată o aplicare a principiului impunerii universale, deoarece acŃionează 
asupra tuturor veniturilor realizate de către persoanele fizice, lovind, fie asupra capacităŃii 
contributive individuale ale acestora, în cazul impunerii separate a fiecărui titular de venit, 
fie asupra capacităŃii contributive familiale, în cazul când impunerea se face pe cămine 
fiscale. 

Accentul pe dimensiunea venitului se pune odată cu asigurarea eliminării 
distorsiunilor care rezultă din tratarea diferenŃiată a venitului după natura acestora, în 
condiŃiile reducerii sau eliminării impunerii succesive a unor venituri prin procedeul 
imputaŃiei sau procedeul deducerilor. 

Produsul fiscal prin care se realizează impunerea venitului realizat de persoanele 
fizice este numit în mod general impozit pe venit, în practică impunerea venitului net 
putându-se realiza printr-un singur impozit (Germania, Belgia, FranŃa, Austria) sau prin 
două impozite aplicate la aceeaşi bază impozabilă (Normal tax şi Surtax în S.U.A., Income 
tax şi Surtax în Marea Britanie). 

Impozitul pe venit a fost introdus pentru prima dată în lume în Anglia, în 1799 de 
către Wiliam Pitt ca o măsură temporară pe timp de război, în preajma primului război 
mondial fiind adoptat şi de alte Ńări sub forma impozitului pe venit căzut în sarcina 
persoanelor fizice. 

Acest impozit este datorat de persoanele fizice pentru venitul pe care îl realizează, 
în cazul rezidenŃilor existând o obligaŃie nelimitată faŃă de acest impozit, în sensul că un 
contribuabil este impozitat într-un anumit stat nu numai pentru veniturile pe care el le obŃine 
în acel stat, ci şi pentru cele provenite din surse din afară, în timp ce în situaŃia 
nerezidenŃilor există o obligaŃie fiscală limitată, impunerea cuprinzând doar veniturile 
realizate în statul respectiv de către contribuabilii care nu îndeplinesc condiŃiile de rezidenŃă 
sau domiciliu ale acelui stat. 



  

  
OpŃiunea statelor cu privire la alegerea criteriului de a impune şi convenŃiile 

internaŃionale încheiate de acestea, influenŃează asupra persoanelor şi veniturilor incluse 
parŃial sau integral în sfera impozitului, pentru definirea criteriilor avându-se în vedere 
aspecte de ordin personal, profesional şi economic. 

Diversitatea deciziilor publice influenŃează asupra caracteristicilor tehnice ale 
impunerii veniturilor persoanelor fizice astfel, procedeele de impunere (pe fiecare titular 
de venit sau pe cămin fiscal) influenŃează asupra agregării veniturilor nete şi calculului 
obligaŃiei fiscale, procedeele de evaluare a beneficiilor  (real, normal, simplificat, forfetar) 
influenŃează asupra determinării veniturilor nete pe categorii de venituri iar obiectivele de 
politică economică şi socială promovate de state influenŃează asupra naturii, cuantumului şi 
modului de stabilire a elementelor ce fac obiectul unor deduceri, abateri şi reduceri acordate 
contribuabililor. 

 
Categoriile de venit impozabil 
La stabilirea şi evaluarea categoriilor de venituri se au în vedere două principii 

diferite de abordare a acestora, respectiv principul restrâns al veniturilor, care susŃine 
luarea în considerare a surselor sau periodicităŃii fluxurilor de venituri primite, fie de o 
persoană, fie de ansamblu persoanelor care formează o gospodărie în cursul unui an, 
caracterizate prin permanenŃă (dividende, rente, chirii, dobânzi, drepturi salariale) şi 
principiul extins de abordare a veniturilor, care pune accent pe puterea economică a 
contribuabililor, susŃinând determinarea venitului în mod exhaustiv, luând în calcul toate 
elementele care pot fi evaluate în termeni monetari şi care reflectă puterea contributivă şi 
influenŃează gradul de satisfacere a nevoilor contribuabililor. 

În privinŃa noŃiunii de venit impozabil, nici o legislaŃie fiscală nu dă o definiŃie în 
acelaşi timp precisă şi generală, modul de definire fiscală a fiecărei categorii de venituri sau 
beneficii diferă de la o categorie fiscală la alta şi, în consecinŃă, compararea acestor definiŃii 
nu asigură stabilirea unui concept general care să fie unanim acceptat şi acceptabil, definirea 
venitului impozabil se poate face având în vedere principalele sale caracteristici: 

Venitul impozabil este un venit anual, în fiecare an contribuabilii fiind impuşi 
după veniturile realizate în ultimul an, în situaŃia în care un comerciant sau industriaş 
încheie exerciŃiul contabil înainte de sfârşitul anului, beneficiile aferente exerciŃiului închis 
se includ în venitul impozabil anual; 

Venitul impozabil este un venit global, acesta include totalitatea veniturilor şi 
câştigurilor indiferent de sursa de provenienŃă, cu excepŃia veniturilor exonerate integral sau 
parŃial prin lege, prin convenŃii internaŃionale şi a celor care privesc regimuri speciale; 

Venitul impozabil este un venit net, în structura sa intră ansamblul veniturilor nete 
ale contribuabilului care formează venitul global, cuantumul venitului impozabil fiind 
influenŃat de regimul fiscal al deficitelor specifice anumitor categorii de venituri, de 
elementele deductibile care privesc anumite obligaŃii personale sau familiale şi de măsuri de 
politică economico-socială promovate de state; 



  

Venitul impozabil este un venit disponibil, venitul devine disponibil din 
momentul în care depinde de voinŃa persoanei fizice de a-l încasa sau nu; 

Cuantumul venitului impozabil este influenŃat de caracterul impozitului (personal 
sau pe cămin fiscal), acesta putând avea un caracter mai pronunŃat personal sau mai 
pronunŃat familial. 

În funcŃie de natura surselor din care provin veniturile realizate sau dispuse de 
persoanele fizice, legislaŃia fiscală stabileşte următoarele grupe de venituri impozabile: 

Veniturile capitalurilor mobiliare, cuprind: 
- venitul acŃiunilor şi părŃilor sociale distribuite sub formă de dividende de 

societăŃile obligate la plata impozitului pe societate; 
- venitul titlurilor financiare obligatare cu rata dobânzii fixă, variabilă şi 

revizuibilă; 
- venitul titlurilor negociabile pe termen scurt; 
- veniturile valorilor mobiliare străine. 
Beneficii obŃinute din activităŃi sau profesiuni de natură industrială, 

comercială, artizanală şi afaceri diverse, în această categorie fiscală fiind incluse 
beneficiile realizate de asociaŃii societăŃilor de persoane care, fie ca urmare a regimului 
fiscal de bază, fie ca urmare a dreptului de opŃiune acordat de stat, aceste societăŃi intră sub 
incidenŃa impozitului pe venit, pentru determinarea beneficiului realizat la nivelul societăŃii 
putându-se alege între două regimuri: utilizarea beneficiului real sau aplicarea regimului 
forfetar. 

Beneficii şi venituri din profesiuni liberale şi alte activităŃi asimilabile, sub 
incidenŃa impozitului pe venit intrând veniturile realizate de persoanele fizice care: 

- exercită profesiuni liberale în mod independent (consilieri juridici, avocaŃi, 
notari, medici, experŃi contabili, arhitecŃi, traducători, etc.); 

- exercită activităŃi asimilabile, de pe urma cărora obŃin venituri fie aceştia, fie 
moştenitorii lor legali (inventatori, drepturi de autor, agenŃi de asigurări, 
lichidatori judiciari, etc.). 

Beneficiile agricole, respectiv cele obŃinute din exploatarea bunurilor rurale de 
către: 

- asociaŃii societăŃilor agricole de persoane; 
- proprietarii terenurilor exploatate; 
- fermieri; 
- proprietari şi arendaşi. 
Venituri funciare, care cuprind: 
- veniturile proprietăŃilor construite (case, apartamente, magazine, birouri, etc.); 
- veniturile proprietăŃilor care nu sunt construite, de orice natură (grădini, iazuri, 

cariere, saline, etc.). 
Venituri salariale, pensii şi rente viagere, în această categorie se includ: 
- veniturile salariale, cuprinzând salariile propriu-zise şi avantajele accesorii 

primite de o persoană indiferent dacă aceasta desfăşoară o activitate în sectorul 
public sau privat şi indiferent de natura contractului de muncă încheiat; 



  

- pensiile de invaliditate, pensiile pentru munca depusă, pensiile alimentare, 
rentele viagere şi temporare. 

Drepturi salariale acordate administratorilor şi asociaŃilor de către societăŃi, 
acestea nu reprezintă o categorie fiscală distinctă, însă sunt supuse unor tratamente fiscale 
extrem de variate, în funcŃie de tipul de societate care le acordă şi de natura venitului. 

Plusvalorile impozabile, care se pot grupa în două categorii: 
- plusvalorile şi minusvalorile profesionale, realizate fie de societăŃi de capital, 

fie de societăŃi de persoane, fie de persoane independente, care au caracterul 
unor beneficii excepŃionale; 

- plusvalorile şi minusvalorile realizate de particulari, care sunt generate de 
gestiunea patrimoniului privat al acestora. 
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Money is important to the economy as long as it circulates and allows for the carrying out of 

transactions, which means that it is not enough to be analysed the fluctuations of the money volume, 
seen as a stock, but there should be analysed as well, the degree of using this stock, i.e. the money 
volume seen as a flux. 

 
 
Agregatul monetar reprezintă un ansamblu de active monetare; Sistemul 

ContabilităŃii NaŃionale (în România) defineşte agregatul monetar ca o parte constitutivă a 
masei monetare, parte autonomizată prin funcŃiile ei specifice, prin agenŃii specializaŃi care 
emit instrumentele de schimb şi de plată, prin instituŃiile bancar-financiare care le 
gestionează, prin fluxurile economice pe care le mijloceşte. Particularitatea agregatelor 
monetare este de a se îmbina una în alta, precum păpuşile ruseşti: agregatul mai mic este 
conŃinut în agregatul de talie imediat superioară şi tot aşa până când agregatul cel mai mare 
le conŃine pe toate celelalte. 

Criteriul după care sunt incluse activele în agregatele monetare este cel al 
lichidităŃii, al uşurinŃei transformării în bani lichizi. Referitor la un activ sau un portofoliu, 
lichiditatea caracterizează gradul de certitudine, de siguranŃă a celui care deŃine activul 
(portofoliul) de a dispune la fiecare moment de o sumă cel puŃin egală cu valoarea sa 
nominală. Analiza economică distinge trei categorii principale de lichidităŃi: 

M1 – lichidităŃile primare sau altfel spus activele perfect lichide, care permit 
efectuarea de plăŃi imediate; acestea sunt: numerarul în circulaŃie (bancnote, monede 
divizionare) şi depozitele la vedere, în principal cele operabile prin cecuri. M1 reprezintă 
masa monetară în sens restrâns; 

M2 – lichidităŃile secundare sunt constituite din active care pot fi transformate foarte 
rapid în lichidităŃi primare fără riscul de a pierde capital, adică sunt monetizabile. M2 
desemnează masa monetară în sens larg şi cuprinde, în plus faŃă de M1, depozitele la vedere 
neoperabile prin cecuri, depozitele la casele de economii, depozitele la termen aflate în 
gestiunea băncilor, acŃiuni ale fondurilor de ajutor reciproc; 

M3 – lichidităŃile terŃiare sunt constituite din active cu un grad mai mic de 
lichiditate. Transformarea lor în lichidităŃi primare comportă riscul căderii preŃului acestor 
active. M3 cuprinde, pe lângă M2, valorile mobiliare private (acŃiuni şi obligaŃiuni) şi valori 
mobiliare publice (împrumuturi ale statului, colectivităŃi publice sau întreprinderi publice. 

Agregatul cel mai larg, M3 sau M4, reprezintă lichiditatea globală a economiei, 
reprezentativă pentru nivelul de activitate al economiei respective. Există o legătură strânsă 
între evoluŃia economiei reale şi evoluŃia volumului lichidităŃilor economiei: când o 



  

economie este foarte lichidă, populaŃia şi întreprinderile deŃin un volum mare de monedă, 
care poate alimenta o mare cerere de consumaŃie şi poate provoca prin aceasta tensiuni 
inflaŃioniste. Dimpotrivă, când într-o economie există o lichiditate insuficientă pot rezulta 
tensiuni asupra finanŃării întreprinderilor, tensiuni care dăunează grav dezvoltării, creşterii 
producŃiei, deci, creşterii economice. 

Lichiditatea economiei se apreciază prin mărimi absolute şi relative; mărimea 
relativă se numeşte rata lichidităŃii şi se calculează ca raport între nivelul mediu anual al 
masei monetare şi un indicator reprezentativ al nivelului de activitate al economiei (de 
obicei P.I.B.). łinând cont de faptul că există trei agregate monetare, chiar patru în unele 
Ńări (M1, M2, M3, M4), se pot constitui mai multe măsuri ale ratei lichidităŃii economiei. 
Calculul acestor măsuri conduce către rezultate subunitare neaparat (între 0,2 până la 0,6). 
Ratele de lichiditate sunt diferite de la o Ńară la alta; nivelul acestora se explică prin 
comportamentul agenŃilor economici şi populaŃiei şi prin diferenŃele structurale existente 
între sistemele bancare şi financiare. Creşterea continuă a nivelului de trai, în ultimele 
decenii, a fost însoŃită de o preferinŃă a populaŃiei pentru deŃinerea de lichidităŃi; este un 
fenomen care pare a se explica prin faptul că rezervele de precauŃie necesare pentru a face 
faŃă incidentelor sau evenimentelor cotidiene cresc continuu în concordanŃă cu nivelul de 
trai în creştere. 

Conceptul de lichiditate a economiei este din ce în ce mai mult în atenŃia 
autorităŃilor monetare, pentru că este unul din cei mai importanŃi indicatori de care dispun 
pentru a aprecia evoluŃia monetară. ApariŃia tensiunilor inflaŃioniste este precedată de o 
creştere mai rapidă a ratei de lichiditate decât tendinŃa sa pe termen lung. DemonstraŃiile 
monetariştilor, având în vedere punerea în evidenŃă a relaŃiei relativ stabile pe termen lung 
între creşterea masei monetare şi inflaŃie, indică, ca regulă, încadrarea creşterii masei 
monetare în interiorul limitelor considerate comparabile cu creşterea activităŃii economice, 
în volum, ponderată cu o anumită creştere a preŃurilor, ce apare ca inevitabilă. 

Rezultă aplicarea unor politici autostabilizatoare: obiectivul de creştere a masei 
monetare este fixat la un nivel destul de apropiat de obiectivul de creştere a P.I.B. Dacă 
P.I.B. înregistrează o creştere mai mare decât s-a prevăzut, datorită unei majorări a 
preŃurilor, mărimea neschimbată a masei monetare va avea un efect deflaŃionist, asistând la 
o diminuare a ratei de lichiditate a economiei. Dimpotrivă, dacă P.I.B. înregistrează o 
creştere mai lentă decât s-a prevăzut, mărimea neschimbată a masei monetare va determina 
majorarea ratei de lichiditate, cu un posibil efect de relansare. 

Moneda este importantă pentru economie, atât timp cât ea circulă şi permite 
derularea tranzacŃiilor, ceea ce înseamnă că nu este suficient să se analizeze fluctuaŃiile 
masei monetare, privită ca stoc, ci trebuie analizat şi gradul de utilizare a acestui stoc, adică 
masa monetară privită ca flux. Fluxul masei monetare reprezintă masa bănească medie care 
este utilizată într-o anumită perioadă de timp (trimestru, an) într-o economie. Rezultă că 
mărimea fluxurilor monetare dintr-o Ńară, într-un an economic, reprezintă produsul dintre 
mărimea medie a stocului de bani şi viteza de circulaŃie a banilor. Intensitatea utilizării 
monedei este apreciată, deci, prin viteza de circulaŃie a banilor. 



  

Buna înŃelegere a rolului monedei în activitatea economică presupune măsurarea 
vitezei de circulaŃie a banilor şi explicarea variaŃiilor acesteia. Într-un plan abstract, viteza 
de circulaŃie a banilor reprezintă numărul de schimburi parcurse de unitatea monetară într-o 
perioadă de timp dată. Concret, măsurarea vitezei de circulaŃie a banilor ridică probleme, 
deoarece volumul plăŃilor efectuate cu ajutorul monedei este foarte dificil de măsurat. Acest 
fapt este evident pentru bancnote: biletul de bancă este prin definiŃie anonim şi transferat 
fără formalităŃi. Este, deci, imposibil de calculat de câte ori se schimbă, prin câte mâini trece 
o bancnotă. Tocmai din acest motiv, în practică se calculează mişcarea bancnotelor după 
vărsămintele şi retragerile efectuate la ghişeele băncilor – viteza de rotaŃie a banilor, adică 
frecvenŃa cu care banii se reîntorc la bancă. 

Bancnotele reprezintă doar o parte a masei monetare (redusă ca pondere). În cazul 
depozitelor bancare la vedere, se utilizează contabilitatea băncilor, respectiv operaŃiunile 
debitoare şi operaŃiunile creditoare care afectează conturile şi care reprezintă aproximativ 
volumul tranzacŃiilor realizate prin utilizarea monedei. Totuşi, nu toate operaŃiunile astfel 
înregistrate sunt tranzacŃii veritabile; de exemplu, transferul dintr-un cont în altul al 
aceluiaşi agent economic (transfer realizat de la o bancă la alta). Viteza de rotaŃie a 
depozitelor la vedere se calculează pornind de la apropierea contabilă a totalului 
tranzacŃiilor bancare ce se efectuează într-o perioadă dată de soldul mediu al conturilor la 
vedere pe parcursul aceleiaşi perioade. 

Raportul între volumul tranzacŃiilor şi soldul mediu al conturilor se calculează atât 
pentru conturile agenŃilor economici, cât şi pentru conturile persoanelor fizice, foarte 
diferite între ele; întreprinderile, mai mult decât persoanele fizice, raŃionalizează gestiunea 
lor financiară. 

Nu se poate vorbi despre viteza de rotaŃie a altor depozite (decât cele la vedere) 
pentru că acestea nu circulă în formele lor intrinseci, caracteristica acestora fiind tocmai 
imobilizarea până la conversia lor în numerar. Se poate calcula, eventual, o rată de rotaŃie a 
cererii de conversie a depozitelor la termen în lichidităŃi. 

Dintr-un alt punct de vedere, al formării venitului, se poate măsura viteza de 
transformare a banilor în venituri. Cantitatea de bani din economie, care permite realizarea 
tranzacŃiilor, alimentează, în acest fel, activităŃile economice generatoare de venituri. Sub 
acest aspect, viteza de circulaŃie a banilor poate fi calculată ca raport între un agregat 
economic (P.I.B.) şi un agregat monetar (M1, M2, M3), adică chiar inversul ratei lichidităŃii. 
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V – Viteza de circulaŃie a banilor. 
Viteza de circulaŃie a banilor este influenŃată de numeroşi factori, dependenŃi, la 

rândul lor, de comportamentul subiecŃilor economici, de încasările acestora. Încasările 
destinate plăŃilor imediate sunt considerate încasări active (cuprinse în agregatul M1), iar 



  

toate celelalte încasări legate de alte scopuri, cum ar fi cele de achiziŃii sau plasamente 
viitoare, reprezintă încasări tezaurizate provizoriu, incluse în alte agregate decât M1. 

Modul de constituire a încasărilor şi, deci, cererea de monedă sunt exprimate de 
viteza de circulaŃie, care depinde de următorii factori: 

- majorarea volumului încasărilor (veniturilor) antrenează o creştere a vitezei de 
circulaŃie, care permite acoperirea volumului mai ridicat al tranzacŃiilor (ca 
valoare); 

- în general, în perioade caracterizate de inflaŃie, viteza de circulaŃie creşte, 
deoarece inflaŃia determină o diminuare a încasărilor şi este posibil să 
determine o creştere a cererii de bunuri şi servicii. În sens invers, viteza tinde 
să se încetinească în perioada de stabilizare, agenŃii economici (şi populaŃia) au 
încredere în puterea de cumpărare a monedei; 

- politica monetară restrictivă conduce la creşterea vitezei de circulaŃie a 
monedei şi invers, politica expansionistă diminuează această viteză; 

- comportamentul de gestiune raŃională a agenŃilor economici care doresc să 
diminueze costurile lor de oportunitate şi tranzacŃii. În cazul în care rata 
dobânzii este mare, constatând un cost al lichidităŃii ridicat, agenŃii economici 
îşi vor reduce încasările prin creşterea vitezei de circulaŃie a monedei. M1 se va 
reduce, însă va spori M3, mai exact titlurile care asigură un randament mai 
ridicat. 

Calculul vitezei de circulaŃie ca raport între P.I.B., ca indicator al evoluŃiei activităŃii 
economice, şi masa monetară prezintă inconvenientul de a nu permite luarea în considerare 
a evoluŃiei structurii tranzacŃiilor, de exemplu creşterea consumurilor intermediare. De aceea 
în practică se urmăreşte şi viteza diferitelor mijloace de plată, viteza de rotaŃie (prezentată 
mai sus). 

Cunoaşterea situaŃiei monetare, a structurii şi evoluŃiei componentelor masei 
monetare, precum şi a vitezei de circulaŃie a banilor reprezintă condiŃia stabilirii politicii 
monetare. Este motivul pentru care am prezentat aceste aspecte, premise ale realizării 
politicii monetare şi de credit optime. 

O bună politică monetară poate să împiedice ca moneda să devină una din cauzele 
principale ale marasmului, ale recesiunii economice. 
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În ceea ce priveşte sistemele informaŃionale din domeniul financiar-bancar, acestea 

sunt concepute, realizate, utilizate şi dezvoltate în concordanŃă strictă cu cerinŃele cadrului 
legal în materie, constituit în principal din: 

legile de bază, concretizate în legea privind societăŃile comerciale (Legea nr. 
31/1990 republicată) republicată şi legea privind activitatea bancară (Legea nr. 33/1991); 

norme metodologice emise de Ministerul FinanŃelor, Banca NaŃională a României, 
Guvernul României, alte organisme macroeconomice abilitate. 

În vederea stabilirii locului şi rolului sistemului informaŃional în cadrul sistemului 
bancar, amintim obiectivele cele mai importante ale acestuia, şi anume: 

Asigurarea informării sistemului decizional cu privire la funcŃionarea sistemului 
operaŃional; 

Asigurarea transmiterii în forme concrete şi accesibile a deciziilor emise de către 
sistemul conducător către sistemul operaŃional; 

Realizarea unei permanente legături de tip informaŃional cu mediul înconjurător. 
Rolul sistemului informaŃional bancar în cadrul unei societăŃi bancare constă în: 
Culegerea sau receptarea datelor de la sistemul operaŃional, precum şi din spaŃiul 

extern băncii.  
Datele emanate de sistemul operaŃional bancar, cât şi cele provenind din spaŃiul 

extern băncii fac obiectul întocmirii de documente bancare. Aceste documente bancare pot 
viza operaŃiile de trezorerie şi interbancare, operaŃiuni cu clientela (de creditare, dare sau 
luare de împrumuturi, de pensiune, operaŃiuni în cont curent, constituire de depozite la 
vedere sau la termen), operaŃiuni cu titluri (valori mobiliare, titluri de stat, de creanŃe 
negociabile etc), operaŃiuni diverse, operaŃiuni privind capitalurile proprii, asimilate, 
provizioanele, veniturile, cheltuielile şi rezultatele finale, operaŃiuni în devize, operaŃiuni în 
afara bilanŃului. 

Documentele bancare pot fi clasificate în funcŃie de mai multe criterii, cum ar fi: 



  

- în funcŃie de momentul întocmirii şi al volumului de operaŃii pe care-l conŃin, 
avem: 

- documente primare, care cuprind în general date referitoare la o singură 
operaŃie şi se întocmesc în momentul desfăşurării procesului sau fenomenului 
economic (foi de vărsământ, ordine de încasare, ordine de plată, cecuri, etc); 

- documente centralizatoare, ce conŃin operaŃii concentrate din mai multe 
documente primare (borderouri de cecuri de decontare, specificaŃii, etc). 

- după locul unde se întocmesc, avem: 
- documente întocmite în afara unităŃilor bancare, în special de titularii de 

conturi, care cuprind date provenind din exteriorul societăŃii bancare (ordin de 
plată, ordin de încasare, cecuri de numerar sau pentru plăŃi fără numerar, etc); 

- documente întocmite în cadrul băncilor (ordine de plată sau de încasare, note 
contabile, situaŃii statistice, registrul jurnal, registrul inventar, registrul Cartea 
Mare, Jurnalul operaŃiilor zilei, etc); 

- documente iniŃiate de ambii parteneri în scopul realizării operativităŃii 
operaŃiilor (foi de vărsământ cu chitanŃă, ordine de plată în scopul virării la 
termen a datoriilor faŃă de buget, etc). 

- după sferele circulaŃiei băneşti pe care le implică, distingem: 
- documente bancare privind operaŃiile cu numerar (foi de vărsământ, ordin de 

încasare, cec de numerar şi ordin de plată) 
- documente bancare privind virările de sume din unele conturi în altele (ordin de 

plată, cec de decontare, bilet la ordin, cambia, etc). 
Prelucarea datelor culese sau recepŃionate în conformitate cu cerinŃele sistemului 

decizional. 
Prelucrarea datelor înseamnă procesarea acestora sub diverse forme, în concordanŃă 

cu două cerinŃe fundamentale: cadrul legislativ financiar-bancar şi cerinŃele generale sau 
specifice ale organismului la nivelul căruia au loc aceste prelucrări. Prelucrările sunt în 
esenŃă diferite procese de conversie a informaŃiilor în diverse forme relevante pentru 
sistemul operant, acestea devenind informaŃii elementare sau complexe necesare activităŃilor 
de decizie din cadrul subsistemului de conducere.  

Cu ajutorul unui set finit de metode, tehnici, procedee, modele, strategii, 
instrumente, sisteme de tehnică de calcul, sisteme de comunicaŃie de date, personal 
specializat în informatică, restricŃii şi facilităŃi legislative în materie, utilizate pentru 
generarea, dar mai ales pentru prelucrarea datelor, se realizează transpunerea în practică a 
îndeplinirii funcŃiilor respectivului organism bancar. Toate aceste componenete enumerate 
mai sus au rolul de a asigura o funcŃionare optimă şi o reglare de tip conexiune inversă 
(feed-back) a întregului sistem aferent societăŃii bancare, în condiŃii de eficienŃă şi de 
rentabilitate financiară acceptabile. 

În astfel de condiŃii, sistemul informaŃional primeşte datele de la sistemul operant şi 
prin intermediul unei baze de proceduri asociate, asigură prelucrarea multiplă a acestora în 
conformitate cu un sistem procedural bazat pe algoritmi de prelucrare şi de calcul, în 



  

vederea obŃinerii unor date de ieşire sub formă de rapoarte, indicatori sintetici, grafice, alte 
tipuri de situaŃii de ieşire ce diferă de la caz la caz. 

Stocarea, regăsirea şi  transmiterea informaŃiilor către sistemul decizional. 
Un instrument indispensabil în procesul îndeplinirii cu competenŃă a funcŃiilor 

băncilor, în creşterea rolului băncilor în viaŃa economică a unei Ńări este evidenŃa bancară, ca 
mijloc de reflectare a activităŃii unei bănci, de urmărire a fluxurilor financiare şi monetare 
ale băncii.  

EvidenŃa bancară are trei componente principale: 
- EvidenŃa operativă;  
- EvidenŃa statistică; 
- EvidenŃa contabilă. 
EvidenŃa operativă este necesară în activitatea bancară pentru cunoaşterea şi 

urmărirea desfăşurării anumitor operaŃii pe măsură ce se efectuează în scopul realizării lor în 
cadrul termenelor stabilite, asigurării închiderii operaŃiilor pe măsura rezolvării lor, din 
necesităŃi de control, precum şi în alte scopuri. Astfel, unul din documentele de evidenŃă 
operativă este Jurnalul operaŃiilor zilei, care asigură controlul preluării corecte a datelor din 
documentele primare în vederea preluării lor la calculator. În Jurnalul operativ, ca balanŃă a 
operaŃiunilor bancare zilnice se reflectă, pe grupe de operaŃiuni, toate operaŃiile de încasări 
şi plăŃi în numerar, ceea ce oferă posibilitatea înregistrării lor în contabilitate o singură dată, 
la sfârşitul zilei respective. 

EvidenŃa statistică este necesară pentru a urmări, a studia, a raporta evoluŃia 
diferitelor categorii şi grupuri de operaŃiuni efectuate de bancă. Se evidenŃiază în mod 
statistic operaŃiile de virări de sume prin conturile deschise la bănci, operaŃiunile de 
creditare a tuturor agenŃilor economici şi a populaŃiei, emisiunea bănească şi casieria de 
către Banca NaŃională, finanŃarea şi creditarea investiŃiilor, relaŃiile cu străinătatea a băncilor 
comerciale, etc. 

EvidenŃa contabilă (contabilitatea bancară) este forma evidenŃei economice care pe 
baza dublei înregistrări şi a egalităŃii bilanŃiere, urmăreşte, înregistrează şi controlează 
patrimoniul băncii în dinamica modificării şi transformării acestuia. 

RecepŃionarea deciziilor şi  transpunerea acestora într-o formă accesibilă 
diferitelor niveluri ale sistemului operaŃional, precum şi  transmiterea acestora 
către organele operaŃionale. 

Furnizarea, sub controlul decizional, a informaŃiilor solicitate de nivelurile 
ierarhice superioare sau de alte sisteme din spaŃiul economico-social înconjurător. 

Comunicarea informaŃiilor financiar-bancare asigură transferul acestor tipuri de 
informaŃii de la sistemul operant către cel de conducere şi invers, funcŃie ce asigură 
circulaŃia datelor la nivelul întregului organism financiar-bancar. De remarcat este faptul că 
maniera de prezentare al acestor informaŃii trebuie să fie una suficient de accesibilă pentru 
destinatarul informaŃiei, adică gradul de detaliere şi conŃinutul deciziei să nu denatureze 
sensul iniŃial al mesajului de trannsmis fie de la organele decizionale la cele operaŃionale, fie 
invers. 



  

- ComunicaŃia informaŃiilor se poate face: 
- În interiorul organismului financiar-bancar; 
- Între organisme financiar-bancare diferite;  
- Între un organism financiar-bancar şi orice alt tip de operator economic. 
În ceea ce priveşte funcŃiile sistemului informaŃional bancar, literatura de 

specialitate44 consemnează patru funcŃii principale ce au ca scop realizarea obiectivelor 
societăŃii bancare: 

- FuncŃia de culegere a datelor; 
- FuncŃia de prelucrare a datelor şi de elaborare a deciziilor; 
- FuncŃia de stocare (memorare) a informaŃiilor; 
- FuncŃia de comunicare a informaŃiilor şi a deciziilor. 
După părerea noastră, aceste funcŃii, sintetic denumite, specifice sistemului 

informaŃional pot fi amplificate, diversificate şi expandate prin intermediul tehnicilor 
informatice. 

În orice sistem creat de om sunt bine delimitate atât subsistemele decizionale, cât şi 
cele operaŃionale.  

Sistemul decizional este integral specific managementului şi constituie un adevărat 
sistem de comandă, ce reglează ansamblul activităŃilor implicate. Prin sistemul decizional se 
exercită toate funcŃiile managementului, o pondere superioară înregistrând-o previziunea, 
nelipsită de fapt din nici un act sau proces decizional.  

Rolul subsistemului decizional într-o bancă este acela de a asigura prin planificare, 
organizare, coordonare, urmărire, control şi la  nevoie corecŃie, realizarea obiectivelor 
prestabilite. Rolul său este similar sistemului nervos omenesc. Aşa cum omul fără un sistem 
nervos bine pus la punct moare sau este bolnav, tot aşa şi societatea bancară, fără un sistem 
decizional adecvat, nu poate să funcŃioneze eficient. De aici rezultă importanŃa sa deosebită 
pentru societatea bancară. 

Concret, sistemul decizional îndeplineşte în cadrul societăŃii bancare următoarele 
două funcŃii principale: 

DirecŃionează dezvoltarea de ansamblu a băncii şi a componentelor sale. 
Previziunile pe care se fundamentează evoluŃia activităŃilor societăŃii bancare sunt practic 
ansambluri de decizii strategice, tactice sau curente prin care se stabilesc principalele 
obiective urmărite, modalităŃile principale de acŃiune pentru îndeplinirea lor, precum şi 
resursele umane, materiale, financiare şi informaŃionale alocate. În consecinŃă, dezvoltarea 
societăŃii bancare este prefigurată şi direcŃionată prin deciziile de plan; 

Declanşarea acŃiunilor personalului în cadrul societăŃii bancare. Fiecare persoană 
din cadrul societăŃii bancare, ca şi fiecare compartiment trece la realizarea sarcinilor de 
serviciu în baza deciziilor managerilor, care stabilesc concret ce trebuie făcut, unde, când, 
cum, cu ce mijloace, ce restricŃii sunt, etc, prin intermediul deciziilor lor, preponderent 
curente, şi mai rar tactice. Desigur, între aceste două funcŃii principale ale sistemului 
                                                      

44 I. Galiceanu-coordonator, Gestiune bancară, Editura Didactica Nova, Craiova, 
1997, p.35 



  

decizional există multiple interdependenŃe, împreună asigurând ansamblul de “comenzi” 
indispensabile bunei funcŃionări a societăŃii bancare. 

Componenta concretă a oricărei societăŃi bancare o constituie desigur, sistemul 
operaŃional, ceea ce explică de ce i-au fost consacrate majoritatea studiilor de specialitate 
existente. 

Sistemul operaŃional bancar constă în ansamblul elementelor organizatorice din 
cadrul firmei, ce asigură cadrul, divizarea, combinarea şi funcŃionalitatea proceselor de 
muncă în vederea realizării obiectivelor previzionate. 

Sistemul operaŃional al societăŃii bancare, rezultantă a interacŃiunii elementelor 
organizatorice formale- predominante- cu cele informale, îndeplineşte în cadrul organizaŃiei 
mai multe funcŃii: 

Stabileşte principalele componente organizatorice ale societăŃii bancare, în funcŃie 
de amploarea şi natura obiectivelor previzionate, de resursele disponibile şi de viziunea 
managerială a conducerii de nivel superior; 

Interconectează subdiviziunile organizatorice potrivit unor anumite criterii în 
vederea asigurării unei funcŃionalităŃi normale societăŃii bancare; 

Combină resursele băncii cu respectarea anumitor cerinŃe, punând pe primul plan 
competitivitatea şi rentabilitatea societăŃii bancare; 

Asigură cadrul organizatoric pentru desfăşurarea ansamblului activităŃilor 
societăŃilor bancare, luând în considerare pe lângă criterii de ordin structural-organizatoric, 
pe cele informaŃional-decizionale. 

În concluzie, sistemul operaŃional constituie armătura de rezistenŃă a unei societăŃi 
bancare, prin caracteristicile sale constructive şi funcŃionale condiŃionând sensibil conŃinutul 
şi eficacitatea activitătilor desfăşurate în cadrul băncii. 

Rolul subsistemului operaŃional constă în aceea că asigură realizarea concretă a 
obiectivelor, respectiv prestarea de servicii bancare în condiŃii de eficienŃă.  

Între cele două subsisteme se interpune, cu o importanŃă mereu crescândă sistemul 
informaŃional, care asigură prin intermediul informaŃiilor de raportare şi a celor decizionale 
nu numai legătura, dar şi modalitatea de atingere a obiectivelor în funcŃionarea 
subsistemelor operaŃionale şi de conducere. 

ÎnŃelegerea mecanismului informaŃional al societăŃii bancare, a multiplelor funcŃii 
ale informaŃiei în cadrul său este condiŃionată de cunoaşterea componentelor sistemului 
informaŃional.  

Putem considera sistemul informaŃional bancar drept un instrument al conducerii, 
menit să asigure satisfacerea necesităŃilor de informare ale sistemului decizional şi ale celui 
operaŃional, la toate nivelurile sistemului bancar. 

Obiectivul de bază al oricărui sistem informaŃional bancar îl reprezintă realizarea 
unei cuplări dinamice prin stabilirea tuturor legăturilor, ascendente şi descendente între 
sistemul decizional şi sistemul operaŃional şi toate acestea în condiŃiile unei evoluŃii 
permanente a mediului. 

Structurarea sistemului informaŃional între sistemul decizional şi cel operaŃional 
atrage după sine faptul că atât obiectivele specifice, cât şi structura şi funcŃionarea acestuia 



  

sunt, în mod direct determinate de caracteristicile şi trăsăturile esenŃiale ale celor două 
sisteme. 

Dezvoltarea tehnicilor electronice de calcul şi apariŃia prelucrării automate a datelor 
au permis ca ambele sisteme, cel care furnizează informaŃiile- sistemul operaŃional şi cel 
care le prelucrează în vederea adoptării deciziilor- sistemul decizional, să fie compatibile. 
Aceasta a făcut ca introducerea prelucrării automate a datelor să fie în mod esenŃial însoŃită 
de o reconsiderare a proceduriloe de tratare şi în special de valorificare a informaŃiilor, cu 
implicaŃii directe asupra organizării activităŃii. 

Sistem bancar în accepŃiune generală reprezintă un angrenaj constituit din trei 
componente principale: un sistem de execuŃie, operaŃional, altul de conducere, decizional şi 
un al treilea informaŃional, cu menŃiunea că se poate constata că fiecare componentă în parte 
întruneşte cerinŃele impuse pentru un sistem. 

Date fiind  precizările de mai sus, se pune problema dacă în studierea sistemului 
informaŃional bancar este suficient a se face referiri doar la acesta, sau mai degrabă alături 
de studierea sistemului informaŃional trebuie să se includă şi sistemul operaŃional şi cel 
decizional. Cunoaşterea sistemului operaŃional şi a celui decizional vor înlesni posibilităŃile 
de studiere a sistemului informaŃional existent, dând astfel posibilitatea de a emite 
consideraŃii asupra sistemului informaŃional existent şi eventuale modalităŃi de îmbunătăŃire 
ale acestuia. 
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The management of risk is a new and very important activity for any insurance –reinsurance 

company. That’s why, it must be applied consequently by the insurance-reinsurance companies for 
fulfilling the strategically objectives of this.  

 
 
Managementul de risc este o activitate nouă şi foarte importantă pentru orice 

societate de asigurare-reasigurare. Din acest motiv, el trebuie aplicat consecvent de către 
societăŃile de asigurare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale acestora.  

Măsurile preliminare ce se pot lua de către societăŃile de asigurare-reasigurare 
vizează:  

- prevenirea sau reducerea daunelor; 
- existenŃa unor lichidităŃi suficiente; 
- luarea în calcul a unor costuri mai mari atunci când este întocmit bugetul de 

venituri şi cheltuieli.  
 
a) Prevenirea sau reducerea daunelor 
 Orice societate de asigurare alocă fonduri destinate acestui scop. Astfel se 

utilizează fonduri pentru: desecări în vederea evitării inundaŃiilor; împăduriri în vederea 
evitării alunecărilor de teren; construirea de diguri; educarea populaŃiei cu privire la 
necesitate asigurării, necesitatea păstrării bunului în perfectă stare de funcŃionare pe 
perioada cât acesta face obiectul unui contract de asigurare.   

În cazul apariŃiei unei daune, asiguratul, prin condiŃiile de asigurare este obligat să 
limiteze pagubele şi să sprijine asigurătorul în lichidarea acestora. Asiguratul are obligaŃia 
să participe alături de asigurător la stabilirea cauzelor care au dus la producerea 
evenimentului, să furnizeze orice informaŃii cu privire la locul şi împrejurările producerii 
riscului asigurat.  

Pe parcursul derulării contractului de asigurare, asiguratul este obligat să aducă la 
cunoştinŃa asigurătorului orice modificare a datelor iniŃiale existente la încheierea 
contractului.  

 
b) ExistenŃa unor lichidităŃi suficiente 
 Această măsură preliminară pentru managementul riscului se referă în special la 

dimensiunile şi destinaŃiile primei de asigurare.   
Principala destinaŃie a primei de asigurare o constituie formarea fondului de 

asigurare ce se utilizează pentru plata daunelor. Dimensiunea acestui fond trebuie să fie 



  

suficient de mare pentru a nu dezechilibra activitatea asigurătorului. Însă realizarea lui la un 
nivel satisfăcător vizează o dispersie a riscului cât mai ridicată (deci încheierea unui număr 
ridicat de contracte de asigurare),  utilizarea franşizei cu scopul de al cointeresa pe asigurat 
în păstrarea bunului în condiŃii optime şi nu în ultimul rând cedarea unei părŃi din risc în 
reasigurare.  

Acoperirea cheltuielilor de administrare a asigurărilor, cheltuieli ce se referă concret 
la salarii, premii, rechizite, telefon, lumină etc., constituie următoarea destinaŃie a primei de 
asigurare.  

Prima de asigurare trebuie astfel calculată încât societatea de asigurare să-şi acopere 
cheltuielile şi să obŃină beneficiu.  

 
c) Luarea în calcul a unor costuri mai mari atunci când este întocmit bugetul 

de venituri şi cheltuieli 
 Ca urmare a frecvenŃei de apariŃie a riscurilor pe o perioadă de cel puŃin 5 ani, se 

apreciază o anumită intensitate a riscului şi se estimează un nivel al primei de asigurare care 
însă nu de puŃine ori este majorat de către asigurător pentru a preîntâmpina situaŃia când 
prejudiciul este atât de mare încât scapă de sub control.  

Pentru realizarea unui management performant societăŃile de asigurări trebuie să 
parcurgă următoarele etape: identificarea riscului, cuantificarea riscului, luarea unor măsuri 
imediate după producerea evenimentului, adaptarea la necesităŃi.  

 
1) Identificarea riscului 
Un manager bun este cel care prevede, care identifică posibilitatea apariŃiei riscului. 

În cadrul fiecărei societăŃi de asigurare, compartimentul de marketing trebuie să aibă un rol 
deosebit de însemnat. Acest compartiment trebuie să se ocupe cu culegerea informaŃiilor din 
toate zonele Ńării  pentru cunoaşterea situaŃiei reale în funcŃie de specificul zonelor 
respective. Trebuie luate în vedere  mai multe considerente cum ar fi: puterea economică a 
zonei; formele de relief; structura populaŃiei pe sexe, avuŃia populaŃiei, impactul factorilor 
naturali în zonă.  

Pe de altă parte, pe baza unor chestionare întocmite periodic, se verifică care este 
nevoia de asigurare a populaŃiei şi care sunt formele de asigurare cele mai solicitate.  

Se cunoaşte că persoanele fizice solicită îndeosebi asigurarea autovehiculelor 
(FULL CASCO), apoi asigurarea clădirilor, asigurarea de viaŃă, asigurarea bunurilor din 
gospodărie.  

În cazul societăŃilor comerciale, pe primul loc tot asigurarea autovehiculelor este 
cea mai solicitată, urmată de asigurarea utilajelor şi asigurarea de accidente a salariaŃilor.  

 
2) Cuantificarea riscului 
Această etapă presupune analiza efectului imediat a stricăciunilor pe care le-a adus 

apariŃia riscului coroborată cu urmărirea efectelor în viitor.  



  

În cazul unui accident de muncă, cuantificare imediată o reprezintă valoarea 
concediului medical. Dar lucrurile nu se opresc aici pentru că persoana în cauză trebuie 
înlocuită pentru continuarea procesului de producŃie. 

În practică s-au întâlnit cazuri edificatoare despre valoarea riscului şi nu în ultimul 
rând cunoaşterea de către cetăŃean a drepturilor sale. Un astfel  de exemplu este cel în care 
un autoturism înmatriculat în România, a produs în Germania un accident de circulaŃie 
lovind o persoană. Persoana respectivă era managerul unei firme. Asigurarea de răspundere 
civilă externă "Carte Verde" presupune răspunderea nelimitată pentru emitent astfel încât 
pretenŃiile managerului de 20 000 euro nu au fost considerate nejustificate întrucât persoana 
în cauză a justificat că lipsa sa din unitate poate aduce pe perioada de spitalizare o pierdere 
de o asemenea sumă. 

În acelaşi timp societatea de asigurare poate să analizeze mărimea riscului pe baza 
datelor statistice.   

 
3) Luarea unor măsuri imediate după producerea evenimentului  
Prima obligaŃie a asigurătorului este aceea de a aduce bunul avariat la parametrii 

avuŃi înainte de producerea evenimentului asigurat într-un timp cât mai scurt posibil.  
Plata efectuată la timp şi valoarea reală într-un astfel de eveniment poate aduce 

consecinŃe benefice pentru viitor, în sensul că alte persoane îşi vor încredinŃa proprietăŃile 
acestei societăŃi de asigurare. 

După apariŃia evenimentului, trebuie analizate cauzele producerii lui. Nu trebuie 
ignorate măsurile de combatere a riscului care se iau şi după producerea evenimentului. 
Aceste măsuri se referă la: instalarea unui sistem de sprinklere pentru combaterea 
incendiilor, protejarea cu gardă a persoanelor care transportă bani la bancă etc.  

 
4) Adaptarea după necesităŃi 
În caz de eveniment, o persoană poate avea mai multe reacŃii la risc.  
Refuzul constituie atitudinea unei persoane faŃă de risc, echivalent cu indiferenŃa. 

Acestei reacŃii i se opune o alta şi anume transferul care se asociază cu noŃiunea de 
asigurare. 

Cumularea este o altă atitudine faŃă de risc. Ea presupune combinarea riscului în 
discuŃie cu alte riscuri pentru a reduce riscul individual.  

Acceptarea sau asumarea presupune reŃinerea întregului risc, realizându-se în două 
moduri: printr-o acŃiune conştientă, deliberată; prin ignoranŃă.  

Un sector aparte în managementul de risc îl ocupă marketingul. Orice societate de 
asigurare este obligată să facă o prospectare a pieŃei, pentru a cunoaşte cu exactitate care 
sunt formele de asigurare cele mai căutate de către persoanele fizice şi juridice. Scopul 
prospectării pieŃei, a chestionarelor de marketing îl constituie câştigarea unui segment cât 
mai mare de piaŃă. Pentru realizarea acestui obiectiv se recurge la publicitate în ziare, 
reviste, radio-televiziune. 

Din analizele efectuate s-a constatat că, în domeniul asigurărilor, clienŃii urmăresc 
preŃul asigurării şi operativitatea în decontarea daunelor. Clientul ar trebui să urmărească, 



  

după părerea noastră, nu neapărat primele cele mai scăzute de pe piaŃă, ci mai ales 
societăŃile de asigurare care plătesc daunele la timp şi la valoarea lor reală.   
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The companies though their demands and offers can become the key element to the 

success to their    financial situation . The company s activity requires the knowledge of its 
complex environment and the relationship  it conducts changes between  pardoners , 
involved directly or indirectly . The mechanism must be organised and utilised in a way it 
comes to a rational conclusion . 

  
 

PiaŃa financiară  
           Întreprinderile sunt jucători atât pe pieŃele monetare cât şi pe cele de capital. 

PiaŃa financiară este o piaŃă specială  în cadrul căreia fluxurile monetare joacă un rol esenŃial 
. Acelaşi rol esenŃial al fluxului de bani îl găsim şi în  cadrul pieŃei monetare ,.Astfel se 
poate afirma că cele două tipuri de pieŃe se întrepătrund şi se intercondiŃionează atât de mult 
încât , uneori este deosebit de greu să se facă o delimitare netă între ele . 

         PiaŃa monetară este acea piaŃă specializată în efectuarea de tranzacŃii cu active 
monetare , cu scadenŃe relativ scurte , de până la un an , incluzând în sfera sa operaŃiuni cu 
depozite bancare , cambii , bilete la ordin , cecuri , certificate de depozit şi  alte titluri pe 
termen scurt . Cea mai mare parte a acestei pieŃe este reprezentată de către bănci şi  alte 
instituŃii financiare care negociază capitalurile disponibile . PiaŃa monetară este alcătuită din 
cei care acordă credite pe termen scurt , precum şi din întreprinderi în căutare de finanŃare 
pe perioade reduse . 

         PiaŃa de capital este acea  piaŃă specializată în efectuarea de tranzacŃii cu 
active financiare cu scadenŃe pe termene medii şi lungi , spre deosebire de pieŃele monetare 
pe care tranzacŃiile sunt cu scadenŃe pe termen scurt . PiaŃa de capital are rolul de a-i pune în  
legătură pe deŃinătorii  de disponibilităŃi  , care caută un plasament de durată , cu agenŃii 
economici , care au nevoie de o finanŃare pe termen lung . 

       Titlurile de valoare cu o scadenŃă mai mare de un an negociate pe piaŃa 
capitalului  se pot grupa în titluri primare , derivate şi sintetice . 

           Titlurile primare sunt acŃiunile şi obligaŃiunile . 
           AcŃiunile  sunt titluri financiare emise de utilizatorii de fonduri pentru a 

mobiliza capitalul propriu , fapt pentru care sunt numite şi instrumente de proprietate . 
AcŃiunile comportă două caracteristici : 

- exprimă dreptul de proprietate al titularului asupra porŃiunii de capital 
deŃinute ; 



  

- acordă titularului posibilitatea de a participa la conducerea societăŃii prin 
dreptul său de   

   vot in Consiliile de AdministraŃie sau in Adunările Generale ale 
AcŃionarilor . 

AcŃiunea se prezintă sub formă de înscris sau sub o forma noua de 
înregistrare 
electronică . Pentru ambele forme se eliberează un certificat de acŃionar şi  cuprinde 

următoarele elemente : numele societăŃii emitente , numărul acŃiunilor emise , valoarea 
nominală, numărul de identificare , data , numărul de acŃiuni deŃinute conŃinute de certificat  
şi o serie de desene complicate care împiedică falsificarea .  
            AcŃiunile pot fi : preferenŃiale - aparŃinând fondatorilor societăŃii emitente - şi 

comune- 
ale celorlalŃi acŃionari . AcŃiunile dau dreptul la un câştig numit dividend , acesta 

reprezentând 
partea din beneficiul net al societăŃii , stabilit anual . AcŃiunile preferenŃiale dau dreptul la 

un 
dividend fix stabilit prin statut , dividendul cuvenit acŃiunilor comune este variabil şi se 

obŃine 
după ce din beneficiul întreprinderii s-a redus valoarea dividendelor fixe cuvenite acŃiunilor 
preferenŃiale , restul împărŃindu-se la numărul acŃiunilor comune . Valoarea nominală a 
acŃiunilor se stabileşte împărŃind capitalul social la numărul acŃiunilor ; ele pot fi vândute şi 
cumpărate la un preŃ mai mare sau mai mic decât valoarea lor nominală , la preŃul de piaŃă . 

            ObligaŃiunile sunt titluri de credit pe termen lung , în care emitentul este 
debitorul , iar deŃinătorul este creditorul. Emitentul este obligat să plătească deŃinătorului , 
până la termenul de scadenŃă o anumită dobândă fixă numită cuponul obligaŃiunii . Valoarea 
nominală a obligaŃiunii este înscrisă pe titlul de credit respectiv şi reprezintă suma de bani 
cu care este creditat emitentul de către deŃinător până la scadenŃă . Riscurile deŃinătorului 
sunt mai reduse în comparaŃie cu cele ale deŃinătorului de acŃiuni .Ele se manifestă ca risc de 
nerambursare şi de lichiditate a firmei , caz in care creditorii au prioritate în faŃa acŃionarilor 
. 

            Titlurile financiare derivate sunt produsele burselor de valori şi rezultă din 
contractele încheiate între emitent şi beneficiar , care dau beneficiarului drepturi asupra unor 
active ale emitentului , la o anumită scadenŃă viitoare .Titlurile derivate spre deosebire de 
titlurile primare nu dau drepturi beneficiarului asupra veniturilor nete ale emitentului , ci 
asupra unor active diverse ale acestuia (valute , mărfuri ) numite active derivate . Titlurile 
financiare derivate pot fi grupate în două categorii : contractele viitoare ( futures ) şi 
opŃiunile .  

             Contractul viitor îmbracă forma unei înŃelegeri între două părŃi de a vinde , 
respectiv de a cumpăra un anumit activ ( instrument monetar , titlu financiar) la un preŃ 
stabilit in momentul încheierii contractului , transmiterea efectivă a activului către 
cumpărător având loc la o dată viitoare . 



  

             OpŃiunile sunt contracte între un vânzător şi un cumpărător de active , care 
dau dreptul acestuia din urmă de a vinde sau a cumpăra un activ până la o anumită dată în 
schimbul plăŃii către vânzător a unei prime . OpŃiunea poate fi de vânzare  (,, put option”) 
dacă cumpărătorul prin contract , dobândeşte dreptul de a vinde activul şi de cumpărare 
(,,call option“) , atunci când ii dă dreptul de a cumpăra active . 

              Produsele sintetice sunt rezultatul combinării de către instituŃiile financiare 
a unor active financiare diferite , din care rezultă instrumente de plasament noi , in special 
combinarea de contracte ,,futures “ de vânzare şi cumpărare de opŃiuni ,,put” şi ,,call” , 
precum şi între diferite tipuri de ,,futures” şi ,,option“ . Între activele financiare sintetice o 
importantă deosebită o deŃin titlurile financiare de tip ,,coş”, care se întemeiază pe selecŃia 
titlurilor financiare primare , din a căror combinaŃie rezultă un produs bursier standardizat . 

               În funcŃie de caracteristicile pieŃei de capital şi de tipul operaŃiunilor 
efectuate , acestea sunt de două feluri , şi anume : piaŃa primară şi piaŃa secundară . 

               PiaŃa primară este acea piaŃă pe care are loc prima emisiune şi prima 
vânzare cumpărare a valorilor mobiliare emise de un emitent . 

               PiaŃa secundară este piaŃa pentru titlurile care au fost deja emise , având 
acelaşi rol de a distribui capital , dar pentru o sumă mai mică şi , în plus , apar tranzacŃiile 
care se depărtează de acest scop , în sensul că se fac îndeosebi pentru a realiza un profit 
datorită  negocierii şi jocului cererii şi al ofertei . 

                TranzacŃionarea acestor titluri se efectuează prin intermediul unor 
instituŃii specializate şi autorizate să acŃioneze pe aceste pieŃe : societăŃi de valori mobiliare , 
burse de valori . În afară de burse de valori şi burse de materii prime , în lume există burse 
de minereuri , burse de îmbrăcăminte , burse de piese auto , burse filatelice , burse de operă 
de artă . 

           În România piaŃa de capital a fost reglementată prin legea privind valorile 
mobiliare şi bursa de valori nr.52 din 27 iulie 1994 . InstituŃiile principale ale pieŃei 
financiare sunt : Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare , SocietăŃile de Valori Mobiliare , 
SocietăŃile de InvestiŃii Financiare  , SocietăŃile de brokeraj , Bursa de Valori s.a. 

                Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare este un organism guvernamental 
cu responsabilităŃi atribuite de puterea publică în domeniul coordonării pieŃelor de capital . 
AtribuŃiile mai importante ale acestei instituŃii sunt : 

- confirmarea prospectelor pentru noi emisiuni de titluri financiare : 
- înregistrarea tuturor hârtiilor de valoare ce se emit pe piaŃa primară ; 
- atestarea societăŃilor de intermediere a valorilor mobiliare şi urmărirea 

activităŃii desfăşurate de acestea ; 
- controlul activităŃii bursei de valori ; 
- aprobarea după consultarea cu autoritatea guvernamentală , a înfiinŃării de noi 

burse de valori . 
            Cunoaşterea mecanismelor de funcŃionare a pieŃei de valori mobiliare şi a  

reglementărilor referitoare la acestea constituie o condiŃie esenŃială pentru orice manager      
financiar . 



  

 Fluxurile şi cicluri financiare  
           Activitatea întreprinderii se desfăşoară într-un mediu deosebit de complex , 

care impune cunoaşterea acestuia şi a relaŃiilor care guvernează schimburile reciproce dintre 
participanŃii direcŃi sau indirecŃi la activitatea acesteia . 

       Desfăşurarea activităŃii unei întreprinderi este generatoarea unor fluxuri de 
intrări şi ieşiri , pe de o parte de bunuri şi servicii , iar pe de altă parte de o contrapartidă a 
acestora evaluate în expresie monetară. CantităŃile de bunuri sau monedă transferate într-o 
anumită perioadă între agenŃii economici se numeşte flux . 

        Fluxurile pot fi : fluxuri reale sau fizice (de bunuri şi servicii ) şi fluxuri 
financiare (de monedă sau înlocuitori ). Fluxurile reale de bunuri şi servicii constau în 
bunurile de natură materială care au loc între două întreprinderi, iar fluxurile  financiare sunt 
o contrapartidă a fluxurilor reale şi reflectă evaluarea în expresie monetară a acestora . La 
rândul lor fluxurile financiare pot fi : de contrapartidă , decalate (întârziate ) , multiple şi 
autonome . 

        Unele mecanisme pot fi înŃelese dacă se cunosc ciclurile financiare şi modul 
lor de desfăşurare. 

Ciclul financiar poate fi definit ca un ansamblu de operaŃiuni şi proceduri care 
intervin între momentul transformării monedei în bunuri sau servicii până la cel în care se 
recuperează . Într-o întreprindere apar trei cicluri financiare principale: ciclul investiŃii 
amortizare, ciclul de exploatare ciclul operaŃiunilor financiare . 

         Ciclul de investiŃii cuprinde ansamblul operaŃiilor care concură la realizarea 
unei investiŃii , respectiv achiziŃionarea sau realizarea unui activ fizic . Ciclul de investiŃii 
generează derularea unor fluxuri financiare , atât pe termen scurt , dar mai ales pe termen 
mediu şi lung . 

         Ciclul de exploatare priveşte activitatea de baza a întreprinderii şi constă in 
ansamblul operaŃiunilor care conduc la realizarea unor bunuri şi servicii care formează şi 
principalul obiect al activităŃii întreprinderii .  

         Ciclul operaŃiunilor financiare cuprinde acele operaŃiuni ale întreprinderii 
legate de împrumuturi , achiziŃii de plasament , creanŃe . 

          Fiecare din aceste operaŃiuni implica o activitate susŃinută a managerului 
financiar , motiv pentru care caracteristicile şi condiŃiile de efectuare a acestora trebuie 
cunoscute până în cele mai mici detalii . 
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The companies though their demands and offers can become the key element to the success 

to their financial situation . The company s activity requires the knowledge of its complex 
environment and the relationship  it conducts changes between  pardoners , involved directly or 
indirectly . The mechanism must be organised and utilised in a way it comes to a rational conclusion. 

  
 
PiaŃa financiară  
Întreprinderile sunt jucători atât pe pieŃele monetare cât şi pe cele de capital. PiaŃa 

financiară este o piaŃă specială  în cadrul căreia fluxurile monetare joacă un rol esenŃial . 
Acelaşi rol esenŃial al fluxului de bani îl găsim şi în  cadrul pieŃei monetare ,.Astfel se poate 
afirma că cele două tipuri de pieŃe se întrepătrund şi se intercondiŃionează atât de mult încât, 
uneori este deosebit de greu să se facă o delimitare netă între ele . 

PiaŃa monetară este acea piaŃă specializată în efectuarea de tranzacŃii cu active 
monetare , cu scadenŃe relativ scurte , de până la un an , incluzând în sfera sa operaŃiuni cu 
depozite bancare , cambii , bilete la ordin , cecuri , certificate de depozit şi  alte titluri pe 
termen scurt . Cea mai mare parte a acestei pieŃe este reprezentată de către bănci şi  alte 
instituŃii financiare care negociază capitalurile disponibile . PiaŃa monetară este alcătuită din 
cei care acordă credite pe termen scurt , precum şi din întreprinderi în căutare de finanŃare 
pe perioade reduse . 

PiaŃa de capital este acea  piaŃă specializată în efectuarea de tranzacŃii cu active 
financiare cu scadenŃe pe termene medii şi lungi , spre deosebire de pieŃele monetare pe care 
tranzacŃiile sunt cu scadenŃe pe termen scurt . PiaŃa de capital are rolul de a-i pune în  
legătură pe deŃinătorii  de disponibilităŃi  , care caută un plasament de durată , cu agenŃii 
economici , care au nevoie de o finanŃare pe termen lung . 

Titlurile de valoare cu o scadenŃă mai mare de un an negociate pe piaŃa capitalului  
se pot grupa în titluri primare , derivate şi sintetice . 



  

Titlurile primare sunt acŃiunile şi obligaŃiunile . 
AcŃiunile  sunt titluri financiare emise de utilizatorii de fonduri pentru a mobiliza 

capitalul propriu , fapt pentru care sunt numite şi instrumente de proprietate . AcŃiunile 
comportă două caracteristici : 

- exprimă dreptul de proprietate al titularului asupra porŃiunii de capital deŃinute ; 
- acordă titularului posibilitatea de a participa la conducerea societăŃii prin 

dreptul său de   
-    vot in Consiliile de AdministraŃie sau in Adunările Generale ale AcŃionarilor . 
AcŃiunea se prezintă sub formă de înscris sau sub o forma noua de înregistrare 

electronică . Pentru ambele forme se eliberează un certificat de acŃionar şi  cuprinde 
următoarele elemente : numele societăŃii emitente , numărul acŃiunilor emise , valoarea 
nominală, numărul de identificare , data , numărul de acŃiuni deŃinute conŃinute de certificat  
şi o serie de desene complicate care împiedică falsificarea .  

AcŃiunile pot fi : preferenŃiale - aparŃinând fondatorilor societăŃii emitente - şi 
comune- ale celorlalŃi acŃionari . AcŃiunile dau dreptul la un câştig numit dividend , acesta 
reprezentând partea din beneficiul net al societăŃii , stabilit anual . AcŃiunile preferenŃiale 
dau dreptul la un dividend fix stabilit prin statut , dividendul cuvenit acŃiunilor comune este 
variabil şi se obŃine după ce din beneficiul întreprinderii s-a redus valoarea dividendelor fixe 
cuvenite acŃiunilor preferenŃiale , restul împărŃindu-se la numărul acŃiunilor comune . 
Valoarea nominală a acŃiunilor se stabileşte împărŃind capitalul social la numărul acŃiunilor ; 
ele pot fi vândute şi cumpărate la un preŃ mai mare sau mai mic decât valoarea lor nominală, 
la preŃul de piaŃă . 

ObligaŃiunile sunt titluri de credit pe termen lung , în care emitentul este debitorul , 
iar deŃinătorul este creditorul. Emitentul este obligat să plătească deŃinătorului , până la 
termenul de scadenŃă o anumită dobândă fixă numită cuponul obligaŃiunii.Valoarea 
nominală a obligaŃiunii este înscrisă pe titlul de credit respectiv şi reprezintă suma de bani 
cu care este creditat emitentul de către deŃinător până la scadenŃă . Riscurile deŃinătorului 
sunt mai reduse în comparaŃie cu cele ale deŃinătorului de acŃiuni .Ele se manifestă ca risc de 
nerambursare şi de lichiditate a firmei , caz in care creditorii au prioritate în faŃa acŃionarilor. 

Titlurile financiare derivate sunt produsele burselor de valori şi rezultă din 
contractele încheiate între emitent şi beneficiar , care dau beneficiarului drepturi asupra unor 
active ale emitentului , la o anumită scadenŃă viitoare .Titlurile derivate spre deosebire de 
titlurile primare nu dau drepturi beneficiarului asupra veniturilor nete ale emitentului , ci 
asupra unor active diverse ale acestuia (valute , mărfuri ) numite active derivate . Titlurile 
financiare derivate pot fi grupate în două categorii : contractele viitoare ( futures ) şi 
opŃiunile .  

Contractul viitor îmbracă forma unei înŃelegeri între două părŃi de a vinde , respectiv 
de a cumpăra un anumit activ ( instrument monetar , titlu financiar) la un preŃ stabilit in 
momentul încheierii contractului , transmiterea efectivă a activului către cumpărător având 
loc la o dată viitoare . 

OpŃiunile sunt contracte între un vânzător şi un cumpărător de active , care dau 
dreptul acestuia din urmă de a vinde sau a cumpăra un activ până la o anumită dată în 



  

schimbul plăŃii către vânzător a unei prime . OpŃiunea poate fi de vânzare  (,, put option”) 
dacă cumpărătorul prin contract , dobândeşte dreptul de a vinde activul şi de cumpărare 
(,,call option“) , atunci când ii dă dreptul de a cumpăra active . 

Produsele sintetice sunt rezultatul combinării de către instituŃiile financiare a unor 
active financiare diferite , din care rezultă instrumente de plasament noi , in special 
combinarea de contracte ,,futures “ de vânzare şi cumpărare de opŃiuni ,,put” şi ,,call” , 
precum şi între diferite tipuri de ,,futures” şi ,,option“ . Între activele financiare sintetice o 
importantă deosebită o deŃin titlurile financiare de tip ,,coş”, care se întemeiază pe selecŃia 
titlurilor financiare primare , din a căror combinaŃie rezultă un produs bursier standardizat . 

În funcŃie de caracteristicile pieŃei de capital şi de tipul operaŃiunilor efectuate , 
acestea sunt de două feluri , şi anume : piaŃa primară şi piaŃa secundară . 

PiaŃa primară este acea piaŃă pe care are loc prima emisiune şi prima vânzare 
cumpărare a valorilor mobiliare emise de un emitent . 

PiaŃa secundară este piaŃa pentru titlurile care au fost deja emise , având acelaşi rol 
de a distribui capital , dar pentru o sumă mai mică şi , în plus , apar tranzacŃiile care se 
depărtează de acest scop , în sensul că se fac îndeosebi pentru a realiza un profit datorită  
negocierii şi jocului cererii şi al ofertei . 

TranzacŃionarea acestor titluri se efectuează prin intermediul unor instituŃii 
specializate şi autorizate să acŃioneze pe aceste pieŃe : societăŃi de valori mobiliare , burse de 
valori . În afară de burse de valori şi burse de materii prime , în lume există burse de 
minereuri , burse de îmbrăcăminte , burse de piese auto , burse filatelice , burse de operă de 
artă . 

În România piaŃa de capital a fost reglementată prin legea privind valorile mobiliare 
şi bursa de valori nr.52 din 27 iulie 1994 . InstituŃiile principale ale pieŃei financiare sunt : 
Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare , SocietăŃile de Valori Mobiliare , SocietăŃile de 
InvestiŃii Financiare  , SocietăŃile de brokeraj , Bursa de Valori s.a. 

Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare este un organism guvernamental cu 
responsabilităŃi atribuite de puterea publică în domeniul coordonării pieŃelor de capital . 
AtribuŃiile mai importante ale acestei instituŃii sunt : 

- confirmarea prospectelor pentru noi emisiuni de titluri financiare : 
- înregistrarea tuturor hârtiilor de valoare ce se emit pe piaŃa primară ; 
- atestarea societăŃilor de intermediere a valorilor mobiliare şi urmărirea 

activităŃii desfăşurate de acestea ; 
- controlul activităŃii bursei de valori ; 
- aprobarea după consultarea cu autoritatea guvernamentală , a înfiinŃării de noi 

burse de valori . 
Cunoaşterea mecanismelor de funcŃionare a pieŃei de valori mobiliare şi a  

reglementărilor referitoare la acestea constituie o condiŃie esenŃială pentru orice manager      
financiar . 

 
Fluxurile şi cicluri financiare  



  

Activitatea întreprinderii se desfăşoară într-un mediu deosebit de complex , care 
impune cunoaşterea acestuia şi a relaŃiilor care guvernează schimburile reciproce dintre 
participanŃii direcŃi sau indirecŃi la activitatea acesteia . 

Desfăşurarea activităŃii unei întreprinderi este generatoarea unor fluxuri de intrări şi 
ieşiri , pe de o parte de bunuri şi servicii , iar pe de altă parte de o contrapartidă a acestora 
evaluate în expresie monetară. CantităŃile de bunuri sau monedă transferate într-o anumită 
perioadă între agenŃii economici se numeşte flux . 

Fluxurile pot fi : fluxuri reale sau fizice (de bunuri şi servicii ) şi fluxuri financiare 
(de monedă sau înlocuitori ). Fluxurile reale de bunuri şi servicii constau în bunurile de 
natură materială care au loc între două întreprinderi, iar fluxurile  financiare sunt o 
contrapartidă a fluxurilor reale şi reflectă evaluarea în expresie monetară a acestora . La 
rândul lor fluxurile financiare pot fi : de contrapartidă , decalate (întârziate ) , multiple şi 
autonome . 

Unele mecanisme pot fi înŃelese dacă se cunosc ciclurile financiare şi modul lor de 
desfăşurare. 

Ciclul financiar poate fi definit ca un ansamblu de operaŃiuni şi proceduri care 
intervin între momentul transformării monedei în bunuri sau servicii până la cel în care se 
recuperează . Într-o întreprindere apar trei cicluri financiare principale: ciclul investiŃii 
amortizare, ciclul de exploatare ciclul operaŃiunilor financiare . 

Ciclul de investiŃii cuprinde ansamblul operaŃiilor care concură la realizarea unei 
investiŃii , respectiv achiziŃionarea sau realizarea unui activ fizic . Ciclul de investiŃii 
generează derularea unor fluxuri financiare , atât pe termen scurt , dar mai ales pe termen 
mediu şi lung . 

Ciclul de exploatare priveşte activitatea de baza a întreprinderii şi constă in 
ansamblul operaŃiunilor care conduc la realizarea unor bunuri şi servicii care formează şi 
principalul obiect al activităŃii întreprinderii .  

Ciclul operaŃiunilor financiare cuprinde acele operaŃiuni ale întreprinderii legate de 
împrumuturi , achiziŃii de plasament , creanŃe . 

Fiecare din aceste operaŃiuni implica o activitate susŃinută a managerului financiar , 
motiv pentru care caracteristicile şi condiŃiile de efectuare a acestora trebuie cunoscute până 
în cele mai mici detalii . 

 
 
Bibliografie : 
 
1. Băbeanu , M – PiaŃa si sistemul de pieŃe , FundaŃia ,, Scrisul Românesc ’’ , Craiova  

,1998 , p 204-214 ; 
2. Bistriceanu Gh . , AdochiŃei M. , Negrea E.- FinanŃele agenŃilor economici , Editura 

Didactică şi Pedagogică , R.A. , Bucureşti , 1995 , p 110-112 ; 
3. Frâncu M. ,- PiaŃa de capital , Editor Tribuna Economica , Bucureşti , 1998 , p 13-15 ; 
4. Floricel C.,- RelaŃii valutare financiare internaŃionale , Editura NaŃional , 2001 , p 250-

252 ; 



  

5. Troacă V.,- Management financiar bancar , Editura Academica Brâncuşi , Tg-Jiu, 2002, 
p 19-27 ; 



  

METODOLOGIA DE CALCUL ŞI DE EVIDENłĂ A 
REZERVELOR TEHNICE MINIMALE PENTRU ACTIVITATEA 

DE ASIGURĂRI GENERALE 
 

Asist. univ. dr. BenŃe Corneliu 
Universitatea din Oradea, telefon 0259/267.195, 0745.651.701,  
E-mail: corneliubente@yahoo.com 

 
 
The insurance as a performer branch of services, is shown to us when we notice that a 

commercial insurance company, in change of the insurance premiums cashed from the natural 
person or corporate bodies, offers them a product, which is the obligation to take over the negative 
effects an event or a lot of events of producing. 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, pentru 

activitatea de asigurări generale, asigurătorii au obligaŃia să constituie şi să menŃină 
următoarele rezerve tehnice:  rezerva de prime,  rezerva de daune, rezerva de daune 
neavizate, rezerva de catastrofă, rezerva pentru riscuri neexpirate şi rezerva de egalizare. 

În calculul rezervelor prevăzute mai sus, se includ sumele estimate pentru daune şi 
costurile de lichidare aferente serviciilor prestate în acest scop de către terŃe persoane, cum 
ar fi: cheltuielile cu expertizele tehnice, cheltuielile de judecată şi altele de acest tip, după 
deducerea părŃii ce urmează să fie recuperată de la reasigurator. 

Rezervele tehnice vor fi evidenŃiate contabil, distinct, potrivit tipurilor de rezerve 
prevăzute. 

Valoarea rezervelor tehnice trebuie să permită asigurătorului, în orice moment, să îşi 
onoreze angajamentele ce rezultă din contractele de asigurare. 

În cazul anulării, rezilierii, denunŃării sau încetării valabilităŃii unui contract de 
asigurare, asigurătorul va efectua şi operaŃiunile contabile de eliberare a rezervelor tehnice 
aferente contractelor respective. 

Rezerva de prime se calculează lunar, prin însumarea cotelor-părŃi din primele nete 
subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenŃa 
dintre volumul primelor nete subscrise şi această rezervă să reflecte primele nete alocate 
părŃii din riscurile expirate la data calculării. Această rezervă se calculează separat pentru 
fiecare contract, iar suma rezultatelor astfel obŃinute reprezintă rezerva de prime totală. 

Determinarea mărimii rezervei de prime (Rp) se face utilizându-se relaŃia: 
 

Psn
Pp

x
Rp ⋅=                         (1) 

 
 



  

 
unde: 

x - numărul de zile corespunzător perioadei neexpirate a contractului; 
Pp - perioada contractului, exprimată în număr de zile; 
Psn - primele nete subscrise pentru contractul respectiv. 

 
Totuşi rezerva de prime poate fi calculată, cu avizul prealabil al Comisiei de 

Supraveghere a Asigurărilor, şi pe baza metodelor statistice şi, în special, a metodelor 
proporŃionale sau forfetare, atunci când va rezulta aproximativ aceeaşi valoare ca şi în cazul 
calculelor individuale. 

Până la intrarea în vigoare a reglementarilor contabile specifice activităŃii de 
asigurare, la determinarea rezervei de prime se vor lua în considerare primele efectiv 
încasate. 

Rezerva de daune se creează şi se actualizează lunar, în baza estimărilor pentru 
avizările de daune primite de asigurător, astfel încât fondul creat să fie suficient pentru 
acoperirea plăŃii acestor daune. 

Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate şi în curs de lichidare şi se 
calculează pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului 
asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru 
lichidarea acestor daune. 

În vederea calculării acestei rezerve asigurătorii au obligaŃia de a întocmi o evidenŃă 
a daunelor raportate. 

Elementele care se iau în considerare în calculul rezervei de daune sunt: 
- cheltuielile cu constatarea si evaluarea pagubei, aferente serviciilor prestate de 

terŃe persoane; 
- valoarea estimată a despăgubirii cuvenite pentru dauna avizată; 
- costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor prestate de terŃe persoane; 
- valoarea recuperărilor şi a regreselor. 
În cazul pretenŃiilor de despăgubiri care fac obiectul unei acŃiuni în instanŃă, rezerva 

de daune se va constitui şi se va menŃine la nivelul pretenŃiilor solicitate în instanŃă. 
În cazul daunelor refuzate la plată de asigurători, dacă acestea fac sau devin obiectul 

unei acŃiuni în instanŃă, rezerva de daune se va constitui şi se va menŃine, până la 
pronunŃarea hotărârii definitive şi irevocabile, la nivelul pretenŃiilor solicitate de asigurat în 
instanŃă, completându-se cu valoarea estimată a cheltuielilor totale de judecată după ce 
hotărârea instanŃei de judecată devine definitivă şi irevocabila. 

Rezerva de daune care trebuie constituită va fi obŃinută prin însumarea valorilor 
calculate pentru fiecare contract. 

Asigurătorii au obligaŃia întocmirii şi menŃinerii unei evidenŃe distincte a daunelor 
avizate, care să permită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să controleze în orice 
moment cuantumul şi modalitatea de constituire a rezervei de daune. 

Rezerva de daune neavizate se creează şi se ajustează cel puŃin la încheierea 
exerciŃiului financiar, dacă reglementările asigurătorului nu prevăd altfel, în baza estimărilor 



  

acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate, dar 
neavizate. 

Pentru calcularea rezervei de daune neavizate asigurătorii pot utiliza orice metodă 
statistică ce va avea la bază fie date din evidenŃele proprii, fie date statistice publicate de 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. 

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor ce vor 
apărea după închiderea exerciŃiului financiar, în cazul în care se constată că daunele estimate 
în viitor depăşesc rezervele de prime constituite pentru un anumit tip de contract de 
asigurare şi, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de primă calculată nu va fi 
suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în perioadele următoare. 

Determinarea mărimii rezervei pentru riscuri neexpirate (Rm) se face utilizându-se 
relaŃia: 

 
RpDestRm −= .                       (2) 

 
unde:  

Dest. - daunele estimate că vor apărea în perioadele viitoare; 
Rp - rezerva de prime. 

 
Rezerva de egalizare se creează în anii cu rezultate tehnice favorabile pentru 

constituirea surselor de acoperire a daunelor în anii în care rezultatele tehnice vor fi 
nefavorabile. 

Rezerva de egalizare are ca scop dispersia în următorii ani a rezultatelor favorabile 
obŃinute în anul financiar curent. 

Rezerva de egalizare se va calcula numai în condiŃiile în care rata daunei, aferentă 
tuturor claselor de asigurări practicate, se situează sub 50% . Rata daunei se va calcula 
conform următorului raport: 

 

RPPNS

RNDDP
RD nr

∆−

∆+
=             (3) 

 
unde: 

RD - rata daunei; 
DPnr - daune plătite nete de reasigurare; 
∆RND - variaŃia rezervei nete de daune; 
PNS - prime nete subscrise; 
∆RP - variaŃia rezervei de prime. 

 
 Rezerva de egalizare nu poate depăşi valoarea calculată prin aplicarea unui procent 

de 3,5% asupra volumului de prime nete subscrise, în anul pentru care se face calculul. 



  

Rezerva de catastrofă se creează prin aplicarea lunară a unui procent de minimum 
5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acoperă riscuri 
catastrofale, până când fondul de rezervă atinge cel puŃin nivelul reŃinerii proprii sau 10% 
din acumularea răspunderilor asumate prin contractele ce acoperă riscuri catastrofale; 
această rezervă este destinată acoperirii despăgubirilor aferente daunelor de natura 
catastrofală. 

Pentru urmărirea modului de calcul al acestei rezerve asigurătorii vor Ńine o evidenŃă 
separată a contractelor care acoperă riscuri de catastrofă. 

Calculul rezervei de prime se va efectua în valuta în care s-a încasat prima, iar 
calculul rezervei de daune se va efectua în valuta în care urmează să se plătească 
despăgubirea. 
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The credit divisor has the same value with that of the credit multiplier for the whole bank 

system because the credit division replaces the credit multiplying. In this new view-outlook, the 
fundamental role in the monetary creation comes to the credit demand and the problem of the 
banking system is that of possessing sufficient fixed assets. 

 
 
Multiplicarea creditelor semnifică un comportament bancar, teoretizat sub această 

denumire. Băncile stabilesc o legătură între lichidităŃile şi depozitele lor: orice variaŃie a 
monedei băncii centrale va antrena o variaŃie de valoare mai mare a plasamentelor 
(creditelor) şi deci a depozitelor bancare. 

Rezervele deŃinute de băncile comerciale sunt determinate de rata marginală de 
creştere a încasărilor în monedă centrală şi creşterea depozitelor bancare. 

Presupunând că o bancă comercială deŃine rezerve în monedă a băncii centrale 
excedentare faŃă de rata marginală de creştere practicată în mod obişnuit de către bănci, ea 
va creşte volumul creditelor acordate pentru a obŃine un venit suplimentar sub formă de 
dobândă, mai curând decât să păstreze rezervele excedentare în monedă a băncii centrale, 
neremunerată. Aceste credite noi alimentează conturile bancare, depozitele beneficiarilor de 
credite cresc, iar beneficiare ale sumelor obŃinute din aceste credite sunt în final tot băncile 
(banii ajung în conturi deschise la bănci ale furnizorilor beneficiarilor de credite). Moneda 
este creată succesiv odată cu acordarea creditelor, însă amplificarea creditelor este limitată 
de: 

- ecesitatea menŃinerii rezervei minime obligatorii (ratei marginale de creştere 
definite mai sus); să presupunem că această rată este 10,r =  (10%); 

- cererile de restituire de numerar ale populaŃiei şi agenŃilor economici 
(transformarea depozitelor în bancnote) pentru a face faŃă cheltuielilor lor 
curente; să presupunem că aceasta limitare a creaŃiei monetare reprezintă 20% 
din totalul depozitelor, adică rata de preferinŃă a agenŃilor nebancari pentru 
numerar va fi 20,n = . 

Tabloul următor indică multiplicarea creditelor Ńinând cont de ratele indicate 
( 10,r =  şi 20,n = ), pornind de la o rezervă excedentară u.m 0001.H =∆ . Aceasta 
antrenează un prim val de credite de 1.000 u.m. Prima reducere a multiplicării creditelor 
determinată de cererea de numerar este 200 u.m. Noul depozit bancar va fi 800 u.m., pentru 



  

care rezerva obligatorie este 80 u.m. (rezerva 0,1), deci al doilea val al creaŃiei monetare va 
porni de la o rezervă excedentară de 720 u.m. 

Aceste reduceri ale multiplicării creditului se produc şi în valurile următoare de 
creaŃie monetară: 28% din rezervele excedentare se vor pierde. În acest fel, procesul de 
multiplicare se amortizează până la epuizarea lui, atunci când cererile de numerar împreună 
cu rezervele obligatorii sunt egale cu cantitatea de rezerve excedentare iniŃiale 
( u.m 0001.H =∆ ). 

 
Tabelul 1. CreaŃia monetară realizată prin multiplicarea creditului 

 
Rezervă 

excedentară 
Credit acordat 

(moneda creată) 

Cerere de 
numerar 

0,2 

Depozit 
nou 

Rezervă 
obligatorie 

0,1 
Primul val de 

credit 
1.000 1.000 200 800 80 

Al doilea val de 
credit 

720 720 144 576 57,6 

Al treilea val de 
credit 

518,4 518,4 103,68 414,72 41,47 

Al patrulea val 
de credit 

373,25 373,25 74,65 298,6 29,86 

  3571,4    
 
Masa monetară creată, în acest exemplu, este de 3571,4 u.m. şi reprezintă 

multiplicarea unei rezerve excedentare iniŃiale m.u.H   0001=∆  de 3,5714 ori. 
HMM c ∆⋅=∆  

u.m. 000157143u.m. 43571 .,, ⋅=  
Prezentarea acestei înlănŃuiri succesive a creditelor (moneda creată) nu are doar un 

caracter didactic. În fapt, băncile care dispun de 1.000 u.m. rezerve excedentare pot crea o 
masă monetară maximă de 3517,4 u.m., calculată în funcŃie de ratele deŃinute. 

Cuantificarea acestei expansiuni este efectuată conform conceptului de multiplicator 
al creditelor Mc, care a stat la baza prezentării ofertei de monedă de către specialişti de-a 
lungul anilor. Acest concept stabileşte relaŃia între: 

- masa monetară nou creată M∆ ; 
- rezerva excedentară iniŃială H∆ ; 
- rezerva obligatorie r; 
- rata de preferinŃă pentru numerar n. 
- Expansiunea creditului este relevată de următorul calcul: 
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Valoarea multiplicatorului creditului este: 
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În această analiză, am considerat că băncile acordă credite pornind de la rezervele 
lor în monedă a băncii centrale. Accentul cade pe rolul băncii centrale în procesul creaŃiei 
monetare, pentru că aceasta determină coeficientul de rezervă obligatorie şi multiplicatorul 
creditelor. Am ajuns la concluzia că pentru a obŃine nivelul dorit al masei monetare, banca 
centrală trebuie pur şi simplu să-şi limiteze aportul de monedă proprie către băncile 
comerciale: dacă bancnotele şi rezervele obligatorii ale băncilor reprezintă, de exemplu, 8% 
dintr-o masă monetară de 2.700 mld. u.m. şi banca centrală îşi fixează ca obiectiv de 
creştere al masei monetare pentru anul următor 5% (135 mld. u.m.), ea trebuie să limiteze la 
5% creşterea aporturilor sale către băncile comerciale (aproximativ 11 mld. u.m.). Această 
teorie, cunoscută şi sub numele de control al bazei monetare, a fost utilizată în mod efectiv 
de Sistemul Federal de Rezervă pentru a controla expansiunea masei monetare americane 
din octombrie 1979 până în toamna anului 1982. 

O astfel de prezentare a procesului de creaŃie monetară este însă contestabilă. 
În realitate multiplicatorul creditelor este mult mai puŃin stabil, în primul rând 

fiindcă a fost neglijată cererea de credit, care este elastică. PrezenŃa cererii de credit din 
partea agenŃilor economici este o condiŃie prealabilă în teoria multiplicării, în crearea unui 
anumit volum de bani de cont de către bănci. 

Deoarece mecanismul motor al creaŃiei progresive de bani este acordarea de credite 
noi de către bănci, expansiunea monetară este determinată de cererile de credit adresate 
băncilor. În acest fel, multiplicatorul creditelor indică doar maximul masei monetare ce 
poate fi creată de către bănci ca răspuns la cererile de credit. Acordarea creditelor nu 
depinde doar de disponibilul de monedă a băncii centrale suplimentare pentru crearea de 
bani; băncile nu realizează singure creaŃia monetară. Desigur, pentru că ele acordă credite pe 
care le-ar putea refuza, există o creaŃie monetară. Nu este suficient însă, pentru că s-ar putea 
spune, la fel de bine, că procesul creaŃiei monetare este consecinŃa cererii de credit pe care o 
manifestă agenŃii economici; băncile comerciale acordă credite numai dacă exist agenŃi 
economici care doresc să se împrumute pentru a investi sau pentru a se extinde. Capacitatea 
de creaŃie monetară nu aparŃine doar băncilor, acestea nu determină singure volumul 
creditelor. Este, de fapt, o putere împărŃită, creaŃia monetară la un moment dat este 
consecinŃa comportamentului tuturor actorilor vieŃii economice, bănci şi agenŃi nebancari. 

În altă ordine de idei, dobânda utilizată de către băncile comerciale la acordarea 
creditelor este total neglijată în această teorie de multiplicare, ori se cunoaşte că cererea de 
credite a agenŃilor nebancari scade pe măsură ce rata dobânzii active a băncilor comerciale 
creşte. 

Cererea de credite este deci o funcŃie descrescătoare a ratei dobânzii active a 
sistemului bancar, însă are o elasticitate variabilă în raport cu rata dobânzii: aceasta (rata 



  

dobânzii) are un efect mai puternic asupra persoanelor fizice, decât asupra întreprinderilor. 
Există însă şi alŃi factori, exogeni, care influenŃează cererea de credit, între care: 

- volumul activităŃii economice; 
- rata anticipată a inflaŃiei. 
Chiar presupunând că cererea de credit este nelimitată, ceea ce nu este desigur real, 

băncile comerciale nu pot crea monedă nelimitat. Ele sunt nevoite să-şi asigure lichiditatea 
şi să-şi păstreze rentabilitatea şi solvabilitatea. 

Moneda băncii centrale prezintă caracteristica de a fi singura care are curs legal, 
adică singura pe care, în termenii legii, fiecare este obligat să o accepte fără limită. Nu 
acesta este însă cazul monedei scripturale, deoarece cu excepŃia dispoziŃiilor speciale care 
nu se aplică decât anumitor categorii (a căror origine este de obicei fiscală) nimeni nu este 
obligat să accepte un cec de plată. De asemenea, moneda divizionară nu trebuie acceptată în 
mod obligatoriu de către toŃi decât în măsura în care suma plătită nu depăşeşte un nivel 
stabilit prin lege. Băncile comerciale nu pot crea monedă nelimitat pentru că se lovesc în 
bloc de o problemă de trezorerie, pe care numai banca centrală o poate rezolva. Expansiunea 
potenŃială a masei monetare este determinată de situaŃia lichidităŃii băncilor. Aceasta 
depinde, aşa cum am arătat, în mod esenŃial de preferinŃa agenŃilor nebancari pentru a deŃine 
numerar (n) şi de politica băncii centrale. Aceasta poate să acŃioneze asupra lichidităŃii 
bancare prin politica de rescontare a efectelor de comerŃ, prin politica de intervenŃie pe piaŃa 
interbancară şi în sfârşit prin rezerva obligatorie. Luând în considerare că preferinŃa 
agenŃilor nebancari pentru numerar este stabilă pe perioade scurte, politica băncii centrale 
poate afecta rapid posibilitatea de expansiune a creditului. 

Cu alte cuvinte, o bancă comercială va solicita băncii centrale bancnotele de care 
are nevoie (lichidităŃile), fie prin obŃinerea unui împrumut direct, fie cedând o parte din 
portofoliul său de titluri, efectuând o operaŃiune de rescontare. Desigur mai are şi 
posibilitatea de a acŃiona pe piaŃa titlurilor de stat, însă şi această piaŃă este influenŃată de 
banca centrală. Spijinul băncii centrale în furnizarea lichidităŃilor către o bancă comercială 
nu este, în mod evident, gratuit. Banca comercială va suporta o dobândă calculată pe baza 
taxei oficiale a scontului stabilită de banca centrală. Reiese rolul important al băncii 
centrale: banca comercială are nevoie de lichidităŃi, in timp ce banca centrală nu este 
obligată să i le furnizeze. Banca centrală îşi poate fixa, deci, în mod unilateral condiŃiile. 

Multiplicarea creditului, ca proces, are la origine rezerve excedentare prealabile 
deŃinute de băncile comerciale. Rolul deponenŃilor apare astfel privilegiat din acest punct de 
vedere, iar în consecinŃă regula fundamentală „loans make deposits” riscă să pară deformată. 
Totuşi, existenŃa unui excedent de lichiditate este consecinŃa sau cauza expansiunii 
creditului? Dacă nu dispun de încasări de noi depozite, dar deŃin active mobilizabile 
(lichidităŃi de rang secund), băncile comerciale nu ezită să satisfacă cererile de credit 
suplimentare. Nu putem deci afirma că sistemul bancar trebuie să dispună de încasări 
excedentare înainte de a iniŃia creaŃia monetară, aşa cum reiese din teoria multiplicatorului. 
Din contră, sistemul bancar practică o politică de expansiune a creditului pentru că dispune 
de active mobilizabile, graŃie cărora îşi procură disponibilităŃile în monedă a băncii centrale, 
care îi sunt necesare după expansiunea creditului. 



  

Cu alte cuvinte, analiza tradiŃională în termeni de multiplicare a creditelor trebuie 
revizuită în termeni de diviziune a creditului; de exemplu, pentru o creştere a rezervelor 
excedentare cu 1.000 u.m., sistemul bancar poate acorda, potrivit unei rezerve obligatorii de 
10%, 10.000 u.m. de credite noi. Multiplicatorul creditelor este egal cu 10: 

HMM c ∆⋅=∆  sau 00011000010 .. ⋅=  

Analiza în termeni de diviziune a creditului, plecând de la datele analizei 
precedente, ne arată că pentru a crea 10.000 u.m. de credite noi, sistemul bancar trebuie să-şi 
procure lichidităŃi suplimentare în sumă de 1.000 u.m., refinanŃându-se (prin modalităŃile 
arătate mai sus) de la banca centrală. Nu mai avem acum un multiplicator al creditelor, dar 
avem un divizor al creditelor  între creditele noi M∆  şi lichidităŃile suplimentare H∆ : 

cM
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Divizorul creditelor are aceeaşi valoare cu aceea a multiplicatorului creditelor 
pentru întreg sistemul bancar, din cauză că multiplicarea creditelor este înlocuită cu 
divizarea creditelor. 

În această nouă viziune, aşa cum arătam la începutul paragrafului, rolul fundamental 
în creaŃia monetară revine cererii de credite, iar problema sistemului bancar este aceea de a 
deŃine active mobilizabile suficiente. PotenŃialul de creaŃie monetară este determinat în mod 
esenŃial de cantitatea de active mobilizabile şi nu de volumul de lichidităŃi imediat 
disponibil. Creşterea de lichidităŃi care se observă în cursul expansiunii creditului este deci 
consecinŃa şi în nici un caz cauza acestei expansiuni. Acesta este răspunsul întrebării 
noastre. Nu încasările determină depozitele, ci depozitele sunt cele care determină 
încasările, creşterea lichidităŃilor. 

Această analiză se potriveşte foarte bine Ńărilor (îndeosebi europene) în care băncile 
comerciale se bazează pe împrumuturi de la banca centrală, pentru că nu dispun de rezerve 
de lichidităŃi. În opoziŃie cu aceasta, în sistemul american băncile comerciale nu se 
împrumută, în mod tradiŃional, de la Sistemul Rezervelor Federale. Această diferenŃă între 
sistemul european şi sistemul american se poate rezuma, pe scurt, în două situaŃii de sistem 
bancar: 

- un sistem de supralichidităŃi denumit „în afara băncii centrale” – modelul 
american; 

- un sistem bancar cu lichiditate redusă denumit „dependent de banca centrală” – 
modelul european, care implică refinanŃarea de la banca centrală. 

 
Tabelul 2. Multiplicatorul şi divizorul creditelor 

Caz tipic S.U.A. FranŃa 
Sistem bancar Supralichiditate Lichiditatea redusă 
RefinanŃarea Închisă Banca centrală 
Cauzalitatea MH ∆→∆  HM ∆→∆  
 



  

Am încercat în acest tabel prezentarea diferenŃelor între modelul american şi 
modelul european. 

În concluzie, mecanismul de multiplicare indică două idei principale: 
- acordarea de credite de către băncile comerciale determină creaŃia monetară; 
- creaŃia monetară globală (realizată de banca centrală şi de băncile comerciale) 

este un multiplu al creaŃiei realizate de banca centrală (moneda băncii centrale 
sau baza monetară). 
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The following article contains several considerations on the potential comparative 

advantages or disadvantages, offered by the capital market of Romania, for the funds holders which 
want to do investments of capital in stoks and shares. Also, we emphasize some main factors that 
influenced and still influence, the situation of Romania′s capital market stocks and shares 
transferable properties. 

 
 
Crearea şi dezvoltarea pieŃei de capital în România ar trebui să conducă la formarea 

unei părŃi semnificative a ofertei de finanŃare a investiŃiilor, capabilă să concureze, atât 
creditele bancare, cât şi alte surse. Eşecurile înregistrate însă de piaŃa de capital, în ultimii 
ani, au spulberat speranŃele că aceasta va putea ajunge prea curând în situaŃia de a deveni un 
segment semnificativ în oferta de finanŃare a investiŃiilor şi, deci, un concurent important al 
sistemului bancar.  

ExplicaŃiile pe care le dau unii economişti în legătură cu deteriorarea pieŃei de 
capital se referă mai mult la latura psihologică decât la cea economică. Fără îndoială, 
imaginea subiectivă, exprimată prin încrederea în piaŃa de capital, joacă un rol important în 
atragerea investitorilor. Totuşi, imaginea (încrederea) nu poate avea o dinamică distinctă, o 
perioadă prea îndelungată, faŃa de cea a modelului economiei reale. În mod specific, trebuie 
recunoscut că evoluŃia, din ultimii ani, a pieŃei de capital din România nu reprezintă altceva 
decât o dinamică inversă faŃă de optimismul cam exagerat al perioadei anterioare, adică o 
revenire brutală a imaginii subiective la starea reală a modelului. În analizele ce se fac în 
legătură cu piaŃa de capital şi cu posibilităŃile de redresare ale acesteia, mulŃi autori se 
opresc de regulă, la avantajele generale ale acestei pieŃe, la mărimea taxei  pentru intrarea şi 
ieşirea din piaŃă  pentru tranzacŃii, la protecŃia inverstitorului minoritar şi la necesitatea 
privatizării prin piaŃa de capital etc. Toate acestea sunt importante.  

Din păcate, însă în aceste analize se evită căutarea răspunsului la o întrebare 
fundamentală: dacă deŃinătorul de capital bănesc are un avantaj comparativ, pentru 
plasamente pe termen mediu şi lung pe această piaŃă?, avantaj văzut sub trei aspecte:  

- nivelul venitului realizat din plasament;  



  

- gradul de risc al plasamentului;  
- viteza de transformare a plasamentului în lichidităŃi. 
Acestea sunt principalele criterii pe care le are în vedere investitorul potenŃial. Prin 

prisma acestor criterii, deŃinătorul de capital face comparaŃii între diferite oportunităŃi de 
plasamente, pentru a desprinde avantajele şi dezavantajele oferite de acestea. Prin asemenea 
comparaŃii investitorul poate constata, de exemplu  următoarele:  

a) La plasamentele în depozitele bancare la termen, el poate primi o dobândă, încă 
real pozitivă, care acoperă rata inflaŃiei şi asigură şi un spor relativ de venit net. Totodată, la 
venitul din dobândă se percepe un impozit relativ scăzut, iar riscul pentru micii depunători 
este înlăturat prin introducerea fondului de garanŃii bancare (suma maximă garantată a unui 
deŃinător de depozit la bancă este în prezent de circa 110 milioane lei);   

b) La plasamentele în obligaŃiuni de stat, nivelul dobânzii este mai ridicat decât la 
depozitele bancare, iar acestea sunt garantate în totalitate de stat;  

c) La plasamentele în titluri la fondurile de investiŃii, investitorul nu are alt reper 
decât datele privind evoluŃia performanŃelor fiecărui fond. Aici, deşi, adesea, câştigurile sunt 
mai ridicate, ele sunt totuşi oscilante şi supuse unui grad de risc relativ ridicat, mai ales din 
cauză că nu toate fondurile respectă regulile prudenŃiale, iar piaŃa financiară manifestă 
neajunsuri:   

d) La plasamentele disponibilităŃilor băneşti în acŃiuni cotate pe piaŃa bursieră şi 
extrabursieră din România, investitorul autohton şi străin întâmpină următoarele 
dezavantaje în raport cu alte tipuri de plasamente menŃionate mai sus:  

- pentru fiecare tranzacŃie, atât la cumpărare, cât şi la vânzare, investitorul 
trebuie să plătească un comision de 1-8% din valoarea tranzacŃiei (în funcŃie de 
valoarea capitalului), indiferent dacă la tranzacŃie investitorul câştigă sau 
pierde;  

- plasamentele în acŃiuni sunt supuse unui risc total, întrucât nu există nici un 
sistem de protecŃie ca în cadrul mediului bancar. De asemenea, lipsesc mijloace 
necesare de protejare a acŃionariatului minoritar în cadrul corporaŃiilor 
româneşti. În condiŃiile actuale, datorită lipsei de reglementări, acŃionariatul 
minoritar, ca urmare a unor manipulări, poate pierde orice drept de participare 
la decizii;  

- pârghiile monetare şi fiscale, folosite în scopul stabilizării economiei şi 
menŃinerii inflaŃiei sub control şi asigurării unui deficit bugetar minim, în 
economia României au produs şi produc transferuri masive de venituri din sfera 
economiei reale în cea a economiei nominale, ceea ce face ca gradul de 
profitabilitate generală a firmelor să scadă în mod dramatic. 

Ca urmare a unei puternice contracŃii a pieŃei interne, a extinderii blocajului 
financiar, a lipsei de capital pentru investiŃii în modernizări şi a lipsei capitalului de lucru, 
multe firme au intrat în dificultăŃi financiare. 

Conform bilanŃului pe anul 2000, rezultă că din numărul total de firme care îşi 
desfăşoară activitatea:  

- 60% au realizat un profit total de 20.120,3 miliarde de lei;  



  

- 30% au realizat o pierdere totală;  
- 10% au realizat profit zero. 
Masa pierderilor celui de-al doilea grup de firme a depăşit masa profitului realizat 

de primul grup cu 8.317,3 miliarde de lei. SituaŃii similare s-au perpetuat şi în anii 1998 şi 
1999. 

Evident pierderile pentru firme înseamnă pentru investitor, în primul rând, pierderea 
dividendului iar, în al doilea rând, diminuarea dramatică a valorii acŃiunilor, deci, şi pierderi 
din suma investită iniŃial.  

Chiar şi acŃiunile emise şi puse în vânzare de firmele profitabile nu vor putea aduce 
investitorului un cuantum de dividend care să concureze cu nivelul dobânzilor la depozitele 
bancare sau la obligaŃiunile de stat. Profitul, cât de ridicat ar fi, înainte de a fi repartizat 
acŃionarilor sub formă de dividend, este supus unei triple diminuări: prin impozitul pe profit 
de 25%; prin cota reŃinută de firmă pentru dezvoltare (investiŃie din surse proprii); prin 
erodarea valorii din cauza inflaŃiei, întrucât dividendul se  plăteşte abia după încheierea şi 
aprobarea bilanŃului anual sau chiar cu un an întârziere. 

 Din cele relatate, rezultă că plasamentele în acŃiuni, chiar şi la firmele rentabile, 
sunt departe de a concura  cu alte plasamente. În condiŃiile în care nu pot fi realizate 
câştiguri cel puŃin echivalente, devine firesc ca cererea de acŃiuni să scadă în raport cu oferta 
şi, ca urmare, să se producă o depreciere a valorii acestora pe piaŃa de capital. Deprecierea 
reflectă, în linii generale, scăderea nivelului de profitabilitate a firmelor, şi evoluŃia negativă 
a economiei reale din România. Fireşte, la acestea se mai pot adăuga şi alte influenŃe, însă 
ele au un rol secundar. 

Din descrierea făcută mai sus rezultă că starea pieŃei de capital din România este 
provocată de trei factori principali:  

1) Politica monetară şi cea fiscală faŃă de sectorul real, care au sufocat firmele, 
lipsindându-le de mijloace proprii  minime de dezvoltare, mijloace pe care le transferă 
sectorului bancar şi sectorului public;  

2) Tergiversarea privatizării şi a restructurării, care împiedică atât trecerea la o 
gestiune responsabilă şi eficientă a întreprinderilor, cât şi eliminarea tuturor activităŃilor care 
provoacă pierderi în sistem;  

3) Ignorarea cerinŃelor de dezvoltare a pieŃei de capital. A acorda un sprijin 
dezvoltării acestei pieŃe înseamnă, implicit, un aflux ieftin şi rapid de capital autohton şi 
străin către economia reală, ceea ce va putea duce, pe de o parte, la spargerea monopolului 
bancar asupra finanŃării economiei reale, iar pe de altă parte, la relansarea dezvoltării 
economice de ansamblu.  

Creşterea contribuŃiei pieŃei de capital la dezvoltarea economiei reale este absolut 
necesară. Ea se află, însă, într-un adevărat cerc vicios, iar spargerea acestuia se poate face 
prin măsuri care să vizeze, în primul rând, ridiâcarea nivelului de competitivitate şi de 
eficienŃă a firmelor, în special, a celor din sectoarele de producŃie, paralel cu aplicarea 
măsurilor de protecŃie a investitorului minoritar.  

Prin urmare, doar sporirea generală a profitabilităŃii întreprinderilor şi 
îmbunătăŃierea reglementărilor ar  putea constitui un argument puternic de atracŃie a 



  

investitorilor care să contribuie la înviorarea şi dezvoltarea pieŃei de capital. Mai precis, 
când nivelul dividendului (împreună cu creşterea valorii acŃiunilor) va fi egal sau mai mare 
decât nivelul dobânzilor la depozitele bancare pe termen mediu şi lung, iar investitorul va 
avea un minim de protecŃie  şi siguranŃă, numai atunci se  poate vorbi cu adevărat de o 
funcŃionare normală a pieŃei de capital, de capacitatea acesteia de a deveni o alternativă la 
creditele bancare. 
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In the sistem of the financial analise the evidence and interpretation of the bankruptey risk 

take a central place. The score method is an eficient instrument which alow the preview of 
bankruptey risk of a firm. 

 
Analiza financiară prin metode clasice bazate pe situaŃia patrimoniului, pe evoluŃia 

performanŃelor financiare, situaŃia fondului de rulment şi a necesarului de fond de rulment 
sau pe baza tabloului de finanŃare oferă informaŃii parŃiale asupra riscului de faliment şi în 
general o apreciere asupra unei situaŃii trecute. De aceea a apărut necesitatea utilizării unor 
metode care să permită o evaluare globală a riscului de faliment şi care să fie instrument de 
previziune a acestuia. Metoda scorurilor care se bazează pe tehnicile analizei discriminante 
permite tocmai acest lucru şi constituie un instrument complementar analizei tradiŃionale. 

Analiza discriminantă se bazează pe probabilitatea de apartenenŃă la o clasă a 
populaŃiei în funcŃie de elementele cunoscute. Concret pentru analiza falimentului o 
întreprindere va fi clasificată într-o anumită categorie în funcŃie de valoarea unui indicator 
discriminant alcătuit ca o combinaŃie liniară de N rate ponderate cu un coeficient de 
importanŃă a ratei ( α ). 

 

∑
=

⋅=
n

j
jj RD

1

α  

 unde: 
D – reprezintă indicatorul discriminant (scor) 
α – coeficientul de importanŃă 
Rj  – rata j 
n – numărul ratelor 

 
 Discriminantul sau funcŃia scor cum mai este denumit se construieşte   

printr-un procedeu iterativ pas cu pas. Pe un eşantion reprezentativ format în părŃi egale din 
întreprinderi viabile şi întreprinderi aflate în dificultate se studiază un set de rate reŃinându-
se pe acelea care servesc cel mai bine la discriminarea (separarea) celor două grupuri. 

 



  

 După stabilirea ratelor care discriminează cel mai bine cele două grupe de 
întreprinderi, se va proceda la înlăturarea celor puternic corelate şi care în consecinŃă nu oferă 
informaŃii suplimentare. 

 În continuare se alcătuieşte o funcŃie sub formă de combinaŃie liniară între 
diferitele rate rămase, fiecare dintre rate fiind ponderată în funcŃie de importanŃa sa printr-un 
coeficient diferit. 

 Se testează puterea de alegere (discriminatorie) a funcŃiei iar dacă este posibil 
se va căuta o nouă funcŃie capabilă să discrimineze şi mai bine cele două grupuri de 
întreprinderi. 

 După alcătuirea unei funcŃii scor optime din punct de vedere a puterii de 
discriminare, aceasta trebuie să devină operaŃională adică să permită clasificarea altor 
întreprinderi care nu aparŃin eşantionului ales. 

 Testarea funcŃiei pe un alt eşantion statistic reprezentativ format din 
întreprinderi viabile şi altele aflate în dificultate va permite măsurarea fiabilităŃii funcŃiei 
stabilite. 

 Teoria economică cunoaşte mai multe modele bazate pe analiza 
discriminantă, unele dintre ele particularizate pe tipuri de economie, însă cele mai utilizate 
sunt: modelul Altman, modelul Canon şi Holder, modelul Băncii Centrale a FranŃei etc. 

- Modelul Altman a fost elaborat în S.U.A. în anul 1968 şi este alcătuit pe baza a 
cinci rate ponderate după cum urmează: 

 
Z = 1,2 R1  + 1,4 R2 + 3,3 R3 + 0,6 R4 + R5 

 
Ratele utilizate în acest model sunt următoarele: 
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4 = ;-rata securităŃii financiare 
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5 = ; - viteza de rotaŃie a activului total 

 
Capitalizarea bursieră reprezintă valoarea de piaŃă a capitalului subscris şi vărsat. 

Pentru întreprinderile necotate la bursă se poate utiliza în locul acestui indicator valoarea 
capitalurilor proprii. 

Unii analişti economici propun alŃi indicatori pentru construcŃia ratelor respective. În 
locul activului circulant utilizează fondul de rulment net global, iar în loc de profit brut 
propun utilizarea excedentului brut din exploatare. 

În funcŃie de valorile funcŃiei scor întreprinderile pot fi clasificate astfel: 
 
Z ≤ 1,8 întreprinderea este insolvabilă şi falimentul este iminent; 
 
1,8 < Z ≤ 3 starea întreprinderii este dificilă, însă măsuri corespunzătoare pot conduce 

la depăşirea situaŃiei; 



  

 
Z > 3 întreprinderea este solvabilă, băncile şi partenerii de afaceri pot avea încredere 

în viabilitatea acesteia. 
Observăm din datele tabelului 1 că firma analizată a traversat o perioadă extrem de 

dificilă în anul 1999, dar în a doua parte a intervalului dovedeşte că are capacitatea de 
redresare, valorile funcŃiei Z apropiindu-se de limite peste care firma devine solvabilă, cu o 
situaŃie financiară bună.  

          
Modelul ALTMAN                        Tabelul 1 
 

Perioada Indicatori U.M. 
1997 1998 1999 2000 2001 

Activ total mil.lei 60954 79992 100306 119649 144487 
Active circulante mil.lei 41250 62410 83505 102478 124766 
Profit reinvestit mil.lei 0 331 0 1108 9017 
Capital propriu mil.lei 22815 23084 23084 24812 34505 
Cifra de afaceri mil.lei 67067 69141 58748 99530 183779 
Datorii totale mil.lei 37127 54790 73830 88048 109982 

Profit brut mil.lei 6719 6216 3345 7368 14903 
Rata activelor circulante % 67,6 78,0 83,3 86,6 86,4 
Rata profitului reinvestit % 0 0,4 0 0,9 6,2 

Rata rentabilităŃii economice % 11,0 7,7 3,3 6,1 10,3 
Rata securităŃii financiare % 61,4 42,1 31,3 28,2 31,3 

Viteza de rotaŃie a activului % 110,0 86,4 58,5 83,2 127,2 
FuncŃia Z - 2,64 2,86 1,88 2,25 2,92 

 
Modelul Canon – Holder a fost realizat în anul 1978 cu scopul imediat de a analiza 

degradarea întreprinderilor mici şi mijlocii din FranŃa în perioada 1970-1975. 
Pe un eşantion reprezentativ format din 190 de întreprinderi (jumătate falimentare) 

autorii au testat un set de 31 de rate cărora li s-a studiat distribuŃia şi corelaŃia. 
În urma studiului autorii au propus o funcŃie discriminantă Z de forma următoare: 
 
Z = 16 x1 + 22 x2 – 87 x3 – 10 x4 + 24 x5 
 
unde: 
- Variabila x1 reprezintă rata lichidităŃii rapide şi se determină astfel: 
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- Variabila x2 semnifică stabilitatea financiară a firmei şi se calculează astfel: 
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- Variabila x3 arată gradul de finanŃare a vânzărilor din surse împrumutate şi se 

măsoară în felul următor: 
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- Variabila x4 semnifică contribuŃia cheltuielilor cu personalul la crearea valorii 
adăugate exprimată ca pondere: 
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- Variabila x5 arată ponderea rezultatului brut al exploatării în nivelul valorii 

adăugate: 
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Aportul funcŃiei în perfecŃionarea metodologiei de analiză a riscului de faliment este 

adus în principal prin regula de luare a deciziei privind încadrarea întreprinderilor într-o 
anumită clasă de risc. Regula de decizie propusă de Canon şi Holder este un tabel care 
evidenŃiază probabilitatea de faliment a unei firme în funcŃie de valoarea funcŃiei Z (tabel 2). 

         
Regula de decizie Canon – Holder   Tabelul 2 
 

Scor Z Probabilitatea de 
faliment 

Starea întreprinderii 

Negativ 
0 – 1,5 

1,5 – 4,0 

> 80% 
75 – 80% 
70 – 75% 

 
SituaŃie nefavorabilă 

4,0 – 8,5 
8,5 – 9,0 

50 – 70% 
35% 

SituaŃie incertă 

9,0 – 10,0 
10,0 – 13, 0 
13,0 – 16, 0 

30% 
25% 
15% 

 
SituaŃie favorabilă 

Z > 16,0 sub 15% SituaŃie excelentă 
 
La firma analizată modelul propus de Canon – Holder înregistrează  valorile din 

tabelul 3. 
          

Modelul Canon – Holder (mil.lei)                      Tabelul 3   
 

 Indicatori 
1997 1998 1998 2000 2001 

CreanŃe 20040 33544 47766 60056 61123 
DisponibilităŃi 185 185 762 1313 2296 

Datorii pe termen scurt 37127 54790 73830 88048 109982 
Capital permanent 22805 23084 23084 24812 34505 

Pasiv total 60954 79992 100306 119649 144487 
Cheltuieli financiare 24561 18721 21479 20567 23549 

Cifra de afaceri 85130 81352 71797 114533 204106 
Cheltuieli cu personalul 12512 15236 15168 24515 38329 

Valoarea adăugată 42691 38966 38847 51558 72354 
Excedentul brut de exploatare 28481 22105 21449 25225 31624 

x1 – lichiditatea rapidă 0,54 0,62 0,66 0,70 0,58 
x2 – rata stabilităŃii financiare 0,37 0,29 0,23 0,21 0,24 
x3 – ponderea chelt. financ. în 

CA 
0,29 0,23 0,30 0,18 0,12 

x4 – pond. ch. cu personalul în 0,29 0,39 0,39 0,47 0,53 



  

VA  
x5 – ponderea RBE în VA 0,67 0,57 0,55 0,48 0,43 

FuncŃia Z 7,34 9,58 2,33 11,21 13,91 
 
Modelul Conan-Holder confirmă ipotezele anterioare. Firma analizată a trecut printr-

o situaŃie extrem de dificilă în anul 1999, după care în ultimii doi ani situaŃia ei devine 
favorabilă, cu o probabilitate de faliment sub 25%. 

- Banca FranŃei prin Centrala BilanŃurilor propune o altă funcŃie pentru 
predicŃia riscului de faliment, formată din 8 rate, după cum urmează: 

 
Z = - 1,255R1 + 2,003R2 – 0,824R3 + 5,221R4 – 0,689R5  - 1,164R6 + 0,706R7 + 

1,408R8  - 85,544 
în care: 
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 Deoarece anumite rate nu pot fi calculate din cauza unui numitor nul, iar 

altele înregistrează o valoare excesivă, ceea ce conduce la un rezultat incoerent al funcŃiei, 
pentru fiecare rată s-a determinat un interval de încredere, în afara căruia valoarea ratei se 
reduce la o valoare de referinŃă pe baza unui anumit procedeu. 

Pa baza valorii Z înregistrată de funcŃia scor întreprinderile pot fi clasificate în 
următoarele zone de risc: 

- zonă cu risc ridicat (70-100%) dacă Z ≤ -0,25; 
- zonă de incertitudine (45-70%) dacă –0,25 < Z ≤ 0,125 
- zona favorabilă (10-45%) dacă Z > 0,125. 
Analiza riscului poate fi completată cu anumite aspecte nefinanciare ce caracterizează 

activitatea firmei . 
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L’établissement des impôts sur les revenus suppose parcourir succesivement plusieurs 

opérations qui consistent en: l’établissemnt et l’évaluation du revenu sujet de l’impôt: le calcul 
proprement dit de l’impôt: l’encaissement  de l’impôt. 

N’importe quelle est la technique de l’impôt des revenus utilisée, pour pouvoir apprécier les 
performances de l’impôt sur le revenu, on doit avoir en vue aussi, ses conséquences économiques. 

 
 
Probleme tehnice privind impozitele pe venit 
Aşezarea impozitelor pe venit presupune parcurgerea succesivă a mai multor 

operaŃiuni care constau în: stabilirea şi evaluarea venitului supus impozitării; calcularea 
propriu-zisă a impozitului; perceperea impozitului. 

După ce s-a stabilit obiectul impozabil şi a avut loc evaluarea acestuia, se trece la 
calcularea impozitului propriu-zis, în faŃa legiuitorului ridicându-se mai multe probleme:  

- prima se referă la tehnicile de calcul a impozitului pe care să le utilizeze, 
respectiv o impunere sintetică a venitului global, care cuprinde ansamblul 
veniturilor şi câştigurilor contribuabilului, sau o impunere separată, individuală a 
fiecărei categorii de venit; 

- a doua problemă se referă la alegerea cotei impozitului, respectiv să se utilizeze 
cote procentuale, proporŃionale sau progresive; 

- care sunt reducerile şi majorările ce trebuie acordate. 
 
În cadrul sistemelor fiscale sunt cunoscute două metode de impunere a veniturilor: 

(1) impunerea globală a veniturilor, indiferent de sursa din care provin şi (2) impunerea 
separată a veniturilor pe fiecare sursă. 

 
1. Impunerea venitului global, presupune cumularea veniturilor obŃinute de plătitor 

din surse multiple şi permite sesizarea ansamblului situaŃiei acestuia şi a puterii sale 
contributive, precum şi o personalizare a impozitului în raport cu situaŃia fiecărui plătitor şi 
aplicarea progresivităŃii în impunere. 

Dezavantajul acestei tehnici de impunere constă în aceea că nu permite o diferenŃiere 
a tratamentului fiscal după natura sau provenienŃa veniturilor. 

2. Impunerea separată a fiecărui venit, situaŃie în care impozitul se aplică asupra 
unor venituri particulare considerate în special ca susceptibile de impunere, cum ar fi: venitul 
din valori mobiliare, beneficii industriale şi comerciale, salarii, etc. 

  Această tehnică de impunere prezintă avantajul aplicării unei fiscalităŃi diferenŃiate 
pe tipuri de venituri, astfel vom întâlni impunerea veniturilor din muncă cu o taxă relativ 
mică, o taxă mai mare pentru veniturile din capital şi o taxă medie asupra veniturilor mixte, 
metodele de evaluare şi de încasare putând fi şi ele diferenŃiate şi adaptate la natura materiei 
impozabile. 

Dacă această impunere are meritul să permită discriminarea, în schimb ea nu permite 
personalizarea impozitului şi nici practicarea progresivităŃii, deoarece nu reŃine decât o 
anumită categorie de venituri pentru contribuabil şi astfel alege o materie impozabilă detaşată 
de însuşirile contributive, neavând o privire globală, de ansamblu a situaŃiei contribuabilului. 

Acest mod de impunere este rar folosit singur, de obicei fiind însoŃit de impunerea 
globală a venitului, astfel într-o primă etapă are loc impunerea proporŃională a diferitelor 
categorii de venituri urmată de impunerea progresivă a venitului global. 



  

Stabilirea cotei impozitelor depinde de orientările politicii fiscale şi implică luarea 
în considerare a ponderii prelevărilor fiscale în raport cu produsul intern brut, precum şi 
repartiŃia impozitelor între cetăŃeni în funcŃie de unele consideraŃii economice, sociale şi 
psihologice. 

În funcŃie de ritmul creşterii cotei în raport cu creşterea valorii bazei impozabile, în 
impunerea veniturilor se pot utiliza mai multe cote, astfel: 

- cote proporŃionale, care reprezintă o manifestare nemijlocită a principiului 
egalităŃii în faŃa impozitelor, situaŃie în care cota rămâne neschimbată indiferent 
de venitul realizat de contribuabil, între baza impozabilă şi cuantumul prelevării 
fiscale păstrându-se aceeaşi proporŃie, cum este cazul impozitului pe profiturile 
societăŃilor de capital; 

- cote progresive, în cazul cărora nivelul cotei impozitului nu rămâne constant, 
acesta creşte pe măsura sporirii materiei impozabile ceea ce face ca dinamica 
impozitului să o devanseze pe aceea a materiei impozabile, cotele progresive 
putând să crească fie într-un ritm constant, fie într-unul variabil. În practica 
fiscală impunerea progresivă se poate întâlni sub forma impunerii în cote 
progresive simple sau impunerii în cote progresive compuse. 

 
După aplicarea cotelor de impunere asupra bazei de impozitare se intervine asupra 

cuantumului monetar al prelevărilor fiscale, în acest sens putându-se utiliza două procedee, 
respectiv abaterile şi deducerile. 

Scopul modificării cuantumului monetar al prelevărilor fiscale prin utilizarea acestor 
procedee îl constituie: 

- personalizarea impunerii, pentru asigurarea unei corelaŃii între capacitatea 
contributivă reală a contribuabilului şi cuantumul obligaŃiei fiscale ce îi revine 
acestuia; 

- eliminarea unor cazuri de impunere dublă sau repetată a veniturilor provenite din 
aceeaşi sursă; 

- atingerea unor obiective de politică economică şi socială urmărite de către 
legiuitor. 

Abaterile constituie un procedeu prin care se diminuează baza impozabilă astfel că 
nu se supune acŃiunii impozitului o parte prestabilită a venitului, abateri care se pot întâlni fie 
sub forma unei sume fixe, fie sub formă procentuală. 

Exceptarea minimului neimpozabil, în Ńările care aplică impozitul pe venitul net al 
persoanelor fizice, constituie o abatere generală acordată în orice situaŃie tuturor 
contribuabililor, considerată strict necesară pentru a asigura traiul acestora, iar în cazul 
impunerii progresive a veniturilor salariale la sursă se prevede un venit minim neimpozabil 
care se acordă numai pentru veniturile salariale provenite ca urmare a exercitării funcŃiei de 
bază, strict limitată la veniturile cuprinse în cadrul limitei prestabilite. 

Deducerea reprezintă un procedeu de diminuare a bazei impozabile prin scăderea din 
aceasta, fie a valorii reale a unor elemente deductibile, fie în limita sumei rezultate din 
aplicarea unei cote procentuale asupra venitului,  deduceri ce pot îmbrăca mai multe forme, 
astfel: pensii alimentare, contribuŃii la constituirea unui fond de pensii privat, cheltuieli pentru 
copiii, părinŃii sau soŃul/soŃia aflaŃi în întreŃinerea contribuabilului, cheltuieli reale legate de 
veniturile salariale realizate, în anumite limite, toate acestea în cazul impozitului pe venitul 
net al persoanelor fizice, sau deducerea din baza de impozitare a impozitului pe societate a 
beneficiului realizat de societăŃile de capital şi care este reinvestit în societate, veniturile 
aferente jetoanelor de prezenŃă a membrilor Consiliilor de administraŃie, pierderile, 
cheltuielile cu sponsorizările, cheltuielile cu reparaŃiile, protocolul, publicitatea şi reclama (în 
anumite limite), dividendele încasate de la alte societăŃi comerciale. 

Reducerile şi majorările, spre deosebire de abateri şi deduceri, nu influenŃează baza 
de impozitare, deoarece ele se acordă după stabilirea finală a acesteia, recurgerea la aceste 
procedee având drept scop scăderea sau creşterea cuantumului monetar al prelevărilor fiscale 
pentru realizarea unor obiective de natură economică şi socială, ele se pot realiza prin 
intermediul cotelor sau sub forma scăderii unor sume fixe exprimate în valori absolute, cum 



  

este cazul practicării de cote standard şi cote diferite pentru impunerea beneficiilor obŃinute 
de societăŃi, a reducerilor în sumă absolută sub formă creditelor de impozit pentru veniturile 
din capitalul imobiliar, sistemul imputaŃiei care priveşte scăderea activului fiscal şi a 
creditelor de impozite aferente prelevărilor reŃinute la sursă sau majorările aplicate 
persoanelor celibatare şi persoanelor a căror venituri globale depăşesc o anumită limită legală.       

 
ConsecinŃele economice ale impozitului pe venit 
Indiferent care este tehnica de impunere a veniturilor utilizată, pentru a se putea 

aprecia performanŃele impozitului pe venit trebuie avute în vedere şi consecinŃele sale 
economice. 

Cât priveşte randamentul, acest impozit este satisfăcător, în Ńările puternic 
industrializate el atinge mai mult de jumătate din încasările fiscale (cum este cazul în 
Danemarca), în alte Ńări deŃine mai mult de o treime (în S.U.A., Canada, ElveŃia şi Suedia 
reprezintă 47%), în timp ce în FranŃa reprezenta în anul 1995 mai puŃin de 18% din 
prelevările obligatorii. 

Referitor la echitatea impunerii, impozitul pe venit prezintă cel puŃin două avantaje, 
astfel: 

- Se aplică asupra unei materii impozabile relevante pentru capacitatea 
contributivă a plătitorului; 

- Se pretează la personalizare şi la folosirea progresivităŃii, deoarece el reŃine o 
materie impozabilă revelatoare ale însuşirilor contribuabililor, însă, în lipsa unui 
control suficient de riguros, frauda poate fi exercitată pe o parte notabilă a 
veniturilor şi astfel nu se mai realizează încasări fiscale considerabile pe seama 
impozitului pe venit. Aşa de exemplu, în FranŃa, conform previziunilor pentru 
anul 1997, impunerea persoanelor fizice nu trebuia să aducă decât 23% din 
încasările fiscale nete din bugetul general, impozitul pe venit reprezentând în 
această Ńară mai puŃin de 14% din prelevările obligatorii.   

 
În numeroase Ńări ca Suedia, S.U.A., Marea Britanie, care au stabilit impozite pe venit 

deosebit de mari, în timpul anului 1980 au avut loc reforme de mare amploare cu scopul de a 
le reduce având în vedere inconvenientele economice generate de povara lor excesivă, care 
determină şi numeroase critici din partea specialiştilor, cel puŃin pe următoarele considerente: 

a) Impozitul pe venit impus în esenŃă pe venituri monetare, descurajează diviziunea 
muncii şi prin aceasta chiar şi productivitatea muncii, constituind o incitare la viaŃa de 
economie casnică închisă, apărând astfel ca un obstacol în calea progresului economic.  

Din punct de vedere fiscal, pentru el însuşi, un individ este tentat să efectueze mai 
degrabă lucrări casnice la el acasă, care nu vor fi taxate, decât să presteze o muncă 
specializată, a cărei retribuire va fi supusă impozitării, şi să angajeze pentru muncile casnice 
personal salariat al cărui câştig va fi de asemenea supus impunerii, alături de taxele sociale.   

Astfel, impozitul pe venit, aşa cum este el conceput în FranŃa, constituie un obstacol 
pentru exercitarea unei profesiuni de către femeia măritată şi o incitare de a presta munci 
casnice în condiŃiile în care câştigurile profesionale ale femeii prin adăugarea la cele ale 
soŃului sunt impuse cu cote mai ridicate ale impozitului pe venit, devenind extrem de 
apăsătoare, evitându-se totodată astfel şi impozitele şi cotizaŃiile sociale care ar trebui plătite 
în situaŃia în care aceste munci casnice ar fi prestate de personal salariat. Pentru reducerea 
acestor inconveniente şi favorizarea creării de locuri de muncă, Legea finanŃelor rectificativă 
pe anul 1991 a instituit în favoarea particularilor o reducere de impozit în raport cu sumele 
vărsate de aceştia pentru folosirea personalului casnic salariat, dar această reducere este 
limitată şi nu acoperă totalul cheltuielilor suportate efectiv. 

b) Impozitul pe venit impus pe câştigurile din muncă şi beneficiile realizate de 
întreprinderi, apare ca un factor de malthusianism economic, descurajând creşterea 
veniturilor prin activităŃi sau prin muncă suplimentară, constituind astfel o frână în calea 
activităŃilor productive. 



  

Cu cât un contribuabil munceşte mai mult sau cu cât el realizează profit mai mare în 
întreprinderea sa, cu atât este taxat mai mult, ceea ce de fapt înseamnă că se încurajează 
cetăŃenii să nu lucreze sau să nu întreprindă nimic.    

Adeseori industriaşul care ştie că, dacă reuşeşte, profiturile sale vor fi impozitate mai 
mult, sau că, dacă nu reuşeşte, va suporta integral pierderea, preferă să se menŃină într-o 
situaŃie mai modestă dar mai sigură.  

În aceeaşi situaŃie este şi salariatul care refuză să presteze o muncă suplimentară ştiind 
că impozitele datorate pentru venitul astfel realizat reprezintă mai mult de jumătate din 
volumul acestora.   

Guvernul suedez şi-a dat seama de aceste efecte negative ale impozitului pe venit şi a 
hotărât să scadă progresiv, pe parcursul  anilor 1980, cota maximă a acestuia până la 50%, 
sperând ca această măsură să incite suedezii să muncească mai mult, să accepte să presteze 
ore suplimentare, să fie mai cinstiŃi faŃă de fisc şi să îşi asume riscuri. 

c) Impozitul pe venit, care are în general un caracter progresiv, are tendinŃa de a 
concentra sarcinile fiscale asupra veniturilor mari, care sunt capabile să constituie 
economii pe seama cărora să se realizeze investiŃii private, astfel acest impozit apare ca un 
obstacol pentru investiŃiile private. 

Cu toate acestea nu trebuie neglijat faptul că acest impozit nu diminuează investiŃiile 
în interiorul Ńării, deoarece pe seama impozitului pe venit se pot realiza investiŃii publice, însă 
cel mai adesea produsul impozitului pe venit este destinat pentru a se asigura finanŃarea 
cheltuielilor de funcŃionare şi, în aceste condiŃii, într-adevăr el duce la diminuarea investiŃiilor 
din Ńară. 

d) Impozitul pe venit reduce puterea de cumpărare a contribuabililor şi 
diminuează consumul lor, având astfel şi un caracter deflaŃionist, cu menŃiunea că, atunci 
când un impozit pe venit se aplică micilor venituri care sunt utilizate în totalitate pentru 
cheltuielile de consum, el are un efect deflaŃionist net, în timp ce atunci când impune venituri 
mari, efectul deflaŃionist este mai mic, deoarece partea de impozit prelevată după aceste 
venituri mari nu diminuează cheltuielile de consum ale posesorilor lor, reducând numai 
economiile acestora. 

Apare astfel opoziŃia dintre o politică socială, care tinde să reducă impozitul pe 
veniturile mici pentru a ameliora situaŃia păturilor sociale mai puŃin bogate, şi o politică de 
luptă împotriva inflaŃiei, care ar trebui să conducă la o creştere a acestei impuneri în scopul 
reducerii consumului.  
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The economical development isn’t possible without a deep reform of the local public 

management, included that concerns the administration of the funds at the level of the community.    
 
 
EvoluŃiile din ultimii ani au arătat că dezvoltarea economică nu poate avea loc fără 

reforma profundă din administraŃia publică locală, inclusiv în ceea ce priveşte gestiunea 
fondurilor la nivelul comunităŃilor. Pe măsură ce procesul inevitabil de descentralizare s-a 
accentuat, unele sarcini au fost transferate spre localităŃi, dar nu a existat o corelare suficientă 
cu reglementarea atribuŃiilor şi procedurilor de lucru pe măsura noilor realităŃi. Au apărut, din 
diverse motive, frâne din interiorul structurilor administrative care au creat un mix negativ 
împreună cu lipsa de experienŃă şi constrângerile financiare   impuse de regresul produsului 
intern brut. Totodată un factor determinant în eficienŃa scăzută a administraŃiei locale a fost 
definirea inadecvată a funcŃiilor şi grilelor de salarizare.   

Deşi serviciile publice realizate de colectivităŃile locale au o pondere însemnată şi în 
creştere în totalul serviciilor publice, veniturile provenind din impozite şi taxe locale sunt, în 
general, insuficiente pentru a acoperi finanŃarea acestora. În plus, o serie de cheltuieli, 
efectuate până în anul 2001 de la bugetul de stat, au fost preluate de bugetele locale: serviciile 
comunitare pentru situaŃii de urgenŃă, de evidenŃă a persoanelor cu handicap şi a copiilor, 
cheltuielile unor instituŃii de cultură, etc. 

De aceea a fost aplicată într-o măsură mai mare partajarea impozitelor naŃionale, în 
special impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată, avantajul fiind că această metodă 
presupune costuri mai scăzute şi singura cheltuială suplimentară este cea aferentă 
informaŃiilor pentru redistribuire. Dezavantajul a rămas că decizia privind ponderea sumelor 
redistribuite nu aparŃine comunităŃilor locale, iar autoritatea centrală şi-a menŃinut posibilităŃi 
sporite de influenŃare în teritoriu. Pentru 2003, cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale s-au stabilit la 63%, din care 36% la bugetele unităŃilor 
administrativ-teritoriale, 10% la bugetul propriu al consiliului judeŃean şi 17% la dispoziŃia 
consiliului judeŃean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor. 
Repartizarea procentuală a veniturilor este, prin urmare, de 57%, 16% şi, respectiv, 27%, ceea 
ce indică o pondere cam mare atât a cheltuielilor proprii ale consiliilor judeŃene, cât şi a 
implicării discreŃionare a acestora. 

Impozitele exclusiv locale, reglementate prin Legea nr. 522/2002, pot fi directe, 
incluzând impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, taxa pe autoturisme, sau indirecte- 
impozitul pe spectacole, taxa hotelieră, taxele şi tarifele pentru licenŃe şi autorizaŃii de 
funcŃionare, taxele notariale, etc. Examinând Tabelul nr. 1, se observă că gradul de 
autofinanŃare rezultate pe baza acestora este în scădere, de la 21,6% în 2001, la 18% în 2003. 
Trebuie menŃionat că practica europeană în materie este foarte diversă, ponderile variind între 
0 şi 60%, cu o medie de 30% pentru municipii. 

 
Tabelul nr. 1 – EvoluŃia veniturilor bugetelor locale în perioada 2001-2003 

 
Veniturile bugetelor locale 

 2001 realizări 2002 preliminări 2003 program 
TOTAL VENITURI, din care: 70.675,4 90.490,3 117.749,6 

Venituri proprii 15.273,1 17.253,5 21.140,1 
Prelevări din bugetul de stat  50.870,0 71.080,4 90.900,6 

Sume defalcate din TVA  21.810,8 31.218,7 34.348,4 



  

Cote şi sume defalcate din I.V. 29.059,2 39.861,7 56.552,2 
Cote defalcate din I.V.  21.946,3 27.414,4 37.267,0 
Sume defalcate din I.V.  4.453,5 9.811,0 15.693,3 

Sume defalcate din I.V. pentru 
subv. energ. term.  

2.659,4 2.636,3 3.585,9 

SubvenŃii de la bugetul de stat  4.345,4 2.056,4 5.083,9 
SubvenŃii de la alte bugete  177,9 100,0 625,1 

Gradul de autofinanŃare (Ven. 
propr./Total) 

21,6 19,1 18,0 

Gradul de autofinanŃare (Ven. 
propr.+Cotele def. Din I.V. 

52,7 49,4 49,6 

  
Concluzia ar fi că ne înscriem în practica Ńărilor occidentale, explicaŃia diminuării 

ponderii veniturilor proprii constând în creşterea mai rapidă a prelevărilor din bugetul de stat 
decât a veniturilor proprii, deşi ambele s-au majorat semnificativ în termeni reali. De 
remarcat, revenirea înregistrată în acest an a subvenŃiilor de la bugetul de stat, care dă o 
proporŃie de 1 la 3 a posibilităŃilor de obŃinere de fonduri suplimentare pentru comunităŃile 
locale între stat şi judeŃ (cam 5.000 de miliarde de lei la 15.000 miliarde de lei ), faŃă de 1 la 6 
în 2002 (cam 2.000 de miliarde de lei la 12.000 miliarde de lei) şi 1 la 2 în 2001(4.300 
miliarde de lei la 8.600 miliarde de lei). Gradul de autofinanŃare total, incluzând cotele 
defalcate din impozitul pe venit, se menŃine în jurul valorii de 50%, ceea ce arată o repartizare 
echilibrată pe relaŃia naŃional-local.   

Transferurile permit corectarea dezechilibrelor verticale şi orizontale ce pot să apară 
în finanŃarea colectivităŃilor locale.  

Ceea ce lipseşte aproape total la nivel local în prezent este finanŃarea prin 
împrumuturi, dar trebuie avut în vedere că în majoritatea Ńărilor europene acestea reprezintă 
mai puŃin de 10% din totalul veniturilor. De altfel, principiile care vor fi instituite prin Legea 
finanŃelor publice locale vizează corelarea strictă a împrumuturilor contractate de autorităŃile 
locale cu durata de viaŃă a proiectului finanŃat, interdicŃia de a finanŃa cheltuielile curente de 
funcŃionare (beneficiarii ar fi în prezent, iar plata ar reveni generaŃiilor viitoare), limitarea 
folosirii impozitelor şi a taxelor de utilizare pentru investiŃii la cazurile în care bugetul local 
înregistrează un excedent primar, coparticiparea la finanŃarea unor obiective susŃinute de 
bănci sau pieŃe de capital şi, desigur, posibilitatea de a realiza un decalaj temporar între 
venituri şi cheltuieli în cazul unui eveniment major de genul catastrofelor naturale. 

Legea nr. 27/1994 a impozitelor şi taxelor locale a fost modificată succesiv prin nu 
mai puŃin de 11 ordonanŃe, fără a fi măcar republicată în noile variante Tocmai de aceea, a 
fost demarat un amplu program de actualizare a legislaŃiei în domeniu. Reforma vizează 
transferul către autorităŃile publice locale a activităŃilor şi resurselor de la bugetul de stat, 
pentru finanŃarea unor servicii publice destinate comunităŃilor locale: sănătate, cultură, 
pompieri, apărare civilă, etc., simultan cu reducerea cheltuielilor guvernamentale. Este 
evident faptul că, descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei locale 
administrative şi financiare presupune dezvoltarea capacităŃii de gestionare în teritoriu şi 
dezvoltarea unui sistem informaŃional integrat al administraŃiei publice centrale şi locale. 

În prezent se lucrează la o nouă Lege a finanŃelor publice locale. Abordarea istorică a 
dimensionării bugetelor va fi înlocuită cu elaborarea pe bază de programe, stabilite ca fiind de 
două tipuri. Primul este de funcŃionare, care va include cheltuielile minime de funcŃionare, 
necuantificate într-un tarif perceput populaŃiei, şi va viza autorităŃile publice, asistenŃa socială, 
unităŃile de cultură, şcolile, creşele, centrele de consultanŃă agricolă şi domeniul public. Al 
doilea tip de programe va fi stratificat pe nivelurile: local, zonal, judeŃean şi regional, iar 
priorităŃile vor fi stabilite în funcŃie de necesităŃile comunităŃilor şi de sursele existente pentru 
finanŃare.             

Ca principii noi în elaborarea bugetelor locale apar principiile subsidiarităŃi şi cel al 
solidarităŃii. O menŃiune specială se cuvine acestuia din urmă, întrucât, în prezent, lipseşte 
baza legală pentru finanŃări între judeŃe, inclusiv prin împrumuturi nerambursabile. 



  

Cele patru atribuŃii ale ordonatorilor principali de credite (angajare, ordonanŃare 
control şi plată) vor fi separate în două, cu detaşarea funcŃiei de plată pentru o mai bună 
supraveghere a cheltuielilor. 
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L'article essaie de surprendre quelques aspects que les banques doivent prendre en 

considération pour créditer une débiteur unique afin de réduire ce risque. On définit les élémentes 
suivants: les débiteurs uniques, l'expositon, la Centrale des Risques Bancaires. On présente aussi les 
limites à base desquelles on va créditer les débiteurs uniques, conformément à la législation en 
vigueur. 

 
 
Conform Legii bancare nr. 58/1998, art.3, un singur debitor reprezintă „orice 

persoană sau grup de persoane fizice şi/sau juridice faŃă de care banca are o expunere şi care 
sunt legate economic între ele în sensul că: 

- una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de 
control; 

- nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit 
pentru bancă, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă 
unele dintre ele vor întâmpina dificultăŃi de rambursare, alta sau celelalte vor 
întâmpina dificultăŃi similare. 

 În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fară a fi limitative, următoarele 
situaŃii: 

- sunt afiliate aceleiaşi persoane; 
- au aceeaşi conducere; 
- garanŃii încrucişate; 
- interdependenŃă comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen 

scurt.” 
Tot în baza aceleiaşi legi, expunerea este definită ca fiind „orice angajament asumat 

de o bancă faŃă de un singur debitor, indiferent dacă este efectiv sau potenŃial, evidenŃiat în 
bilanŃul contabil sau în afara bilanŃului, încluzând, fară a se limita la acestea: credite, efecte de 
comerŃ scontate, investiŃii în acŃiuni şi alte valori mobiliare, efecte de comerŃ avalizate, 
garanŃii emise, acreditive deshise sau confirmate.”  

În conformitate cu prevederile art. 6 al Normei nr.8/1999 a Băncii NaŃionale, se 
stabileşte modul de reglementare a creditării debitorilor unici, după cum urmează: 
împrumuturile acordate unui singur debitor să nu depăşească 20 % din fondurile proprii ale 
băncii; suma totală a împrumuturilor mari nu poate depăşi de 8 ori nivelul fondurilor proprii 
ale băncii. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 15 / 1990 privind 
reorganizarea unităŃilor economice de stat ca regii autonome şi societăŃi comerciale, regiile 
autonome pot contracta credite cu băncile comerciale în valoare de cel mult 20% din 
veniturile brute realizate în anul precedent. Datorită gradului sporit de risc pentru bancă, 
gestionarea împrumuturilor mari, pentru acele angajamente care depăşesc 10% din fondurile 
proprii ale băncii, este de competenŃa exclusivă a Centralei. 

Debitorii unici pot fi regiile autonome,  societăŃile comerciale, grupurile 
(holdingurile); 

Identificarea de către bancă a debitorilor unici se poate face: 
- după modul de organizare şi funcŃionare a clientului: din regulamentul de 

organizare şi funcŃionare al regiei; din contractul de societate şi statutul societăŃii 
comerciale; 

- După consultarea documentaŃiei de înfiinŃare a clientului se pot obŃine informaŃii 
utile despre: 



  

- statutul juridic (societate comercială şi tipul acesteia, regie, grup, etc); 
- structura şi natura capitalului subscris şi vărsat; 
- numele şi calitatea acŃionarilor; 
- structura organizatorică a clientului (de sine stătător, cu unităŃi subordonate); 
- atribuŃiile unităŃilor subordonate; 
- natura capitalului (patrimoniu public, patrimoniu social); 
- prin verificarea documentelor contabile de sinteză: balanŃa de verificare, 

bilanŃ şi contul de venit şi pierdere; 
Datorită legăturilor specifice existente între diverşi clienŃi, dificultăŃile întâmpinate de 

unul pot antrena greutăŃi şi la ceilalŃi. În funcŃie de natura legăturilor existente între clienŃi, 
care se constituie ca debitori unici, trebuie să efectueze o astfel de analiză care să permită 
luarea unei decizii bazată pe cunoaşterea şi asumarea riscului real de către bancă. Cunoaşterea 
şi asumarea riscului presupun: 

- în cazul regiilor şi societăŃilor comerciale: 
- riscul băncii este dat de expunerea totală faŃă de regie sau societate comercială, 

care se constituie într-un debitor unic; 
- referatul de credite trebuie să conŃină informaŃii despre angajamentele financiare 

ale clientului şi ale debitorului unic; 
- garanŃia creditului să fie asigurată de către regia sau societatea comercială, 

titulara patrimoniului, direct sau prin împuternicirea dată unităŃii subordonate; 
- în cazul grupurilor: 
- riscul băncii este dat de expunerea totală faŃă de grup, care se constituie în 

debitor unic; 
- referatul de credite trebuie să conŃină informaŃii financiare despre client şi despre 

grup; 
Riscul pe care şi-l asumă banca este dat de expunerea totală pe care o are faŃă de 

debitorii unici.  
În România structurile de combatere a riscurilor de creditare cuprind persoane cu 

sarcini precise, servicii şi departamente, direcŃii în bănci sau centrale bancare, dar pentru că 
acestea s-au dovedit insuficiente, li s-a adăugat o Centrală în cadrul Băncii NaŃionale, 
denumită Centrala Riscurilor Bancare. Centrala Riscurilor Bancare este o structură 
specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea informaŃiilor priviind expunerea fiecărei 
bănci din sistemul bancar românesc faŃă de acei debitori care au beneficiat de 
credite/angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte suma limită de raportare (200 milioane 
lei).  

Centrala Riscurilor Bancare are o bază de date organizată în două registre: 
- Registrul Centrala Creditelor care conŃine informaŃii de risc bancar raportate de 

bănci şi este actualizat lunar; 
- Registrul Creditelor Restante conŃine informaŃii de risc bancar referitoare la 

abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimi 7 ani şi este alimentat 
lunar de Registrul Central al Creditelor. 

Utilizatorii informaŃiilor cuprinse în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare sunt 
băncile din sistemul bancar şi Banca NaŃională.  

Raportările efectuate de bănci conŃin următoarele informaŃii: 
- date de identificare a debitorilor faŃă de care banca înregistrează o expunere mai 

mare sau egală cu limita de raportare; 
- date privind fiecare credit sau angajament de care beneficiază debitorul: tipul 

creditului, termenul de acordare, tipul garanŃiei, serviciul datoriei, data acordării, 
data scadenŃei, suma acordată, suma datorată la momentul raportării, suma 
restantă. 

Centrala Riscurilor Bancare difuzează informaŃii către bănci în două moduri: 
- prin rapoarte lunare care cuprind informaŃii privind toŃi debitorii pe care banca i-

a raportat în luna respectivă cu toate informaŃiile disponibile referitoare la 
creditele şi angajamentele de care respectivul debitor a beneficiat, de la toate 
băncile, fără a se preciza identitatea băncilor creditoare (situaŃia riscului global); 



  

- ca răspuns la interogări, situaŃie în care băncile pot solicita două tipuri de 
informaŃii: situaŃia riscului global şi situaŃia creditelor restante, pe o perioadă de 
7 ani. 

Trebuie precizat că pentru toŃi debitorii raportaŃi de bancă, informaŃiile sunt furnizate 
necondiŃionat, în timp ce pentru clienŃii potenŃiali debitori, accesul băncii este condiŃionat de 
obŃinerea prealabilă a acordului clientului respectiv. 

Până în anul 2001, Centrala Riscurilor Bancare şi-a intensificat activitatea în sensul 
că băncile au efectuat 17.806 interogări pentru debitorii recenzaŃi, din care 6.598 interogări cu 
acordul debitorilor potenŃiali. Prin aceste interogări au fost solicitate date privind riscul 
global, creditele şi restanŃele debitorilor. 

Un obiectiv prioritar pentru următoarea perioadă, în scopul realizării unei evaluări cât 
mai complete a fiecărui debitor, precum şi în scopul de a reduce riscul clientului, îl reprezintă 
includerea în baza de date a unor noi informaŃii referitoare la: componenŃa grupurilor de 
debitori, evidenŃiată de fiecare bancă; restanŃele mai mari de 30 de zile înregistrate în 
restituirea creditelor de către persoanele fizice.  
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RISCUL FINANCIAR AL INTREPRINDERII 
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The content of article is based on the obligations influence concerning enterprise profit. She 

analysis of the financial risk is realised throgh the following methods: the analysis of the financial risk 
through a rentabilty limit; the absolute positions indicator; the rellative positions indicator; the 
elasticity coefficient.  

 
 
Fiecare intreprindere investeste surse financiare pentru a obtine profit. Profitul este 

intotdeauna in functie de factorii care actioneaza in mediul in care-si desfasoara activitatea  
intreprinderea ,adica investitia este supusa unui anumit risc. In general se cunosc trei categorii 
de risc (riscul economic,financiar si riscul de faliment) 

Riscul financiar este caracterizat de influenta asupra profitului a indatorarii 
intreprinderii.In situatia in care aceasta nu are suficiente resurse proprii apeleaza la credite 
pentru a-si finanta activitatea,credite care sunt remunerate prin plata dobanzii. 

Analiza riscului financiar se face prin urmatoarele modalitati: 
- analiza riscului financiar, pe baza pragului de rentabilitate; 
- efectul de levier; 
- explicatia factoriala a rentabilitatii financiare, pe baza punerii in evidenta a 

efectului de levier.                         . 
        Analiza riscului financiar,pe baza pragului de rentabilitate 
Pragul de rentabilitate se calculeaza cu ajutorul formulei: 
 

a

DF
PR

−
+

=
1

 

 
in care: 

PR = pragul de rentabilitate 
F   = cheltuielile fixe exclusiv dobanda 
D  = dobanda ca o cheltuiala fixa 
a = coeficient V/CA unde V = cheltuielile variabile, iar CA = cifra de afaceri 

Masurarea riscului financiar se face cu ajutorul a doi indicatori45: 
- indicatorul de pozitie 

absolut  CA – PR 
relativ CA-PR / PR 

- coeficientul de elasticitate  
e = (∆ PC / PC0 ) / (∆ CA / CA0) 

unde:   
PC = profitul curent (dupa deducerea dobanzii) 
CA = cifra de afaceri 

Pentru a putea determina influenta imprumutului asupra rentabilitatii intreprinderii 
consideram doua intreprinderi cu urmatorii indicatori: 

 
      Indicatori                                                I                                             II                 
Cifra de afaceri(mil.lei)                     8.000       9.000                      8.000        9.000 
Cheltuieli variabile(mil.lei)               5.600       6.300                      5.600        6.300 
Ponderea cheltuielilor variabile(%)     70              70                           70             70 

                                                      
45 Ion Staicu, FinanŃe, Editura Economică, pag. 377, 378, 379.  



  

Cheltuieli fixe(mil.lei)                       2.000       2.000                      2.000        2.000 
Profitul exploatarii(mil.lei)                  400          700                        400           700 
Dobanzi                                                  -              -                           100           100 
Profitul curent                                      400          700                        300           600    
 
Pentru analiza vom calcula indicatorii/pragul de rentabilitate,indicatorul de pozitie si 

coeficientul de elasticitate atat pentru societatea indatorata cat si pentru societatea 
neindatorata. 

1. Pragul de rentabilitate (mil.lei) 
 

leimil
a

DF
rataPRneindato .666.6

30,0

000.2

70,01

0000.2

1
==

−

+
=

−

+
=  

    
Pragul de rentabilitate pentru firma indatorata 
 

leimil
a
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30,0

100.2

70,01

100000.2

1
==
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Pragul de rentabilitate este definit teoretic46 “ punctul care marcheaza acea 

dimensiune a productiei la care cheltuielile totale sunt egale cu incasarile din productie (nu se 
obtine nici profit, nici nu rezulta pierderi si arata dimensiunea de la care productia devine 
rentabila). 

Pragul de  rentabilitate pentru firma neindatorata este de 6.666 mei lei (adica arata 
pentru un volum de productie si cheltuieli de 6.666 mii lei profitul este 0), iar pentru firma 
indatorata un volum de cheltuieli si productie de 7.000 mii lei profitul este 0. 

 
2. Indicatorul de pozitie absolut 
Ipa (firma neindatorata)  = CA – PR = 8.000 – 6666 = 1.334 şi 9.000-6.666=2.334 
Ipa ( firma indatorata) = 8.000 – 7.000 = 1.000 şi 9.000-7.000=2.000 
Indicatorul de pozitie absolut arata departarea cifrei de afaceri de pragul de 

rentabilitate.Cu alte cuvinte cu cat se indeparteaza cifra de afaceri fata de pragul de 
rentabilitate cu atat intreprinderea este mai elastica, devine mai putin riscanta, deoarece poate 
sa-si reduca volumul de activitate cu o suma mai mare pana ajunge la pragul de rentabilitate. 
In apropierea pragului de rentabilitate intreprinderea are posibilitati mici de manevra, 
deoarece suma cu care poate sa-si reduca cifra de afaceri este mai mica. In cazul nostru firma 
neinadatorata poate sa-si reduca volumul de activitate pana la pragul de rentabilitate cu 1.334 
mii lei, iar firma indatorata cu 1.000 lei, deci firma neindatorata este mai putin riscanta. 

 
3. Indicatorul de pozitie relativ se calculeaza cu ajutorul formulei: 

PR

PRCA −
 

In cazul nostru se inregistreaza urmatoarele valori: 
pentru firma neindatorata: 

35,0
666.6

334.2

666.6

666.6000.9
2,0

666.6

334.1

666.6

666.6000.8
==

−
==

−
=

−
şi

PR

PRCA
 

pentru firma indatorata: 

28,0
000.7

000.7000.9
14,0

000.7

000.1

000.7

000.7000.8
=

−
==

−
şi  

                                                      
46 DicŃionarul complet al economiei de piaŃă, Editura Societatea informaŃia, pag. 263. 



  

Indicatorul de pozitie relativ pentru cifra de afaceri de 8.000 mii lei este de 20%, iar 
pentru cifra de afaceri de 9.000 este de 35%. Aceasta inseamna ca intreprinderea neindatorata 
se situeaza deasupra pragului de rentabilitate cu 20%, respective 35%. 

Pentru intreprinderea indatorata indicatorul de poziŃie relativ inregistreaza valoarea de 
14% pentru cifra de afaceri de 8.000 mii lei si 28% pentru cifra de afaceri de 9.000 mii lei, 
insemnana ca intreprinderea indatorata se situeaza deasupra pragului de rentabilitate cu 14%, 
respective 28%. 

Comparand nvelul de indicatori pentru cele doua intreprinderi constatam ca 
intreprinderea indatorata este mai riscanta, deoarece 20%>14% si 35%>28%. Aceasta 
deoarece in eventualitatea unei scaderi a cifrei de afaceri cu peste 20% si 14%, intreprinderea 
neindatorata este mai elastica, avand o posibilitate mai mare de miscare, la fel si pentru 
valoarile de 35% si 28%. 

 
  4. Coeficientul de elasticitate se calculeaza cu ajutorul formulei: 

0

0

CA

CA
PC

PC

e
∆

∆

= unde PC=profitul current 

Coeficientul de elasticitate are urmatoarele valori 
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Coeficientul de elasticitate se poate calcula si cu ajutorul formulei: 

PRCA

CA
e

−
=

0

0 iar pentru exemplu datele sunt: 

0,6
334.1

000.8

000.6000.8

000.8
==

−
=taneindatorae  

0,8
000.7000.8

000.8
=

−
=indatoratae  

Evident datele sunt aceleasi. 
Coeficientul de elasticitate arata elasticitatea rezultatului curent in raport cu nivelul de 

activitate. Nivelul acestui indicator arata faptul ca la o variatie de 12,5% la firma neindatorata 
profitul curent variaza cu 75%, iar pentru firma indatorata o variatie de 12,5% a cifrei de 
afaceri implica o variatie de 200% a profitului curent. Pentru aceleasi considerente ca si la 
indicatorul de pozitie absolut, nivelul cel mai scazut  a coeficientului de elasticitate arata ca 
intrerinderea este mai putin riscanta. Aceasta se justifica pentru faptul ca coeficientul de 

elasticitate se mai poate exprima si prin relatia 
PRCA

CA
e

−
=

0

0 . Deci in cazul nostru 

intreprinderea neindatrata este mai putin riscanta. 
Recapituland datele le putem sistematiza in tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 1 
Nr. 
crt. 

Indicator I II 

1 Cifra de afaceri 8000 9000 8000 9000 



  

2 Pragul de rentabilitate 6666 6666 7000 7000 
3 Indicatorul de pozitie absolut 1334 2334 1000 2000 
4 Indicatorul de pozitie relativ 0,20 0,35 0,14 0,28 
5 Coeficientul de elasticitate 6 6 8 8 

 
Riscul financiar se mai masoara si prin efectul de levier cu ajutorul formulei: 

( )LRf += 1Reσσ  unde, Re,σσRf  reprezinta abaterea medie patratica a 

rentabilitatii financiare si rentabilitatii economice iar L-levierul (
CPR

Dat
) reprezentand 

raportuldintre datorii si capitalurile proprii adica structura de finantare a intreprinderii. 
Riscul financiar se mai poate masura prin punerea in evidenta a factorului de 

indatorare si rentabilitatea firmei cu ajutorul formulei: 

CPR

Dat
Rd

AE

CA

CA

PC

AE

CA

CA

PC
Rf *** 







 −+=  unde, 

AE-activul economic, PC/CA-rata marjei curente si CA/AE-rata de rotatie a activului 
economic. 

Prin indicatorii folositi mai sus se poate stabili modul cum influenteaza structura 
financiara a intreprinderii in cazul indatorarii asupra rentabilitatii financiare prin marimile 
care le prezinta indicatori de risc financiar. Acesta este necesar pentru a stabili elasticitatea 
intreprinderii in raport cu conditiile de piata. 
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Le travail surprend l'évolution de l'ancienne  Banque Agricole, à partir du moment où la 

Banque pour Agriculture et Industrie Alimentaire s'est transformée en Banque Agricole jusqu'au 
moment de la fusion avec Raiffeisen Bank. On présente quelques moments essentiels de l'activité de 
cette banque, certains ayant un impact positif, d'autres au contraire négatif, entraïnant des évolutions 
négatives dans l'activité de cette ancienne institution bancaire.         

 
 
Chiar dacă instituŃia bancară analizată în acestă lucrare a fost privatizată, totuşi nu se 

poate nega rolul pe care fosta Bancă Agricolă l-a avut în creditarea agriculturii între anii 1990 
– 1999, creditele acordate de aceasta fiind adesea ”un balon de oxigen” pentru producătorii 
agricoli, persoane fizice sau juridice, aflaŃi în acută lipsă de resurse financiare. În cele ce 
urmează voi prezenta o evoluŃie a activităŃii acestei băncii începând de la momentul înfiinŃării 
ei şi până în momentul lichidării, încercând să surprind câteva momente esenŃiale ale 
activităŃii băncii. 

Banca Agricolă a fost înfiinŃată ca societate pe acŃiuni prin H.G. nr. 1196/1990 cu un 
capital social subscris şi vărsat de 6 miliarde lei, împărŃit în 1.200.000 de acŃiuni nominative 
în valoare de 5.000 lei acŃiunea, ea continuând tradiŃia BAIA - Banca pentru Agricultură şi 
Industrie Alimentară - în ceea ce priveşte creditatea agriculturii. La 28 noiembrie 1991, 
Consiliul ÎmputerniciŃilor Statului din Banca Agricolă a hotărât majorarea capitalului social al 
băncii cu suma de 3 miliarde, prin subscripŃie publică, prin emiterea unui număr de 600 de mii 
de acŃiuni nominative a 5.000 lei acŃiunea. De asemenea, prin nota comună a Ministerului de 
FinanŃe şi a Băncii NaŃionale a României s-a majorat capitalul social al băncii prin aportul în 
numerar, cu suma de 18 miliarde lei. În urma acestor majorări capitalul social al Băncii 
Agricole S.A., subscris şi vărsat integral a fost de 29,3 miliarde lei fiind împărŃit într-un 
număr de 5.865.456 acŃiuni nominative a câte 5.000 lei fiecare. Banca a păstrat structura 
iniŃială până în 1992, cu activitatea de creditare organizată în următoarele compartimente: 
creditarea agriculturii cooperatiste şi a asociaŃiilor economice de stat şi cooperatiste; 
creditarea agriculturii de stat; creditarea industriei alimentare şi a structurilor de stat din 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Din anul 1992 s-a format la 
nivelul structurilor teritoriale, Serviciul de creditare particulari, care până la apariŃia legiilor 
31/1991 şi respectiv  34/1991, se ocupa cu predilecŃie cu creditarea producătorilor individuali, 
după care respectivul serviciu a trecut inclusiv la creditarea activităŃilor comerciale. 
ActivităŃile de creditare ale acestui serviciu au urmărit în principal creditarea producătorilor 
individuali, în vederea procurării de inventar agricol şi animale. Obiectul acestui tip de 
creditare îl făceau inventarul agricol şi animalele cumpărate de la fostele CAP-uri, având ca 
scop subsidiar stingerea datoriei pe care respectivele unităŃi le aveau faŃă de Banca Agricolă. 
Creditele au fost acordate cu dobânda pieŃei la acea vreme, din 1990 până în 1992 dobânda a 
crescut de la 4% la 130% pe an, iar pentru o scurtă perioadă de timp, ianuarie-februarie 1994,  
Banca Agricolă a practicat dobânda de refinanŃare a BNR din acea  vreme 270%. Motivul 
lipsei de surse a fost la vremea respectivă lipsa unei politici de atragere de surse de la 
populaŃie şi agenŃi economici, surse împrumutate sau externe. SusŃinută de Banca NaŃională a 
României şi de Guvernul României, Banca Agricolă a derulat în perioada 1992-1993, 
activităŃi de creditare a producătorilor agricoli individuali, pentru achiziŃionarea de tractoare, 
maşini şi utilaje agricole din producŃia internă, cu dobândă fixă de 15% pe termen de 3-5 ani, 
creditându-se astfel indirect industria românească producătoare de utilaje agricole. Hotărârea 
de Guvern 653/1993 impunea potenŃialilor beneficiari de credite să facă dovada că vor lucra 



  

împreună cu alŃi proprietari de pământ o suprafaŃă de minim 40 ha., considerată optimă pentru 
un tractor standard de tip U650. De asemenea, prin Banca Agricolă s-au derulat an de an 
credite pentru finanŃarea culturilor, de la semănat şi până la recoltare inclusiv cheltuielile cu 
recoltatul. Politica prudenŃială a băncii s-a reflectat în faptul că şi societăŃile de achiziŃie şi 
valorificare a produselor agricole primeau credite după perioada de recoltare, pentru 
constituirea de stocuri cereale, legume, fructe, carne, produse lactate ai căror beneficiari au 
fost ComCereal, ILF-urile, etc.; esenŃa acestei politici prudenŃiale, consta în faptul că banii nu 
părăseau banca (creditele date pentru achiziŃii se duceau la producător care la rândul lui 
rambursa creditul). Aceste credite erau în majoritate acordate cu dobânda pieŃei -  60%-80% 
pe an. Au existat cazuri în care beneficiarii de credite, persoane juridice în special, au întârziat 
intenŃionat cu plata datoriilor către bancă, ceea ce a dus la creşterea portofoliului de credite 
neperformante al Băncii Agricole S.A. 

Din 1993, Banca NaŃională a reglementat prin acte normative metodologia de calcul 
şi înregistrare în contabilitate a provizioanelor specifice de risc, fapt care a determinat 
înregistrarea pe cheltuielile băncii a creditelor neperformante, cu efecte negative asupra 
portofoliului băncii. Având în vedere deprecierea monedei naŃionale şi dificultăŃile legate de 
atragerea de surse de la populaŃie şi agenŃi economici (la rândul lor afectaŃi de inflaŃie), 
începând cu 1993, Banca Agricolă a încercat să atragă surse pe canale externe, îndeosebi 
BERD şi BIRD. Aceste surse odată atrase nu erau negociate direct de către reprezentanŃii 
Băncii Agricole, ci erau distribuite în urma negocierilor pe care Guvernul României le purta 
cu organismele financiare internaŃionale. Dobânzile percepute de aceste organisme erau 
influenŃate de ratingul de Ńară, fiind mai mari decât cele percepute celorlalte Ńări foste 
comuniste. CondiŃiile de acordare a acestor credite erau foarte aspre Ńinând cont de situaŃia 
financiară a solicitanŃilor. În urma acordurilor stand-by încheiate cu organismele 
internaŃionale, li se impunea agenŃilor economici, beneficiari de credite, ca ratele de credit să 
fie achitate în perioada în care aceştia nu obŃineau venituri. Pe de altă parte însă, Banca 
Agricolă era obligată să restituie tranşele corespunzătoare graficului de rambursare, rămânând 
în sarcina ei urmărirea debitorilor din ce în ce mai mulŃi. În situaŃia în care Banca Agricolă nu 
folosea banii, plătea comision de neutilizare a creditului care era la nivelul procentului de 
dobândă restantă (1,25%-1,50% pe an). Ca efect congruent al fenomenelor mai sus descrise, 
banca a înregistrat pierderi, atât în cazul folosirii cât şi în cazul nefolosirii fondurilor atrase.  

În perioada 1994-1995, Banca Agricolă a înregistrat un reviriment determinat de: 
politică prudenŃială impusă băncilor comerciale de către Banca NaŃională; promovarea unei 
politici coerente, la nivel guvernamental, concretizate prin: stabilirea unei legislaŃii adaptate la 
condiŃiile economiei din acea perioadă; limpezirea condiŃiilor de lucru bancă - agent 
economic; Banca Agricolă şi-a dezvoltat reŃeaua în teritoriu, fapt care a permis accesul la 
creditare al mai multor producători agricoli dar şi atragerea economiilor populaŃiei, viitoare 
surse de creditare. 

Sub presiunea organismelor financiare internaŃionale România s-a văzut obligată să 
înceapă privatizarea băncilor în care statul era acŃionar majoritar, fiind vizate în primă fază 
trei bănci: BANCOREX, Banca Română pentru Dezvoltare şi Banca Agricolă. În acest sens 
bilanŃul băncii a fost expertizat în perioada 1992-1999 de către firme prestigioase de audit 
bancar (KPMG şi Cooper’s), care au apreciat în primul rând infrastructura  Băncii Agricole, 
sedii, dotare, investiŃii în curs de derulare, pregătirea personalului, programe de perfecŃionare 
a personalului, mai puŃin însă calitatea portofoliului de credite, din motive subiective. 

În 1996 a intervenit un moment critic, guvernul existent până la alegerile din 1996 a 
creditat masiv agricultura prin legea 20/1996. În baza respectivei legi Banca NaŃională a 
asigurat linii de credit în valoare de 1.100 miliarde lei pentru finanŃarea cheltuielilor de 
producŃie aferente campaniei agricole de primăvară şi lucrărilor de recoltat din anul 1996, cât 
şi pentru asigurarea stocurilor de furaje necesare zootehniei până la noua recoltă, cu un nivel 
al dobânzii mai mare cu până la 5% pe an peste indicele inflaŃiei. Creditele au fost acordate cu 
termene de rambursare eşalonate în funcŃie de valorificarea şi de încasarea contravalorii 
produselor agricole dar nu mai târziu de 31 decembrie 1996 şi au avut ca beneficiari 
producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice inclusiv societăŃi comerciale prelucrătoare 
de produse agricole cu terenuri agricole în exploatare, institute şi staŃiuni de cercetare agricolă 



  

şi horticolă şi societăŃi comerciale prestatoare de servicii în agricultură indiferent de forma de 
proprietate. La aceste credite au avut acces şi agenŃii economici cu credite restante şi dobânzi 
neachitate din anii anteriori. Tot în baza acestei legi se prevedea ca restanŃele (credite şi 
dobânzi neachitate) la data de 31 martie 1996 se vor reeşalona la plată în anii 1997 şi 1998, 
urmând ca Banca NaŃională a României să reeşaloneze în mod corespunzător liniile 
corespunzătoare de credite acordate băncilor comerciale, la nivelul dobânzii de referinŃă. S-a 
trecut peste prevederile normelor interne ale Băncii Agricole referitoare la principiile de 
prudenŃialitate bancară, impunându-se creditarea şi a acelor agenŃi economici, încadraŃi în 
grupa E de bonitate (Pierdere) precum şi a acelor agenŃi economici care la data analizei 
înregistrau credite şi dobânzi restante. Singura condiŃie pe care banca – totuşi cu capital de 
stat - a pus-o în vederea acordării acelor credite în primăvara şi toamna anului 1996, a fost 
aceea că Guvernul României, prin Ministerul de FinanŃe să emită scrisori de garanŃie 
guvernamentală, care avea rolul de a asigura banca pentru riscul de neplată. Guvernul 
României prin Ministerul de FinanŃe, s-a angajat prin respectivele scrisori ca în caz de 
nerambursare a creditului de către beneficiar, să vireze sumele respective în contul Băncii 
Agricole. După alegerile din 1996, noul Guvern şi-a reconsiderat poziŃia faŃă de bancă, 
preferând subvenŃia directă către producător – prin cupoane acordate direct producătorilor 
agricoli. Efectul a fost negativ pentru activitatea băncii, deoarece societăŃile beneficiare de 
credite, cărora banca le finanŃase producŃia neterminată aferentă anului agricol 1996-1997 
(lucrări de arat discuit, pregătirea terenurilor pentru culturile de grâu şi orz) s-au văzut în 
situaŃia, ca în primăvara anului 1997 nemaibeneficiind de mijloace circulante proprii şi 
nemaiavând acces la credite cu dobândă subvenŃionată, imposibilitătii de a duce culturile la 
maturitate, de a le recolta şi valorifica producŃia. În continuare, societăŃilor beneficiare de 
prevederile legii 20/1996 care nu rambursaseră datoriile faŃă de bancă, rezultate din creditele 
obŃinute în primăvara lui 1996, nu li s-au  mai onorat scrisorile de garanŃie guvernamentală şi 
deci mare parte din dobânzile şi creditele acordate în 1996 au fost trecute la restanŃe, fiind 
regăsite în bilanŃul băncii la provizioane specifice de risc, cu efecte dezastruoase pentru 
profitul bancar. Chiar şi în aceste condiŃii, Banca Agricolă a încercat să salveze situaŃia 
unităŃilor care beneficiaseră de aceste credite, acordând credite din sursa proprie a băncii. 
Începând cu 1997 Banca NaŃională a instituit un comitet de supreveghere a Băncii Agricole ca 
urmare a rezultatelor obŃinute de aceasta la sfârşitul anului 1996. În urma controlului instituit 
de BNR s-a stabilit că beneficiarii de credite erau acei agenŃi economici cu performanŃe 
financiare din categoriile A sau B, cu predilecŃie cei din categoria A. Mai mult decât atât, 
banca era obligată să scoată din activele circulante aşa numitele stocuri care în agricultură 
reprezintă preponderent producŃie neterminată, fapt care a dus la o scădere a performanŃelor 
financiare, lichiditate şi solvabilitate. 

Un obiectiv important al anului 1998 a fost restructurarea sistemului bancar de stat şi 
pregãtirea principalelor bãnci de stat pentru privatizare.  Pregãtirile în vederea privatizãrii 
Bãncii Agricole, bancă aflată în dificultate, au presupus şi acŃiuni de reabilitare fãcute de 
Ministerul FinanŃelor şi Banca NaŃionalã (cu preŃul creşterii deficitului bugetar), eforturile de 
redresare continuând şi în anul următor. Astfel, prin OrdonanŃa de UrgenŃã a Guvernului 
nr.51/1998 s-a stabilit cadrul juridic pentru valorificarea unor active neperformante ale bãncii, 
în vederea pregãtirii ei pentru începerea procedurilor de privatizare. A fost înfiinŃată de 
asemenea AgenŃia de Valorificare a Activelor Bancare, ale cărei atribuŃii erau  preluarea, de la 
bãncile la care statul este acŃionar majoritar, a activelor bancare constând în credite 
neperformante şi bunuri mobile sau imobile intrate în patrimoniul bãncii ca urmare a 
executãrii lor silite, în scopul valorificãrii.  

Anul 1999 a debutat sub auspicii deosebit de nefavorabile sectorului bancar 
românesc, marcat de influenŃa unui mediu economic neprielnic, generator de dificultãŃi 
suplimentare pentru agenŃii economici şi, implicit, pentru bãncile finanŃatoare. EvoluŃia de 
ansamblu a sistemului bancar nu poate fi detaşatã de situaŃia generalã a economiei naŃionale, 
care s-a confruntat cu disfuncŃionalitãŃi majore, atât la nivel microeconomic, cât şi 
macroeconomic. Problemele structurale din sectorul real au avut un impact negativ asupra 
calitãŃii portofoliului de credite al bãncilor, îndeosebi al acelora expuse sectorial, 
performanŃele financiare ale Băncii Agricole fiind în strânsă legatură cu performanŃele 



  

sectorului agricol, banca creditând încă din anii anteriori, inclusiv în baza unor acte 
normative, agenŃii economici din agriculturã, indiferent de situaŃia economicã şi financiarã a 
acestora, fapt care a contribuit în mare mãsurã la deteriorarea continuã a calitãŃii portofoliului 
de credite.Pe parcursul anului 1999, noi iniŃiative legislative au continuat procesul de 
restructurare a Bãncii Agricole. Astfel, au fost adoptate o serie de acte normative care au 
facilitat transferarea la AVAB a titlurilor de participare ale bãncii la Fondul NaŃional de 
Restructurare Dunãrea, în limita unui plafon de 1.026 miliarde lei şi a unor active în sumã de 
2.686 miliarde lei, precum şi numirea unui comitet de administrare a bãncii. La nivelul anului 
1999 costurile suportate de stat aferente restructurãrii Bancorex şi a Bãncii Agricole, prin 
transferarea la AVAB a activelor neperformante, s-au ridicat la 13.558 miliarde lei şi, 
respectiv, la 591 milioane dolari SUA. În vederea implementării eficiente a strategiei de 
privatizare, la finele anului 1999, Banca Agricolã era condusã, de un comitet de administrare 
numit de BNR. 

Anul 2000 s-a caracterizat prin focalizarea eforturilor factorilor de decizie din 
sectorul bancar, în direcŃia continuãrii procesului de asanare a sistemului bancar românesc, 
demarat în anul precedent, în vederea aducerii acestuia la un nivel de stabilitate compatibil cu 
obiectivele integrãrii României în Uniunea Europeanã. Deşi riscul unei crize de sistem s-a 
diminuat în mod semnificativ ca urmare a mãsurilor luate în 1999, sectorul bancar a rãmas 
încã vulnerabil datoritã menŃinerii unor bãnci neviabile financiar, unele dintre acestea 
nereuşind sã se redreseze în anul 2000. Totodatã, din punct de vedere al supravegherii, Banca 
NaŃionalã a României trebuia sã asigure însãnãtoşirea mediului bancar, prin scoaterea din 
sistem a bãncilor cu probleme, prin privatizarea Bãncii Agricole şi prin atenuarea riscului 
reprezentat de cooperativele de credit. Procesul de restructurare a vizat practic toate sectoarele 
economiei, prioritãŃile fiind industria, agricultura şi sistemul bancar. La sfârşitul anului 2000, 
negocierile pentru privatizarea Bãncii Agricole se aflau într-un stadiu avansat.  

Procesul de restructurare a Băncii Agricole în vederea privatizării, demarat în 1997, a 
continuat şi în anul 2001 printr-o infuzie de capital în sumă de 3.944 miliarde lei, 
reprezentând titluri de stat emise de Ministerul FinanŃelor Publice în baza OrdonanŃei de 
UrgenŃă a Guvernului nr. 210/2000, precum şi prin emiterea unor titluri de stat (în sumă de 
37,7 miliarde lei, în baza Legii nr. 578/2001 pentru aprobarea OrdonanŃei de UrgenŃă a 
Guvernului nr. 106/2001), în contrapartida unor active transferate în domeniul public al 
statului şi în administrarea R.A. „AdministraŃia Patrimoniului Protocolului de Stat”. 
Privatizarea acestei bănci s-a încheiat prin vânzarea, la data de 12 aprilie 2001, a pachetului 
de acŃiuni deŃinut de stat către consorŃiul format din Raiffeisen Zentralbank Österreich A.G. 
(93,13 la sută) şi Fondul Româno-American de InvestiŃii (5,70 la sută). Finalizarea procesului 
de privatizare şi implicit realizarea ultimei etape de majorare a capitalului social cu suma de 
37 milioane dolari SUA, reprezentând aportul noului investitor, au contribuit la îmbunătăŃirea 
indicatorilor de prudenŃă bancară şi încadrarea acestora în limitele reglementate. Ulterior, 
până la data de 17.08. 2001 a funcŃionat sub denumirea Banca Agricolă S.A., după care, în 
perioada 17.08.2001-25.06.2002 a funcŃionat sub denumirea Banca Agricolă - Raiffeisen 
S.A., însă procesul de creditare a agriculturii a fost sistat; iar la data de 26.06.2002 a fuzionat 
prin absorbŃie cu Raiffeisenbank (România) S.A. - bancă absorbită; mare parte din unităŃile 
teritoriale ale băncii au fost închise, respectivele imobile fiind vândute, închiriate sau Ńinute în 
conservare, personalul aferent fiind disponibilizat sau orientat către alte instituŃii bancare. 
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The State should be more involved, through preventing programs, carrying out some pool of 
insurances able to take over the reinsurance the great risk determined by the natural disasters and 
calamities. 

 
 

Pe lângă rolul său de autoritate de reglementare, statul poate influenŃa activitatea de 
asigurare şi prin intervenŃie directă. Prin activităŃile de reasigurare, prin concurenŃă directă cu 
companiile de asigurare private sau prin înlocuirea acestora pe piaŃă, statul poate acŃiona în 
sensul diminuării preŃului şi creşterii disponibilităŃii asigurărilor. De obicei, se preferă 
asigurarea privată, deşi în unele cazuri este mai justificată asigurarea guvernamentală. 
Programele de asigurare guvernamentală includ programele sociale, anumite tipuri de 
asigurări de bunuri şi proprietate pe care asigurătorii privaŃi nu le oferă şi programe de 
asistenŃă financiară. 

 
1.Rolul asigurătorilor guvernamentali 
Guvernul poate activa pe piaŃa asigurărilor fie ca asigurător exclusiv, fie ca partener 

al asigurătorilor privaŃi sau poate fi un concurent al acestora. 
Statul poate fi asigurător exclusiv dacă legea asigurărilor îi acordă o autoritate 

exclusivă, sau dacă nici un asigurător privat nu oferă un program de asigurare mai bun. 
Asigurătorii guvernamentali pot funcŃiona ca asigurători sau reasigurători. 

Guvernul unui stat poate funcŃiona ca asigurător, oferind acoperire şi plătind toate 
despăgubirile şi cheltuielile aferente poliŃelor subscrise. 

Guvernul unui stat poate funcŃiona ca reasigurător, oferind reasigurare totală 
asigurătorilor privaŃi care încheie o anumită asigurare, sau reasigurând un anumit procent din 
afacerile acestora. 

Guvernul poate oferi un plan de asigurare alături de asigurătorii privaŃi. Colaborările 
pot să fie diferite. Un tip de parteneriat există în cazul în care guvernul elaborează un plan de 
reasigurare (de exemplu, pentru asigurarea recoltei), oferind reasigurare pentru unele situaŃii 
riscante pentru care asigurătorii privaŃi reŃin numai o parte a pierderii.  

În alte cazuri (cum ar fi programele de asigurare contra inundaŃiilor din S.U.A. ), 
guvernul suportă riscul pierderii, dar poliŃele sunt oferite de asigurătorii privaŃi şi 
intermediarii din asigurări. 



  

2. Argumente în favoarea asigurărilor de stat 
Printre principalele motive ale participării statului la activitatea de asigurare, se 

numără posibilitatea de a încheia asigurări care nu sunt practicate de asigurătorii privaŃi, de a 
impune cumpărarea unui anumit tip de asigurări, de a oferi înlesniri celor ce încheie asigurări, 
de a obŃine eficienŃă maximă şi de a atinge obiectivele sociale secundare. 

Participarea guvernamentală pe piaŃa asigurărilor a fost susŃinută, în parte, de faptul 
că asigurătorii privaŃi nu sunt dispuşi sau nu au capacitatea de a satisface anumite nevoi de 
asigurare, astfel că asigurătorii de stat trebuie să satisfacă cerinŃele legitime ale publicului. 

Se consideră că multe proiecte guvernamentale ar trebui să fie obligatorii pentru a 
avea succes. Există însă şi alte argumente în sprijinul participării statului în activitatea de 
asigurare. 

MulŃi observatori sunt de părere că un asigurător de stat constituie o necesitate în 
activitatea oricărui sistem de asigurări obligatorii. Utilizarea intermediarilor privaŃi pentru 
aplicarea legii va putea duce la apariŃia unor proceduri administrative extrem de greoaie. 

Numeroşi observatori consideră că nu este bine să li se permită asigurătorilor privaŃi 
să obŃină profituri în urma unui program de interes public. 

Pentru organele legislative este mai uşor să stabilească un fond destinat asigurărilor 
pentru un anumit scop, decât să popularizeze „ nevoia” de asigurare printre asigurătorii 
privaŃi, să analizeze ofertele, să supervizeze  şi reglementeze proiectele elaborate de aceştia. 
Mai mult, se pare că asigurătorii privaŃi nu pot satisface corespunzător anumite nevoi de 
asigurare. 

EficienŃa sau economisirea fondurilor plătitorilor de impozite este principala 
justificare pentru participarea statului în activitatea de asigurare. Când acoperirea este 
obligatorie, nu există nici un motiv să se recompenseze efortul de vânzare sau să se acorde 
salarii şi comisioane de vânzare. Guvernele evită aceste costuri de vânzare stabilindu-şi 
propriile canale de distribuŃie a asigurării. 

Opinia autorului este că, participarea guvernamentală pe piaŃa asigurărilor este 
justificată de obiectivele sociale urmărite şi nu cele de asigurare. 

 
3.Tipuri de asigurări guvernamentale 
Există o gamă diversificată de programe de asigurare de stat, acestea clasificându-se 

în trei categorii mari. Aceste categorii sunt: asigurarea socială, programele de asigurare de 
bunuri şi răspundere şi programele de asistenŃă financiară. 

Planurile de asigurare socială sunt dedicate soluŃionării diferitelor probleme sociale 
şi sunt caracterizate de: factorul de constrângere, lipsa unui “test al necesităŃilor ” şi un sistem 
de finanŃare prin care se solicită membrilor grupului asigurat sau conducătorilor de grup să 
achite anumite prime, de obicei cu caracter de taxă parafiscală. 

Un alt tip de program de asigurare guvernamentală se referă la asigurările de bunuri 
şi răspundere. În această categorie se includ programe cum ar fi cele de indemnizare a 
muncitorilor, programe de asigurare împotriva inundaŃiilor şi alte tipuri de asigurări. 

Asigurarea indemnizaŃiilor acordate muncitorilor ajută patronii să-şi îndeplinească 
obligaŃiile legale faŃă de angajaŃii vătămaŃi. 

Programul naŃional de asigurare contra inundaŃiilor este un program important, ce 
despăgubeşte proprietarii bunurilor avariate în caz de inundaŃii sau aluviuni. Asigurarea 
contra inundaŃiilor este disponibilă în multe Ńări, scopul urmărit fiind acela de a face 
accesibilă asigurarea contra inundaŃiilor, la cote de primă acceptabile. 

Asigurarea de inundaŃii poate fi achiziŃionată de la asigurătorii privaŃi sau direct de la 
asigurătorii de stat. Asigurătorii privaŃi vând asigurări de inundaŃii în nume propriu, reŃin un 
anumit procent din prime reprezentând comisioanele şi alte cheltuieli şi acordă despăgubiri. 
Dacă daunele asigurătorilor privaŃi nu sunt acoperite din prime şi venitul din investiŃii, 
diferenŃa este subvenŃionată de stat. În S.U.A. 83 % din totalul poliŃelor de asigurare contra 
inundaŃiilor au fost încheiate de asigurători privaŃi, iar restul au fost încheiate pe baza 
programului naŃional de asigurare contra inundaŃiilor. 

Asigurarea de stat a recoltei oferă acoperire împotriva unor pericole cum ar fi seceta, 
insectele, bolile, ploile excesive şi grindina. Scopul său este de a face accesibilă asigurarea 



  

recoltei, pentru a reduce pierderile financiare. Se pot încheia asigurări pentru recoltă şi prin 
intermediul asigurătorilor privaŃi.  

Programul naŃional pentru asigurarea  recoltei a ocazionat numeroase pierderi în 
ultimii ani. Cotele de primă sunt relativ scăzute datorită opiniei generale că asigurarea nu este 
necesară deoarece guvernul va oferi oricum asistenŃă financiară în cazul producerii unui 
dezastru natural sau secete. 

Al treilea grup al programelor guvernamentale de asigurare implică situaŃii în care 
guvernul garantează celor care împrumută că sumele acordate, investiŃiile sau depozitele 
acestora vor fi rambursate. 

Principalele obiective ale reglementării activităŃii de asigurare sunt de a menŃine 
solvabilitatea asigurătorului, de a proteja deŃinătorii de poliŃă şi de a evita concurenŃa neloială. 
Prin activităŃile de reglementare a asigurării se au în vedere: stabilirea unor cote de primă 
adecvate şi echitabile, garantarea accesibilităŃii şi disponibilităŃii asigurărilor, aplicarea legilor 
de asigurare şi informarea publicului în materie de asigurări, obiective care nu sunt 
întotdeauna complementare.   

Motivele lansării asigurărilor guvernamentale sunt dictate de nevoi nesatisfăcute, de 
nemulŃumiri ale publicului, oportunităŃi, eficienŃă şi obiective sociale colaterale. 
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An economy`s money supply is controlled by its central bank. The central bank directly 

regulates the amount of currency in existence and also has indirect control over the amount of 
checking deposits issued by private banks. The procedures through which the central bank controls the 
money supply are complex.   

 
 
Economia de piaŃă este un sistem economic, un ansamblu de mecanisme, pârghii, 

relaŃii, concepte, dominată de calitate. În funcŃionarea sa ca sistem, un rol esenŃial revine 
proprietăŃii private, libertăŃii de stabilire a produselor şi preŃurilor, manifestării depline a 
concurenŃei (loiale, evident!). Statul este acela care asigură cadrul legal, juridic pentru 
economia de piaŃă, corespunzător condiŃiilor de moment, garantează proprietatea privată. 

În perioada tranziŃiei la economia de piaŃă (pentru că în România această perioadă 
încă nu este încheiată), statul îşi asumă rolul de a crea cadrul economic, instituŃional şi juridic 
în vederea realizării funcŃionalităŃii pieŃei concurenŃiale, care să joace rolul hotărâtor în 
reglarea sau autoreglarea proceselor economice. Autoritatea publică influenŃează selectiv 
activitatea economică prin politica fiscală, care trebuie să stabilească volumul şi provenienŃa 
resurselor bugetare şi extrabugetare. ProvenienŃa resurselor financiare trebuie să sa bazeze tot 
mai mult pe forŃe interne şi numai subsidiar pe mijloace străine. Politica fiscală se împleteşte 
strâns cu politica monetară, ambele reprezentând instrumente de stabilizare la nivel 
macroeconomic. 

În acest context, locul şi rolul sistemului bancar este deosebit de important, cel puŃin 
prin următoarele componente : 

- politica de credite, prin care băncile, în special Banca NaŃională, urmăresc să se 
asigure un echilibru economic, dar şi dezvoltarea prioritară a ramurilor de bază 
ale economiei naŃionale, a infrastructurilor, cu influenŃă directă asupra asigurării 
echilibrului dintre cererea şi oferta de bunuri şi servicii; 

- interferenŃa politicii monetare privind asigurarea puterii de cumpărare a monedei 
naŃionale cu politica de finanŃare a deficitului bugetar, cu implicaŃii asupra 
sistemului preŃurilor; 

- politica rezervelor bancare obligatorii, în monedă naŃională, la BNR, pentru a 
creşte influenŃa Băncii NaŃionale asupra băncilor comerciale care creditează 
agenŃii economici; 

- politica taxei scontului, care determină scumpirea sau ieftinirea creditului în 
funcŃie de cerere şi ofertă. 

Sistemul bancar românesc din perioada premergătoare reformei financiare (înainte de 
revoluŃie) a fost un sistem monobancar, dominat de Banca NaŃională, existând încă 4 bănci 
specializate: Banca Comercială, Banca Română de ComerŃ Exterior, Banca Agricolă şi Banca 
Română pentru Dezvoltare. Banca NaŃională era banca centrală, dar şi principala bancă 
comercială a României. După revoluŃie au avut loc schimbări importante în sistemul bancar, 
trecându-se la un sistem bancar modern, în care  Banca NaŃională şi-a asumat funcŃiile 
tradiŃionale de bancă centrală, dar activităŃile sale cu caracter comercial au fost transferate 
băncilor comerciale, întrucât băncile specializate au devenit bănci comerciale şi au apărut 
băncile cu caracter privat, într-un cadru perfect legal. În consecinŃă, băncile, care sunt unităŃi 
independente şi orientate spre obŃinerea de profituri, au dreptul să se angajeze în orice fel de 
operaŃiune bancară şi să opereze oriunde pe teritoriul Ńării, cu respectarea cadrului de 
reglementare şi supraveghere bancară stabilit de Banca NaŃională. 



  

Într-un sistem concurenŃial, liber şi real, orice entitate economică are ca şi raŃiune de 
existenŃă obŃinerea unui profit (desigur fac excepŃie acele organizaŃii care declară activităŃi 
nonprofit). Nu pot şi nu fac excepŃie nici băncile. Ca urmare, pentru realizarea unei activităŃi 
rentabile, orice bancă trebuie să realizeze venituri mai mari decât cheltuielile. În acest sens, 
un rol prioritar revine marketingului şi managementului în sistemul bancar în general şi la 
fiecare bancă în particular. 

În realizarea acestui scop, se au în vedere specificitatea activităŃii bancare, care 
înseamnă, pe de o parte, colectarea de resurse şi, pe de altă parte, plasarea acestora în condiŃii 
de profitabilitate. Ambele laturi ale activităŃii sunt strâns împletite şi extrem de importante în 
realizarea unui rezultat financiar pozitiv. 

ClienŃii băncii, într-o mare măsură, au o dublă ipostază şi anume: ofertant de resurse 
pentru bancă şi beneficiar al acestora (depozite purtătoare de dobândă, dar şi credite). Astfel, 
pentru faza de colectare este deosebit de important a se veni în întâmpinarea ofertelor 
potenŃiale de colectare prin produse bancare, alte active, bine mediatizate, întrucât clienŃii 
băncilor, în mare măsură, nu sunt cunoscători ai produselor, sunt puŃin familiarizaŃi cu acestea 
(spre deosebire de alte produse, mult mai palpabile pentru consumatori). 

Apoi, este foarte important să se cunoască acele segmente de piaŃă cărora li se poate 
adresa banca prin produsele sale; pe ce căi, în ce măsură va fi acceptat un produs, Ńinând cont 
de produse similare sau apropiate ale altor bănci; care este imaginea băncii în exterior? 

Cu alte cuvinte, se impune o adevărată strategie marketing, pentru consolidarea unor 
poziŃii deja câştigate şi cucerite de piaŃă şi lansarea de noi produse bancare. 

Schematic, cucerirea pieŃei de către produsele bancare s-ar putea reda astfel : 
 

PRODUSE BANCARE actuale 
noi actuale 

penetrare finalizare - consolidare 

 
PIEłE 

BANCARE noi 
cucerire de piaŃă diversificare 

 
Legat de procesul de colectare, este important să se Ńină cont şi de structura  nevoilor 

consumatorilor produselor bancare, pentru a le adapta pe acestea cerinŃelor. În acest sens, 
marketingul şi managementul bancar trebuie să-şi pună cel puŃin următoarele întrebări: 

1. – ce ştie clientul? 
2. – ce vrea clientul? 
3. – ce poate clientul? 
şi trebuie să aibă cel puŃin următoarele obiective: 
1. verificarea nevoilor anterioare 
2. satisfacerea nevoilor anterioare  
3. anticiparea nevoilor viitoare 
4. găsirea soluŃiilor pentru cele 3 obiective de mai sus. 
În această faza, demersul marketing este de o importanŃă vitală. 
Având în vedere informaŃiile acumulate, sintetizarea şi prelucrarea lor, se poate 

evalua pe o scară rectangulară ciclul de viaŃă al nevoilor bancare, astfel : 
 



  

 
 

Se constată că, odată cu creşterea veniturilor şi cu înaintarea în vârstă, se modifică 
structural cerinŃele pentru produsele bancare. Iar obiectivul prioritar al băncii trebuie să fie 
acela de a satisface cât mai aproape de integral, toate cerinŃele clienŃilor şi pentru toate 
categoriile de vârstă. 

Studiind produsele bancare la zi* se constată o acoperire totală la tranzacŃii diferite, 
parŃială la obŃinerea unei case, totale pentru celelalte trei puncte. Există însă un segment de 
potenŃiali clienŃi, extrem de deficitar, tineretul, pentru investiŃii majore, mai ales locuinŃe. Ar 
trebui găsite soluŃii de finanŃare a unor asemenea proiecte. Un mic pas în acest sens se face 
prin ANL (AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe), dar care este insuficient pentru cerinŃa enorma 
de locuinŃe. Propunem credite subvenŃionate, chiar de către băncile comerciale, pentru 
segmentul de clienŃi “tineret” (20-35 ani). 

Obiectivele băncilor vizează în final o activitate rentabilă. Se constată în ultimi 12 ani 
o rentabilitate mare pentru băncile comerciale puternice** (excepŃii micile bănci care au şi dat 
faliment în această perioadă). 

Rentabilitatea băncilor este un indicator economic şi financiar măsurabil prin 
metodele generale, care au în vedere noŃiunea de profit, prag de rentabilitate, rata profitului, 
dar şi prin indicatori specifici ai băncii, cum ar fi : 

 a) cota de piaŃă a băncii, care permite stabilirea poziŃiei concurenŃiale a unui produs 
sau a unei firme pe o piaŃă dată şi este exprimabilă prin relaŃia: 

unde:  Cp → cota de piaŃă proprie 
           CAp → cifra de afaceri proprie 
           i = 1,n → cifra de afaceri a producătorilor similari. 
 
b) rata de penetrare a pieŃei – în general, ansamblul pieŃei este format din : 
- clienŃi actuali (consumatori) – C 
- clienŃi viitori (nonconsumatori, relativi) NCR 
 

 unde : r → rata de penetrare a pieŃei. 

                                                      
* sursa: Rapoartul anual al băncilor, 2000, 2001 - editate de BCR, BRD, GSG, CEC 

şi  BN.  
** sursa: Anuarul statistic al României, perioata 1990-2001. 
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Profitabilitatea unei bănci va fi cu atât mai mare, cu cât va putea pătrunde pe un 
segment mai mare de piaŃă, deci va putea reduce cât mai mult nonconsumatorii relativi, 
transformându-i în consumatori proprii. 

Desigur că eficienŃa trebuie asigurată la nivelul întregului sistem bancar care se 
dovedeşte a fi viabil, dar şi pentru fiecare bancă în parte. Legat de bănci, trebuie menŃionată 
pârghia economică a  dobânzilor, care reglează atât atragerea de resurse, cât şi plasamentele. 

În acelaşi timp este unul dintre mecanismele esenŃiale de protejare a clienŃilor de 
fenomenul inflaŃiei; metaforic, dobânzile bancare sunt instrument de stabilitate monetară, şi 
toate aceste în condiŃii de eficienŃă. Rezultă deci, necesitatea unui sistem corelat de dobânzi 
percepute, respectiv plătite, pe ansamblul băncilor, diferenŃiat pe segmente de piaŃă, în funcŃie 
de caracteristicile şi puterea economica a segmentului respectiv. În această procedură 
complexă, pe măsura apropierii integrării în structurile europene, apare tot mai evidentă 
influenŃa puternicelor organisme financiare, de natura FMI, BERD şi altele. Dar această 
integrare, chiar dacă pe termen scurt înseamnă sacrificiu, pentru viitor nu poate fi decât 
benefică. 

În perioada 1990-2001 (previzibil şi pentru 2002)* se cunoaşte faptul că băncile au 
realizat profituri considerabile, explicabile prin cererea mare de credite, atât din partea 
persoanelor juridice cât şi a celor fizice. Un punct maxim s-a înregistrat în 1994, când 
dobânzile au depăşit 100%. Fenomenul s-a diminuat începând cu 1994, prin scăderea 
considerabilă a dobânzilor, dar şi prin atenta urmărire a destinaŃiei creditelor neproductive. În 
momentul de faŃă, rata medie a dobânzilor la depozite este în jur de 15-17%, iar a celor la 
credite este de 22-23%. 

Casa de Economi şi ConsemnaŃiuni ocupă un loc aparte în sistemul bancar. Are o 
istorie care începe de pe vremea domnitorului Al. I. Cuza (1864). Nu ne propunem acum 
detalieri legate de această bancă. MenŃionăm doar faptul că este (încă!) singura bancă cu 
garanŃia statului asupra depunerilor; desigur,  acest aspect de “privilegiat” va dispare foarte 
curând, nu este corect vis-à-vis de o economie de piaŃă. Dar CEC mai are două mari atuuri, 
care sunt şi sursele sale de profit :  

- este o bancă şi pentru economiile modeste ale persoanelor fizice (care la celelalte 
bănci nu pot fi realizate, întrucât plafonul minim de depozit necesită o sumă 
peste posibilităŃile de nivel mediu) 

- dispune de cea mai vastă reŃea de unităŃi, inclusiv în mediul rural (unde, de altfel, 
este singura bancă viabilă). 

 
Indicatorii financiari ai CEC-ului s-au situat la următoarele cote** : 

 
 

                                                      
 * sursa: Institutul NaŃional pentru statistică, Anuarul statistic 1990-2001  
** sursa: Rapoarte anuale CEC 



  

Anul 1994 a fost an maxim de rentabilitate. 
Structural, cea mai mare parte a rentabilităŃii în 1994 s-a datorat veniturilor din 

dobânzile la creditele de refinanŃare, acordate băncilor comerciale (care aveau foarte mari 
solicitări de credite de la clienŃi). 

TendinŃa ulterioară este însă de diminuare a rentabilităŃii, pentru că băncile 
comerciale şi-au constituit resurse proprii suficiente. Un motiv în plus pentru ca CEC să 
devină o bancă comercială cu întreaga paletă de servicii şi produse bancare corespunzătoare. 
Ar fi bine ca în această restructurare şi reorganizare să nu-şi piardă cele două mari avantaje: 
economiile populaŃiei modeste şi reŃeaua de unităŃi. 
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The budgetary system of the company is a managerial instrument in achieving the most 

profitable way . The budgetary system could be also called an instrument by which we accomplish an 
improvement in the financial coordination. The final measure of economic performances depends on 
the financial decisions made according to the results of all decisions. 

 
 
În prezent în multe din întreprinderi , bugetul, o dată întocmit, rămâne încă un 

document pasiv. Activitatea de întocmire şi realizare a documentului numit buget este 
esenŃială , în munca finanŃistului .Bugetarea este o activitate continuă ce se derulează pe tot 
parcursul anului şi în legătură cu toate domeniile şi procesele ce caracterizează întreprinderea. 
Întreaga activitate a finanŃistului trebuie poartă amprenta exigenŃelor bugetării, a restricŃiilor 
cantitative şi calitative specifice disciplinei financiare. 

Sistemul bugetar al firmei este un instrument managerial în scopul realizării celei mai 
profitabile exploatări . Bugetarea, ca o metodă modernă de conducere, este într-o proporŃie de 
peste 75%  relaŃie interumană, deci nu este numai o meserie . Ea poate fi numită şi 
instrumentul prin care se realizează o îmbunătăŃire  a coordonării financiare . Conducerea 
trebuie să-şi planifice , anticipat cheltuielile , resursele , să-şi elimine deficienŃele . Sistemul 
bugetar al firmei este direct legat de bazele procesului managerial : previziune , executare şi 
control . 

Bugetarea integrează planurile operaŃionale pentru exprimarea indicatorilor de 
lichiditate , indicatorilor de echilibru financiar , a celor de gestiune şi rentabilitate, respectiv 
indicatorilor fondului de rulment . Măsurarea finală a performanŃelor economice depinde de 
consecinŃele financiare totale rezultate din cumulul operaŃiunilor . 

Bugetul este un tablou sintetic care cuprinde , pe de o parte , indicatorii caracteristici 
şi esenŃiali ai activităŃii pe care o desfăşoară o întreprindere , iar pe de altă parte nivelul 
acestora fundamentat pentru o perioadă viitoare , care stă la baza deciziilor curente si viitoare 
ale sistemului de management precum şi la evaluarea acestuia . Pentru majoritatea firmelor , 
perioada de bugetare este de un an , dar cu segmentarea pe trimestre, luni , săptămâni . Se mai 
foloseşte şi metoda bugetelor alternative , adică diferite în funcŃie de condiŃiile de producŃie . 

Se poate afirma că bugetele sunt standarde prestabilite la care operaŃiunile sunt 
evaluate , comparate şi reglate prin exercitarea controlului . Ele permit un anumit grad de 
flexibilitate şi de adaptibilitate , foarte necesare pentru a fi în pas cu schimbarea rapidă a  
condiŃiilor de desfăşurare a afacerilor . 

Bugetul mai poate fi privit ca un sistem de informaŃii manageriale . Aceste informaŃii 
fac ca producŃia , marketingul şi funcŃiile financiare să poată fi efectiv utilizate în scopul 
realizării obiectivelor firmei . 

Sistemul global al firmei consolidează toate bugetele departamentale şi acoperă toate 
operaŃiunile acestora . În Ńările cu economie de piaŃă dezvoltată există aşa-zisele bugete de 
planificare financiară dintre care cel mai important este bugetul lichid . Etapele bugetării sunt 
: etapa pregătitoare ,etapa bugetării efective; etapa reglării bugetului. 

Etapa pregătitoare presupune aplicarea corectă şi consecventă a principiilor bugetării 
presupune reorganizări în munca serviciului financiar şi a celorlalte compartimente din firmă. 
Serviciul financiar trebuie să dispună de un sistem informaŃional operativ, bine dotat cu 
tehnică de calcul şi birotică modernă, pentru a lucra în timp real în vederea furnizării 
informaŃiilor financiare care însoŃesc evenimentele tehnice, economice, sociale, ecologice etc. 
din viaŃa curentă a firmei. 



  

Teoria financiară a sintetizat numeroase tipuri de bugete, în funcŃie de scopul urmărit, 
de fenomenul ce urmează a fi bugetat, de perioada de timp pentru care se întocmeşte bugetul 
respectiv, de centrul de responsabilitate vizat .Planificarea finaciară a întreprinderii se bazează 
pe următoarele tipuri de bugete : bugetul exploatării (producŃiei), bugetele activităŃilor de 
consum ; bugete financiare, bugetul trezoreriei, bugetele fluxurilor financiare externe; bugete 
anuale, bugete trimestriale, bugete multianuale ; bugetul întregii activităŃi economice, bugete 
pe centre de responsabilitate (aprovizionare, desfacere, secŃii şi ateliere de producŃie , 
cercetare ştiinŃifică etc.).  

Serviciului financiar îi revine sarcina să întreprindă etapa pregătitoare a bugetului 
pentru a lămuri şi motiva factorii de conducere şi personalul de execuŃie, în vederea acceptării 
conducerii prin bugete şi a acceptării schimbărilor pe care aceasta le implică. 

În majoritatea firmelor , bugetul vânzărilor reprezintă primul pas în întregul sistem 
bugetar . Bugetul vânzărilor reprezintă fundamentul pentru activitatea firmei , nu numai cadru 
pentru previziunea financiară        

Bugetul vânzărilor dă o bază pentru bugetul de producŃie care reflectă folosirea 
materialelor , forŃei de muncă si a facilităŃilor . El reprezintă o cerinŃă prestabilită pentru 
elaborarea bugetului de producŃie , care la rândul lui determină cerinŃele de vânzare  şi 
nivelurile de inventar dorite . 

Atât bugetul vânzărilor  cât şi bugetul producŃiei ,, se scurg’’ direct în bugetul de 
cheltuieli cu vânzările care constă în diferite bugete precum publicitatea , vânzarea şi alte 
cheltuieli cu vânzările .         

Cifrele de vânzare anticipate determină conducerea centrală şi cerinŃele executive , 
care se reflectă în bugetul general administrativ. 

Partea sursei din bugetul de lichid depinde de veniturile din vânzările anticipate . 
Bugetul lichid creşte datorită golului în timp dintre extindere şi primirea fondurilor . 

Bugetul vânzărilor este de asemenea folosit pentru estimarea surselor de venit care se 
reflectă în bugetul pe venit . 

Bugetele de producŃie , marketing şi cheltuieli generale administrative se varsă atât în 
bugetul lichid cât şi în cel pe venit , pentru proiectarea costurilor operaŃionale ale companiei . 
Rezultatele estimării tuturor acestor elemente de cheltuieli şi venit se reflectă în bugetele 
lichide şi pe venit care însumează toate bugetele . Un program bugetar accesibil include de 
obicei un buget al fluxurilor monetare care însumează rezultatul sistemului bugetar al firmei 
asupra bunurilor acesteia , a responsabilităŃii ei şi a valorii nete . Există o interdependenŃă 
semnificativă între bugetul lichid , declaraŃia pe venit şi balanŃa de verificare . Toate aceste 
tipuri de analize se bazează pe acelaşi set de prognoze despre fazele de producŃie , 
recepŃionări şi colectări , plăŃi , niveluri de inventariere . 

Bugetul lichid însumează încasările şi plăŃile în numerar ale firmei de-a lungul 
anumitor intervale de timp . Un nivel mai mare al vânzărilor necesită mai mulŃi bani lichizi , 
mai multe ordine de plată de primit şi nivele mai mari de echipamente . Dacă vânzărilor 
curente ale firmei reprezintă limita capacităŃii ei , creşterile în vânzări necesită de asemenea o 
capacitate suplimentară a fondurilor . 

ActivităŃile de consum şi de producŃie şi fluxurile de fonduri externe sunt 
transformate în informaŃii financiare şi apoi în decizii încorporabile în macheta bugetelor 
(general, al trezoreriei, al centrelor de responsabilitate).Bugetarea corectă a activităŃii 
economice presupune angajarea tuturor compartimentelor întreprinderii şi ale conducerii într-
o acŃiune de reorganizare, restructurare, uneori şi de reprofilare pentru a se încadra în 
restricŃiile cantitative şi de eficienŃă cerute de repartiŃia financiară, de deciziile financiare. 
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The Paper present a methodology based on the scheme that begin with an hierarchical 

analysis based on Pareto law (like a static analysis), improved with an dinamic analysis of structural 
movements and build a Markov chain matrix. 

 
 
PredicŃia constituie obiectivul final al analizei cifrei de afaceri. Ea are ca scop 

identificarea problemelor legate de vânzările viitoare (inclusiv beneficiile şi toŃi ceilalŃi 
indicatori derivaŃi din vânzări. Această predicŃie se găseşte în strânsă relaŃie cu conceptul de 
potenŃial al pieŃei. 

Previziunea vânzărilor reprezintă estimarea desfacerilor [în unităŃi monetare 
(comparabile) sau în unităŃi fizice], anticipate a se realiza într-o perioadă viitoare de timp. 
Ea poate fi făcută pentru un produs, o gamă de produse sau pentru întreaga cifră de afaceri. 
Previziunea vânzărilor face parte din sistemul informaŃional de marketing al întreprinderii.  

În comunicarea de faŃă ne propunem să prezentăm un model de predicŃie pentru cifra 
de afaceri luînd în considerare modificările structurale ale acesteia. Modelul pleacă de la 
ipoteza că la formarea cifrei de afaceri privită în evoluŃia ei istorică contribuie în mod diferit 
produsele şi afacerile componente ale portofoliului de afaceri. Pentru diseminarea corectă a 
influenŃei fiecărei afaceri este necesară efectuarea unei analize Pareto asupra structurii ciferi 
de afaceri. 

Analiza se bazează pe legea lui Pareto47  care postulează ideea că “pentru multe 
fenomene 80% din consecinŃe se datoresc unui procent de 20% din cauze”48. Aplicată la 
analiza cifrei de afaceri ea poate da o curbă asemănătoare cu cea corespunzătoare datelor din 
tabelul şi graficul 1.  

Analiza a fost dezvoltată prin aplicarea metodei ABC la un număr de produse care 
influienŃează semnificativ cifra de afaceri. Metoda ABC derivă din aplicarea legii lui Pareto la 
studierea comportamentului clienŃilor. Studiind repartizarea impozitelor în SUA, acesta a 
observat că o slabă proporŃie a contribuabililor (în jur de 20%), acoperea cea mai mare parte a 
impozitelor vărsate (80%). 

 
Tabelul nr.1. 
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1 9.25% 16 87.47% 31 93.95% 46 97.48% 61 99.48% 
2 17.57% 17 88.81% 32 94.23% 47 97.66% 62 99.56% 
3 25.89% 18 89.67% 33 94.51% 48 97.83% 63 99.64% 
4 33.52% 19 90.04% 34 94.78% 49 98.00% 64 99.70% 
5 40.69% 20 90.40% 35 95.04% 50 98.16% 65 99.76% 
6 47.37% 21 90.76% 36 95.29% 51 98.31% 66 99.82% 
7 53.56% 22 91.11% 37 95.54% 52 98.46% 67 99.86% 

                                                      
47 Economistul italian  Vilfredo Pareto (1848-1923) a fost unul din liderii Şcolii de la 

Lusanne şi un membru de seamă a cele de a doua generaŃii a Scolii economice neoclasice. 
 



  

8 59.27% 23 91.45% 38 95.78% 53 98.60% 68 99.90% 
9 64.50% 24 91.79% 39 96.02% 54 98.74% 69 99.94% 

10 69.23% 25 92.12% 40 96.25% 55 98.86% 70 99.96% 
11 73.49% 26 92.44% 41 96.47% 56 98.98% 71 99.98% 
12 77.26% 27 92.75% 42 96.68% 57 99.10% 72 99.99% 
13 80.54% 28 93.06% 43 96.89% 58 99.20% 73 100.00% 
14 83.34% 29 93.37% 44 97.09% 59 99.30%   
15 85.65% 30 93.66% 45 97.29% 60 99.40%   

 
ExistenŃa unei legităŃi asemănătoare a fost sesizată în cele mai diverse domenii, 

precum statistica accidentelor rutiere, ponderea articolelor aflate în stoc, în total valoare 
investită sau repartizarea produselor (clienŃilor) în funcŃie de cifra de afaceri sau cum este 
cazul nostru la analiza mutaŃiilor în structura exporturilor.  

Analiza repartiŃiei produselor corespunzător legii 20% / 80% reprezintă un element 
fundamental pentru definirea celei mai adecvate strategii de adaptare la constrângerile pieŃelor 
externe şi la particularităŃile mediului în care îşi desfăşoară societăŃile comerciale. 

Corespunzător acestei metode se poate considera că activitatea de vânzări este 
echilibrată şi stabilă în situaŃia în care 20% din produse asigură 80% din volumul total. În 
urma analizei vînzărilor, pentru aprecierea, în mod favorabil, a activităŃii desfăşurate se pot 
admite ca fiind corespunzătoare toate raporturile incluse între intervalul 15%/85% - 
25%/75%. Situarea principalelor grupe de produse în funcŃie de nivelul vânzărilor, în afara 
intervalului menŃionat nu constituie în mod obligatoriu o situaŃie critică, dar impune eforturi 
sporite în direcŃia studierii cauzelor dezechilibrelor sesizate şi luarea măsurilor corective 
necesare. 

Analiza legii lui 20% - 80% presupune parcurgerea următoarelor etape: 
- stabilirea parametrilor ce fac obiectul studiului: 
- identificarea  tuturor produselor; 
- definirea criteriului care va permite efectuarea clasamentului; 
- ordonarea produselor în sensul descendent al valorii indicatorului utilizat pentru 

analiză; 
- construirea curbei de concentrare, pe baza frecvenŃelor relative, cumulate 

exprimate în procente; 
- interpretarea rezultatelor.  
Astfel, în cadrul produselor care asigură continuitatea cifrei de afaceri se pot distinge 

3 grupe de mărfuri: 
- grupa A - 17% din produse asigură 80% din vânzării; în cadrul acestei grupe, în 

perioada analizată se regăsesc constant circa 13 produse; prin urmare această 
grupă prezintă o mare stabilitate în structura cifrei de afaceri, 



  

- grupa B - 8% din produse asigură 10% din exporturi; grupă caracterizată printr-
o mare instabilitate; permanent produsele din această grupă oscilează între 
grupele A şi C; 

- grupa C - 75% din produse asigură 10% din exporturi; aici se regăsesc produse 
care cu consecvenŃă se situează pe ultimele 54 locuri ale ierarhiei. 

Fiecare dintre cele trei zone delimitate prin aplicarea metodei ABC, prezintă 
particularităŃi distincte în raport cu care se impun măsuri specifice din punctul de vedere al 
strategiei de vânzări. Datele finale pot fi prezentate într-o formă generală tabelul 2.  

Zona A din tabel include produsele la care se înregistrează cele mai bune realizări şi 
care conferă o anumită imagine vânzarilor firmei. Datorită acestui fapt, produsele sau clienŃii 
incluşi în această zonă fac obiectul unei riguroase supravegheri deoarece, ele asigură 
stabilitatea cifra de afacerilor. O altă caracteristică a acestei grupe vizează gradul său ridicat 
de risc, ca urmare a faptului că,  pierderea unui produs situat în această zonă poate avea 
repercusiuni serioase asupra cifrei de afaceri. 

Zona B reprezintă zona de echilibru a cifra de afacerilor incluzând produse 
intermediare sub aspectul contribuŃiei lor. 

Produsele care fac parte din aceasă grupă ar trebui să se caracterizeze printr-o mai 
mare stabilitate. 

Zona C cuprinde un număr ridicat de produse care au o contribuŃie redusă  la volumul 
cifrei de afacerilor. Ele sunt condiŃionate de următoarele aspecte: 

- gradul de noutate al respectivelor produse, al modului lor de prezentare sau al 
modului de comercializare - înainte de a fi cunoscute şi acceptate de 
consumatori, produsele pot acoperi doar o mică parte din cifra de afaceri; 

 
Tabelul 2  MATRICEA ABC 

Produse Grupa A 
Peste 80% din 

Cifra de afaceri 

Grupa B 
10% din Cifra de 

afaceri 

Grupa C 
10% din Cifra de 

afaceri 
P11 

. 

. 

. 

. 
P1n 

   

P21 
. 
. 
. 
. 

P2m 

   

P31 
. 
. 
. 
. 

P3w 

   

 
- în oferta unor societăŃi comerciale se regăsesc şi produse obsolescente, care fac 

obiectul unor comenzi restrânse, dar care sunt absolut necesare. 
Pînă aici analiza este prezentată într-o formă statică. Pentru evidenŃierea dinamicii 

cifrei de afaceri această analiză se repetă pe un număr de ani echivalent cu dublul perioadei de 
previziune. Demersul analitic este prezentat simplificat în schema din figura 2. 
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Potrivit modelului din figura 2 de la un an t-i-1  la un an t-i există o matrice de trecere  

 
Mt-i-1, t-i care poate explica schimbările structurale înregistrate.Prin urmare, se poate 

utiliza o metodă de tip matricial pentru prefigurarea evoluŃiei lor viitoare. Metodele de tip lanŃ 
matricial se folosesc în previziunea structurii unor fenomene a căror repartiŃie actuală a 
elementelor componente, respectiv mutaŃiile ce au avut loc in trecut în cadrul elementelor este 
cunoscută. EvoluŃia viitoare a fenomenului depinde în sens probabilistic de structura sa 
anterioară. 

LanŃurile lui Markov se folosesc pentru a aprecia şi previziona structura fenomenelor, 
Ńinând cont de probabilităŃile de trecere de la o stare la alta, de la o perioadă la alta. 

Dată fiind o stare iniŃială şi trecerile în alte stări, se pot calcula probabilităŃile de 
trecere de la un an  t la altul t+1. Procesul se desfăşoară în următoarele faze: 

- Analiza comparativă a structurii elementelor componente.  În această fază se 
stabilesc abaterile în structură de la o perioadă la alta. Sunt evidenŃiate separat 
abaterile pozitive şi se calculează proporŃia lor în abaterea totală. Suma abaterilor 
pozitive trebuie să fie egală cu suma abaterilor negative. 

- ∑∑∑∑∆∆∆∆+  = ∑∑∑∑∆∆∆∆- 
- Atribuirea abaterilor negative elementelor ce au avut abatere pozitivă.  Se 

atribuie fiecare abatere negativă tuturor elementelor care au înregistrat abateri 
pozitive, proporŃional cu ponderea abaterilor pozitive. 

- Calculul matricilor de trecere de la o perioadă la alta. Într-un tabel de formă 
matricială având numărul liniilor egale cu numărul coloanelor (adică numărul 
elementelor de structură) :pe diagonala principală, se trece ponderea minimă 
rezultată din compararea valorilor elementelor pe cei doi ani consecutivi; la 
intersecŃia liniilor corespunzătoare elementelor a căror pondere a scăzut cu 
coloanele elementelor a căror pondere a crescut, se trec valorile ( fără a se Ńine 
cont de semn ) atribuite în etapa precedentă;  restul poziŃiilor se completează cu 
valoarea zero.  

- Elaborarea matricii trecerilor totale. Matricea trecerilor totale se obŃine prin 
însumarea tuturor celor n-1 matrici de tranziŃie parŃială. Elementele se totalizează 
prin însumarea lor pe linie.  

- Elaborarea matricii probabilităŃilor de trecere. Matricea probabilităŃilor totale 
de trecere se obŃine prin raportarea tuturor elementelor de pe o linie a matricii 
trecerilor totale, la suma elementelor pe linia respectivă. Elementele se 
totalizează prin însumarea lor pe linie şi  trebuie să fie 1.  

ij

ij

ij
j

np
x

x
=

=
∑

1

 cu condiŃia 0 ≤ pij ≤1 şi  ∑ pij =1 

unde: 
pij - probabilitatea modificării ponderii elementului "i" în favoarea sau în 

detrimentul elementului "j", odată cu trecerea de la un an la altul; pe diagonala 
principală se obŃine structura stabilă a fiecărui element; pe linii se obŃine modul de 
formare a elementului din structura stabilă şi din repartizările care au trecut de la 
celelalte elemente către elementul analizat; pe diagonalele inverse se obŃin trecerile de 
la elementul analizat la celelalte elemente. 
1. Construirea previziunilor  structurale. Prognoza se poate realiza pe două căi: 

a) ÎnmulŃind ultimul vector de stare cu matricea probabilităŃilor de trecere: 



  

 St+1= St x M  
     unde : St+1- reprezintă vectorul structurii previzionate; 

St  - reprezintă vectorul structurii în momentul t ; 
M - reprezintă matricea probabilităŃilor de trecere. 

b) ÎnmulŃind vectorul stării iniŃiale cu matricea probabilităŃilor de trecere 
ridicată la putere: 

St+1= S1 x Mt 
      unde : St+1 - reprezintă vectorul structurii previzionate; 

   S1    - reprezintă vectorul iniŃial al structurii . 
 
 
Bibliografie 
 
1. Bob, C. A., Vişean, M.,Felea, M.- Sisteme informatice în ajutorul managementului 

afacerilor, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1999; 
2. Bob, C. A., Vişean, M.,Felea, M.- Sisteme informaŃionale în comerŃ, Ed. Europa Nova, 

Bucureşti, 1999; 
3. Demetrescu, M. C. – Metode de analiză în marketing, Ed. Teora, Bucureşti, 2000; 
4. Grigorescu, A., Bob, C.A. – Structura exporturilor: analiză, prognoză, utilizarea integrată 

a metodelor matriciale, Revista de ComerŃ, Bucureşti, nr. 9 ,sept. 2002; 
5. Grigorescu, A. –  Decizia strategică în comerŃ exterior, Editura Economică, Bucureşti, 

2003. 



  

EFECTELE FUZIUNILOR ŞI ACHIZIłIILOR BANCARE 
 

Lect.univ.drd.Iulia Platona  
Universitatea din Oradea, Facultatea de ŞtiinŃe Economice       
Virgiliu Corneliu Platona 
Banca Comercială Română, Sucursala Oradea 

 
               
 The banking  industry has experienced over the past decade, an 

unprecedented level of mergers and consolidations . In this paper we analize  the value efects 
of bank mergers and acquisitions.      

                                                                                            
De-a lungul deceniului trecut, industria bancară a avut de-a face cu un număr extrem 

de mare de consolidări sub forma fuziunilor şi achiziŃiilor între marile instituŃii financiare. De 
exemplu în ultimii cinci ani peste 2000 de fuziuni au avut loc numai pe piaŃa SUA. Fuziunile 
se bazează pe ideea că câştigurile pot apărea datorită reducerii costurilor, creşterii puterii de 
piaŃă, reducerii volatilităŃii câştigurilor şi economiilor de scară şi de scop. 

Dacă fuziunile bancare duc sau nu la câştigurile aşteptate este o problemă discutabilă. 
Pe de altă parte , dacă entităŃile  care au fuzionat nu conduc la efectele pozitive scontate, 
atunci fuziunile pot crea o industrie bancară mai puŃin profitabilă. 

 
Capitolul 1 Puncte de vedere tradiŃionale asupra efectelor fuziunilor  şi 

achiziŃiilor bancare 
Fuziunile şi achiziŃiile au efecte pozitive pentru acŃionari atunci când firma rezultată 

este mai valoroasă decât suma valorii individuale a celor două firme anterioare fuziunii. O 
primă cauză a acestui câştig  va şi valoare este presupusă a fi îmbunătăŃirea performanŃei ce 
acompaniază fuziunea. Cercetările efectuate asupra performanŃelor obŃinute ulterior fuziunii 
s-au concentrat asupra următoarelor domenii: îmbunătăŃirea eficienŃei, creşterea puterii de 
piaŃă, sau  creşterea diversificării. 

Tipurile de câştiguri în eficienŃă ce  pot decurge în urma unei fuziuni sunt: 
- reducerea costurilor, care au loc atunci când apar economii de scară şi de scop. 

Marile instituŃii pot fi mai eficiente atunci când activităŃile colaterale ale fiecărei 
firme individuale pot fi reorganizate şi restructurate astfel încât să rezulte o 
singură activitate gestionată de firma rezultată. Mai mult , costurile pot fi reduse 
dacă banca rezultată poate oferi produse şi servicii la un cost mai mic decât cele 
două bănci anterioare fuziunii.  

- Economiile de scară   permit băncii rezultate să ofere mai multe produse şi 
servicii iar economiile de scop permit creşterea cotei de piaŃă pentru multe 
produse şi servicii. Managementul  noii firme poate creşte veniturile prin 
implementarea unor strategii mai flexibile a preŃurilor, oferind mixuri de produse 
şi servicii al căror preŃ este mai mic decât suma produselor individuale, sau 
încorporând în mixul de produse programe sofisticate de marketing. Băncile pot 
avea venituri superioare ce rezultă din vânzarea diferitelor produse şi servicii ale 
băncilor partenere din cadrul fuziunii clienŃilor celeilalte părŃi.  

- Câştigurile de pe urma fuziunii pot izvorî şi din creşterea puterii de piaŃă care 
permite creşterea câştigurilor din dobânzi şi reducerea ratelor dobânzilor la 
depozite. 

- Trebuie menŃionat faptul că Rezervele Federale ale SUA, îngrădesc fuziunile 
care au ca efect efecte anti-competitive substanŃiale.  

- Fuziunile creează creşteri de valoare prin diversificarea serviciilor bancare. 
Consolidările pot duce la diversificare fie prin extinderea ariei geografice de 
acŃiune , fie prin creşterea paletei de servicii şi produse oferite. Mai mult, simpla 
adiŃionare a noilor active achiziŃionate facilitează diversificarea prin creşterea 
numărului de clienŃi ai unei bănci. 



  

- O mai mare diversificare creează valoare prin micşorarea volatilităŃii câştigurilor 
şi în consecinŃă prin creşterea stabilităŃii 

 
Capitolul  2 Metode tradiŃionale de măsurare a efectelor fuziunii 
Majoritatea studiilor de specialitate folosesc una sau două abordări pentru evaluarea  

câştigurilor rezultate în urma fuziunii. Prima compară performanŃa ante şi post-fuziune 
folosind informaŃiile contabile pentru a determina dacă consolidarea duce la modificări ale 
costurilor, veniturilor şi profiturilor. Punctul forte al acestei abordări este faptul că 
performanŃa financiară poate fi direct măsurată şi datele pot fi obŃinute uşor şi pot fi bine 
înŃelese.  

Totuşi această abordare are şi punctele ei slabe. Cu toate că datele contabile măsoară 
performanŃa actuală, ele pot fi , ele pot să nu reflecte realitatea economică. InformaŃiile bazate 
pe costul istoric, neglijează preŃurile de piaŃă  actuale.   În plus schimbările  măsurate în 
timpul perioadei ante şi post achiziŃie, nu sunt datorate în întregime fuziunii. Alte evenimente 
se poate să fi avut influenŃă asupra  schimbărilor de performanŃă.  

A doua metodă se bazează pe analizarea reacŃiei  acŃiunilor firmei înainte şi după 
fuziune. SusŃinătorii metodei se bazează pe faptul că ea este mai ancorată în realitatea pieŃei 
decât metoda analizei contabile şi pe faptul că ea măsoară  cel mai bine valoarea adăugată ce 
rezultă din uniunea celor două entităŃi distincte. Ei mai subliniază faptul că datele contabile nu 
reflectă realitatea pieŃei şi că reacŃia  pieŃei faŃă de acŃiunile firmei rezultate este un indicator 
mai bun de măsurare a efectelor economice ale unei afaceri anunŃate.  

Recent , o a treia metodă începe să se contureze şi ea încorporează şi extinde chiar 
cele două metode anterior menŃionate. Prin această metodă se analizează pe de o parte relaŃia 
între fuziune şi schimbările reflectate  în datele contabile, iar pe de altă parte influenŃa asupra 
valorii acŃiunilor firmei .Mai mult această metodă presupune şi măsurarea corelaŃiei între 
schimbările în datele contabile şi datele bursiere. 

 



  

Capitolul 3  ConsideraŃii privind efectele fuziunilor bancare în literatura de 
specialitate 

 O mare parte din studiile de specialitate se bazează pe analiza  schimbărilor în 
structura costurilor bazându-se pe datele contabile. Studiul lui Berger şi Humphrey (1992)  
examinează fuziunile bancare ce au avut loc în anii 80 care au dus la active de cel puŃi de 1 
miliard de dolari. Autorii au ajuns la concluzia că fuziunile nu au du la modificări 
semnificative de eficienŃă.  

De Young (1993) ajunge la concluzia că nu există avantaje în privinŃa costurilor în 
urma fuziunii la 348 dintre fuziunile bancare care au avut loc între anii 1986 şi 1987. Linder şi 
Crane (1992) analizează performanŃele a 47 fuziuni bancare care au avut loc în New England  
(Canada) între anii 1982 şi 1987. auitorii au analizat datele Ńintă cu un an înaintea fuziunii şi 
au comparat-o cu performanŃa după un an şi apoi doi de la fuziune. Testele au reliefat faptul 
că fuziunile nu au dus la un venit din exploatare superior. Spindt şi Tarhan (1993)  în studiul 
lor asupra 192 de fuziuni bancare au ajuns la concluzia că s-au înregistrat creşteri ale 
veniturilor post fuziune. 

Studiile bazate pe metoda evaluării acŃiunilor  băncilor ante şi post fuziune nu au 
putut demonstra că există o regulă generală de creştere a acŃiunilor băncilor care fuzionează. 
Houston şi Ryngaert (1994) au examinat efectul fuziunii pe un eşantion de 153 de declaraŃii 
de fuzionare care au avut loc între 1985 şi 1991. S-au analizat  valoarea acŃiunilor cu patru 
zile înaintea declarării intenŃiei de fuzionare şi cea din ziua anunŃului. Ei au ajuns la concluzia 
că cei care şi-au declarat intenŃia de cumpărare au suferit o pierdere iar băncile Ńintă au 
înregistrat un câştig. 

Un studiu foarte important asupra pieŃei din Europa este cel al lui Cybo-Ottone şi 
Murgia (1996), care au analizat 26 de fuziuni ale unor instituŃii financiare) nu numai bănci), 
care au avut loc între 1988 şi 1995 în 13 pieŃe financiar bancare din Europa. Rezultatele 
studiului lor este similar cu cel al studiilor asupra fuziunilor bancare din Europa. Câştigurile 
pe piaŃa acŃiunilor erau semnificativ reduse iar cele ale achiziŃionatorilor erau zero. Acest 
model sugerează faptul că există un transfer de valoare de la  cei care achiziŃionează la Ńinte. 
Foarte asemănător cu rezultatele celorlalŃi cercetători menŃionaŃi, şi din  în acest studiu reiese 
faptul că schimbările în valoarea firmelor financiare din Europa la momentul anunŃului au fost 
mici sau lipsite de importanŃă. Acest scenariu a continuat încă un an (cu excepŃia primelor 10 
zile după momentul anunŃului), valoarea acŃiunilor nu s-a modificat semnificativ. 

 
Capitolul 4 Concluzii 
Literatura în domeniul fuziunilor şi achiziŃiilor prezintă un paradox clar. Studiile 

empirice evidenŃiază că în general nu există un câştig semnificativ în valoare sau performanŃă 
în urma unei fuziuni. În general firma Ńintă , cea achiziŃionată câştigă  în detrimentul firmei 
care face achiziŃia. Un lucru şi mai îngrijorător este faptul că piaŃa este incapabilă să 
previzioneze cu acurateŃe succesul fuziunii, fapt indicat de absenŃa oricărei corelaŃii între 
schimbările produse în contabilitatea performanŃelor fuziunii şi  câştigurile pe piaŃa acŃiunilor 
în jurul datei de anunŃare a fuziunii. Cum pot fi aceste date reconciliate. Poate că  analizele 
empirice sunt greşite, dar multitudinea de concluzii asemănătoare ale literaturii de specialitate 
infirmă acest lucru. 
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Dezvoltarea unei întreprinderi se realizează fie prin creşterea calităŃii sau prin 

diversificarea produselor şi capacităŃilor deŃinute, fie prin utilizarea unor tehnologii mai 
perfecŃionate capabile să conducă la o profitabilitate superioară. Trecerea, în acest fel, la o 
etapă nouă de existenŃă crează firmei probleme deosebite deoarece bunurile propuse a se 
fabrica şi tehnologiile achiziŃionate se pot afla în diferite faze ale ciclului lor de existenŃă, iar 
finanŃarea acŃiunii antrenează de regulă, capitaluri importante. Mărimea nevoii de finanŃare 
variază de la un agent economic la altul în funcŃie de extensiunea obiectivelor fixate, de 
natura şi diversitatea activităŃilor desfăşurate dar şi după stadiul atins în evoluŃia lor de 
produsele si tehnologiile deŃinute. Aşa de exemplu, în faza de maturitate rentabilitatea fiind în 
creştere fluxurile de capital au valori pozitive tot mai mari. În timp ce în faza de declin, când 
prevalează dezinvestirea, fondurile alocate finanŃării se diminuează şi cu toate acestea, se 
obŃin excedente de trezorerie pentru că activitatea se menŃine încă deasupra pragului de 
rentabilitate. 

Indiferent de natura strategiei de dezvoltare şi a surselor de finanŃare folosite, ele pot 
crea avantaje competitive şi o evoluŃie profitabilă dacă sunt urmate de creşterea susŃinută a 
fluxurilor de lichidităŃi rezultate din exploatarea viitoare a acestor avantaje. Deoarece 
obŃinerea câştigurilor preconizate nu este garantată în nici un fel dezvoltarea afacerii 
comportă anumite riscuri. Însă ignorarea posibilităŃilor de creştere, sau numai o mică ezitare 
în valorificarea lor este şi mai dezavantajoasă firmei decât asumarea acestui risc fiindcă 
concurenŃii pot dobândi un avans de nerecuperat. Anvergura afacerilor constituie adesea 
factorul strategic central în reducerea costurilor prin tehnologia avansată folosită şi a 
economiilor de scară obŃinute datorită ei, şi a segmentului de piaŃă deŃinut. 

Probabilitatea obŃinerii fluxurilor de lichidităŃi prognozate este mai ridicatã în 
perioada imediat următoare dezvoltării afacerii deoarece se poate stabili cu mai mare 
certitudine influenŃa factorilor care le afectează dimensiunea. Cu cât orizontul temporal luat în 
calcul pentru fundamentarea deciziei de extindere a afacerii este mai îndepărtat cu atât creşte 
gardul de incertitudine privind acŃiunea acestor factori şi, pe cale de consecinŃă, a câştigurilor 
viitoare. Astfel, riscul care însoŃeşte dezvoltarea firmei se dovedeşte a fi funcŃie crescătoare în 
timp. 

Unele incertitudini ale vieŃii economice sunt măsurabile deoarece şansa de realizare a 
unui eveniment potenŃial poate fi asociată conceptului de probabilitate. Iar indicatorii abaterea 
standard şi coeficientul de variaŃie oferă o posibilitate de cuantificare corespunzătoare a 
riscurilor acestor evenimente şi, ca atare, ele pot şi trebuie incluse între elementele costului de 
producŃie. În schimb există o categorie de incertitudini care nu pot fi reduse niciodată la 
măsurări obiective pentru că implică situaŃii neprevăzute sau care se situează în afara 
capacităŃii de anticipare şi a puterii de control a conducerii firmei. Ele nu pot fi asigurate, nici 
capitalizate şi nici salarizate. Dar cine şi le asumă şi reuşeşte, spre exemplu, să “traducă” 
corect produsele fizice marginale cunoscute ale factorilor de producŃie utilizaŃi în valori 
anticipate ale produselor marginale vândute, abate asupra firmei valuri de prosperitate. 

Există o convergenŃă a părerilor celor care studiază economia şi mai ales a celor care 
activează în acest domeniu potrivit căreia riscul în afaceri este ceva normal. El este o 
componetă firească şi de neînlăturat din lumea afacerilor. DispariŃia ei crează derută, 
ineficienŃă şi generează comportamente nefireşti ale agenŃilor economici, cum s-a constatat în 
sistemele totalitare. Atunci riscul s-a diminuat, adesea chiar a dispărut, fiindcă economia a 
fost condusă prin pârgii de comandă de sorginte administrativă. 

Pentru oamenii de afaceri cu experienŃă în domeniu constatarea că profitul obŃinut de 
o firmă din exploatare manifestă o anumită elasticitate la variaŃia cantităŃii de produse sau 
servicii create şi vândute este un lucru comun. În teoria economică această elasticitate se 
exprimă conceptual prin efectul de levier operaŃional (e). El arată modul în care este 



  

influenŃată mărimea profitului din exploatare de o schimbare în volumul vânzărilor. Riscul de 
afaceri, numit şi risc economic, este evidenŃiat tocmai de elasticitatea profitului din exploatare 
sub influenŃa cifrei de afaceri (CA) în sensul că o schimbare semnificativã a valorii producŃiei  
vândute şi încasate antrenează o modificare însemnată a beneficiului brut. Aceasta corelaŃie 
însă nu este directă ci apare condiŃionată de economia de scară. Fiecare nivel al producŃiei se 
realizează la un cost mediu unitar distinct, cum de altfel este şi diferenŃa dintre veniturile 
totale (VT) şi costurile totale (CT), adică mărimea profitului brut. 

Un prim reper pentru gestionarea riscului economic îl oferă pragul de rentabilitate 
(PR), deoarece: 

e=
PR - CA

CA

0

0 , unde PR se realizează dacă  Q×p = F+Q×v sau VT = CT 

unde: 
Q = producŃia vândută, 
p = preŃul de vânzare unitar 
F = cheltuieli fixe 
v = cheltuielile variabile pe unitate de produs. 

Cu cât probabilitatea ca cifra de faceri să atingă punctul critic de rentabilitate este mai 
mare cu atât riscul economic este mai redus. Nivelul acestuia este mare când cifra de afaceri 
se situeazã sub pragul de rentabilitate nu doar pentru ca firma nu realizează profit ci şi pentru 
că întâmpină dificultăŃi serioase, adesea insurmontabile, în privinŃa recuperării cheltuielilor de 
producŃie. Chiar dacă această problemă nu se pune, fiindcă veniturile curente sunt exact egale 
cu cheltuielile totale, situaŃia nu este reconfortabilă. MenŃinerea cifrei de afaceri la nivelul 
pragului de rentabilitate asigură supravieŃuirea firmei dar nu şi dezvoltarea ei. Or, fără 
creştere în condiŃii de modernizare riscul operaŃional poate să se manifeste prin  căderea cifrei 
de afaceri sub pragul de rentabilitate. 

Al doilea reper îl reprezintă costurile fixe. Când acestea deŃin un procent însemnat din 
costul total al unei întreprinderi levierul operaŃional, ca şi riscul de afaceri, este ridicat. 
ExplicaŃia se găseşte în faptul că pragul de rentabilitate se atinge mai greu, adică la un nivel 
mai înalt al cifrei de afaceri, când costurile fixe sunt mai mari. De unde rezultă cât de 
importantă este mărimea costurilor fixe când volumul cifrei de afaceri nu este mare, precum şi 
influenŃa lor mai scăzută pe măsură ce producŃia creşte. 

FluctuaŃia  mărimii profitului din exploatare este determinată de acŃiunea combinată a 
numeroşi factori endogeni şi exogeni firmei asupra cifrei de afaceri şi a raportului ei faŃă de 
pragul de rentabilitate. Identitatea lor se poate afla pornind de la nivelul cel mai general  de 
abordare a masei profitului ca diferenŃă între venitul total şi costul total. Pentru problema 
analizată în acest subcapitol prezintă interes variaŃia profitului şi a costului legate de 
exploatare. Dimensionarea lor este influenŃată îndeosebi de raporturile care se stabilesc între 
cifra de afaceri şi costurile de exploatare. Acestea, la rândul lor depind de volumul fizic al 
producŃiei vândute şi încasate şi de structura sortimentală a producŃiei, de costurile variabile 
unitare şi costurile fixe totale, de preŃul mediu de vânzare a producŃiei.  

Chiar dacă analiza factorială a profitului rămâne la acest nivel de descompunere se 
poate formula aprecierea că masa lui reflectă vulnerabilitatea firmei la condiŃiile mediului de 
afaceri în continuă şi, adesea, aleatoare schimbare, ca şi capacitatea ei de a răspunde adecvat 
influenŃelor nefavorabile din partea lui. 

 Dar sensibilitatea profitului mai are şi alte determinări. Una dintre ele este modul de 
remunerare a factorilor de producŃie folosiŃi de firmă. Dacă ei sunt remuneraŃi conform 
evoluŃiei productivităŃii lor marginale valorice rentabilitatea operaŃională se caracterizează 
printr-o mai mare stabilitate. Riscul în acest plan apare din momentul în care productivitatea 
marginală a factorilor utilizaŃi devine descrescătoare iar preŃurile lor de achiziŃie îşi păstrează 
nivelul anterior. Şi schimbările profunde în tehnica şi tehnologia specifică domeniului în care 
activează firma influenŃează sensibilitatea profitului de exploatare. Această dependenŃă este 
mediată de gradul de uzură al activelor corporale şi de dimensiunea redusă a fondului de 
amortizare care se obŃine când deprecierea este avansată. Un fond de amortizare modest nu 
poate susŃine o investiŃie masivă pentru modernizarea şi eficientizarea activităŃii de producŃie. 



  

Toate aceste influenŃe şi interdependenŃe complexe conduc spre mărimi diferite ale 
efectului de levier operaŃional. Amploarea  lui se calculează ca un raport între modificarea 
procentuală a profitului din exploatare (P) şi variaŃia procentuală a cifrei de afaceri  (CA). 

e=

0

0

CA

CA
p

p

∆

∆

 

Valoarea efectului de levier operaŃional are o semnificaŃie similară cu aceea a 
multiplicatorului producŃiei sub impactul investiŃiei suplimentare. Dacă efectul de levier 
operaŃional este egal, spre exemplu, cu 4 şi producŃia creată şi vândută creşte cu 10% atunci 
rata profitului din exploatare va fi de 4 ori mai mare, adică de 40%. În aceste condiŃii 
consecinŃele acŃiunii efectului de levier operaŃional diferă de la un caz la altul în funcŃie de 
baza de calcul, adică la nivelul producŃiei de la care se realizează creşterea ei procentuală şi, 
în al doilea rând, de mărimea costurilor fixe aferente ei. Astfel, sensibilitatea profitului sau 
fluctuaŃia lui în ambele direcŃii la schimbarea volumului producŃiei este mai ridicată în firmele 
care înregistrează costuri fixe mari şi o cifră de afaceri ridicată. 

Cunoaşterea valorii efectului de levier operaŃional are o importanŃă practică deosebită 
pentru conducerea unei societăŃi comerciale, mai ales pentru stabilirea strategiei de afaceri. 
Aşa bunăoară, firmele care au un efect de levier operaŃional înalt pot obŃine sporuri însemnate 
ale profitului prin creşterea producŃiei chiar dacă pentru vinderea acestora vor trebui să 
micşoreze preŃurile de livrare. În cazul în care o astfel de firmă înregistrează şi costuri 
variabile pe produs reduse poate adopta o politică concurenŃială agresivă prin scăderea 
preŃurilor, fapt care-i va permite lărgirea segmentului de piaŃă deŃinut. Doar că procedând 
astfel ea ajunge să se confrunte, datorită efectului de levier ridicat pe care-l are, cu riscuri 
economice mai înalte. Acestea decurg din posibilitatea producerii unor schimbări majore în 
masa profitului brut ca efect al unor modificări minore în valoarea cifrei de afaceri. 
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The cards market in Romania is still in a incipient faze of developing. This market is not 

enough eloped because of the low operations number that are archived for acquisition the new 
products from merchants, and also as a result of the fact that most of transactions aim at retire of cash 
from bancomate. 

From statistics we see that a high solicitation of ATM and insufficiently use of equipments for 
electronic pays (POS). So the report between the transactions performed to POS and the ones at ATM 
is lower of 1 to 10. 

 
 
Scurtă diagnoză a pieŃei cardurilor 
Deşi au trecut mai bine de 50 de ani de la apariŃia primului card în Statele Unite, piaŃa 

cardurilor în România este încă într-o fază incipientă de dezvoltare. Statisticile ne arată că 
ritmul anual de creştere al cardurilor emise şi al tranzacŃiilor efectuate aproape s-a dublat de la 
un an la altul.  

Tot mai mulŃi români se conving că a cumpăra cu un card bancar este mai sigur şi mai 
convenabil decât a cumpăra cu numerar, semn că piaŃa este foarte activă şi că oamenii înteleg 
necesitatea diminuării plaŃilor cash. 

Potrivit studiului realizat de GIK ROMANIA49 în ceea ce priveşte piaŃa de carduri, 
64% dintre români au declarat că nu cunosc nici un nume de card bancar şi numai 11% dintre 
ei posedă un astfel de instrument financiar. Cele mai cunoscute carduri de debit sau credit 
sunt VISA, care au fost menŃionate de 21% dintre cei intervievaŃi. Statisticile băncilor arată că, 
dintre deŃinătorii români de carduri, 95% le folosesc numai pentru a retrage bani din aparate 
ATM şi numai cinci procente dintre ei plătesc direct în magazine cu ajutorul lor. Aproximativ 
16% din totalul proprietarilor de carduri le folosesc în ambele moduri. Romania este, aşadar, 
înca o Ńară de numerar. 

TranzacŃiile din România s-au dublat, dar specificul românesc ne arată că în cea mai 
mare parte sunt tranzacŃii de retragere de numerar şi mai puŃin de plată şi de credit. 

În România au fost emise, din 1995 pană astăzi, 4.700.000 de carduri, dintre care 
4.100.000 sunt active. De asemenea, numărul cardurilor de credit de pe piaŃa s-a mărit în anul 
2002 cu 15% înregistrând astfel cea mai mare rată de creştere dintre Ńările Europei Centrale şi 
de Est.50 

În România, din cele 40 de bănci existente, 16 emit carduri, iar în anul 2003 numărul 
băncilor emitente de carduri se estimează să ajungă la 21. 

Motivele pentru care piaŃa cardurilor din România este insuficient de dezvoltată, se 
datorează atât numărului scăzut de operaŃiuni care se realizează pentru achiziŃionarea 
produselor de la comercianŃi, cât şi datorită faptului că majoritatea tranzacŃilor vizează 
retragerea de numerar de la bancomate. 

Datorită caracteristicilor pieŃei mai sus prezentate se constată o suprasolicitare a 
bancomatelor (ATM-urilor)51 şi insuficienta folosire a echipamentelor destinate plăŃilor 
electronice (POS-urilor)52. Astfel că raportul dintre tranzacŃiile efectuate la POS-uri; şi cele 
realizate la ATM-uri este mai mic de 1 la 10. 

 
ReŃeaua de ATM-uri şi sde POS-uri de pe piaŃa românească 

                                                      
49 Articolul Cardul bancar: Nu vă tentează? http://www.presamil.ro/OM/2003/3/p26.htm 
50 Interbiz Group - Sectorial Analysis 11. 02. 2003 
51 ATM – Automatic Teller Machine sau hole-in-the-wall primul ATM a fost instalat în 

oraşul Enfield de lângă Londra la 27 iunie 1967; 
52 POS – Point of Sales; 



  

În momentul de fată reŃeaua de acceptare a cardurilor în România înseamnă peste 
6.900 de comercianŃi, aproximativ 2.050 de ATM-uri; şi 4.900 de POS-uri. 

La 31 decembrie 2002, reŃeaua de pe piaŃa naŃională de ATM-uri a depăşit 2.000 de 
aparate operaŃionale. Dintre cele 11 bănci cu reŃea proprie de ATM-uri, BCR este lider cu 579 
de aparate.53 

 
Tabel nr.1: EvoluŃia pieŃei de ATM-uri in perioada 2001 – 2002 

Banca 
Nr. ATM-uri 
la 30 iunie 

2001 

Nr. ATM-uri 
la 30 iunie 

2002 

Nr. ATM la 
31 decembrie 

2001 

Cota de piaŃă 
la 30 iunie 

2001 
BCR 286 463 579 28,4% 

BANC POST 284 442 451 22,1% 
BRD-GSG 189 332 368 18,1% 

RAIFFEISEN BANK 107 298 358 17,6% 
BANCA łIRIAC 38 85 125 6,1% 

BANCA 
TRANSILVANIA 

69 80 99 4,9% 

BANCA 
ROMÂNESCĂ 

- 19 22 1,1% 

ALPHA BANK - 13 19 0,9% 
VOLKSBANK - 6 7 0,3% 

PIRAEUS BANK - 4 6 0.3% 
COMMERCIAL BANK 

OF GREECE 
- - 3 0,1% 

TOTAL 973 1.742 2.037 100% 
 Sursa: No Cash and InterBiz Group Sectorial Analysis 11.02. 2003 

 
În cadrul a trei reŃele de ATM-uri, deŃinute de BCR, Banc Post şi BRD-SGS este 

disponibil, pe lângă serviciul de eliberare de numerar, şi serviciul de plată a facturilor de 
telefonie. 

La sfârşitul anului 2002 băncile aveau semnate aproape 7.000 de convenŃii cu 
comercianŃii în vederea acceptării cadului la plată. 

 

                                                      
53 Vezi tablul nr.1 şi figura 1. 



  

 Fig. 1 Cota de piaŃă dată de reteaua de ATM uri la 30 
iunie 2001
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  Figura nr.1 

 
Ceea ce am prezentat ca un trend în acesată piaŃă şi anume lipsa înclinaŃiei spre 

folosirea POS-urilor se datorează în mare parte şi numărului mic de contracte semnate cu 
comercianŃii. (vezi tabelul numărul 2). 



  

Tabel nr. 2 EvoluŃia numărului de contracte semnate cu comercianŃii în perioada 2000-
2002 

 Dec.2000 Dec. 2001 Dec. 2002 
Numărului de 

contracte semnate cu 
comercianŃii (de BRD-
GSG, BCR, Raiffeisen şi 
Banca łiriac 

8.700 6.364 6.166 

Sursa: Romcard 
Banc Post şi Banca Transilvania ca bănci acceptante dar nemembre Romcard, aveau 

semnate aproximativ 800 de contracte cu comercianŃii, la sfârşitul anului 2002. Astfel Banc 
Post avea parteneriate cu 660 de comercianŃi, iar Banca Transilvania avea peste 100 de 
contracte încheiate. 

De menŃionat că în anul 2002, Banc Post a avut unul dintre cele mai bune ritmuri de 
creştere a reŃelei, prin instalarea a 350 de POS-uri la sediile comercianŃilor. 

 
SituaŃia cardurilor emise în România şi a tranzacŃiilor efectuate 
Valoarea tranzacŃiilor cu carduri emise în Romania a fost în anul 2001 de aproximativ 

35.000 miliarde lei potrivit primelor estimări ale emitenŃilor. Au intrat în piaŃa cardurilor cinci 
noi bănci emitente, astfel că din cele 40 de bănci din sistem, 14 sunt emitenŃi activi de carduri. 
Numărul cardurilor puse în circulaŃie, din decembrie 1995, a depăşit 2,1 milioane de bucăŃi, 
peste un milion fiind emise numai în 2001. Luând în considerare faptul că un deŃinator poate 
avea mai multe carduri, nu neapărat toate active, iar 90% din cardurile emise sunt carduri de 
salarii, se estimează că în jur de 1,7 milioane de români sunt deŃinători de card.  

Conform datelor băncilor comerciale, la sfârşitul anului 2001, se aflau în circulaŃie 
aproximativ 2.243.000 de carduri în lei faŃă de 1.055.200 câte se înregistrau la 31 decembrie 
2000 (vezi tabelul numărul 3). 

O cota de 90% din piaŃa cardurilor emise în Romania este deŃinută de trei bănci. 
Primul loc este ocupat de Banc Post cu 35%, după care urmează BRD cu 28% şi BCR cu 
25,5%. 

La 31 martie 2001, rezultatele declarate orientativ de către primii emitenŃi din piaŃa 
cardurilor consemnau o creştere cumulată medie de aproximativ 90.000 de carduri pe lună.  

PoziŃia de lider este disputată de Banc Post şi de BRD. Însă potrivit datelor statistice, 
cea mai mare rată de creştere a cardurilor puse în circulaŃie, în perioada 2000-2001 a aparŃinut 
Băncii Transilvania al cărui număr de carduri a crescut de 5 ori. 



  

Tabel nr. 3 Numărul de carduri în circulaŃie în perioada 2000-2001 
Banca emitentă Dec. 2000 Dec. 2001 

BANC POST 374.000 674.000 
BRD-GSG 294.500 674.000 
BCR 269.500 570.000 
RAIFFEISEN BANK 72.700 177.000 
BANCA łIRIAC 27.000 66.000 
BANCA 

TRANSILVANIA 
12.000 60.000 

HVB ROMÂNIA 2.300 10.000 
CITIBANK 1.550 5.770 
BANCA ROMÂNESCĂ - 2.000 
ALPHA BANK - 2.000 
PIRAEUS BANK - 1.050 
ROMANIA 

INTERNATIONAL BANK  
- date ne 

disponibile 
ABN AMRO  - 800 

VOLKSBANK - 600 
Sursa: No Cash (prelucrare după surse BNR) 

 
În anul 2001, 6 bănci emitente (Banc Post, BCR, Banca łiriac, BRD, Banca 

Transilvania şi Banca Raiffeisen) au semnat aproximativ 830 de noi contracte de acceptare a 
cardului la comerciant. 

Dar iată cum stau lucrurile şi în ceea ce priveşte utilizarea celorlalte tipuri de carduri: 
Maestro - 45%; VISA clasic în lei - 32%; VISA Electron - 24%; Eurocard Master în lei - 
10%; Eurocard Master în dolari, Eurocard Business - 3%; VISA clasic în dolari - 2%, VISA 
Business în lei, VISA International şi Millenium - 1%. 

Rezultatele oficiale VISA şi Eurocard/Mastercard pentru cardurile emise în România, 
inclusiv în valută, aratau că în România există 1.265.735 de carduri puse în circulaŃie. Din 
perspectiva ponderii în piaŃă a celor două organizaŃii, VISA deŃine 46% în vreme ce 
Eurocard/Mastercard acoperă 54%. În privinŃa cotei de piaŃă la cele mai reprezentative 
produse pentru fiecare marcă în parte, balanŃa înclină tot în favoarea Europay. Astfel, 
cardurile VISA Electron sunt în număr de 450.000 în vreme ce cardurile Maestro, emise sub 
licenŃă Europay, se ridică la 596.735. Cu alte cuvinte, peste 80% din cardurile aflate în 
circulaŃie la 31 martie 2001 erau carduri de salarii. 

 

TOTAL 1.056.750 2.242.600 



  

Fig. nr. 2 PiaŃa cardului în Romania-trim. 1 2001 

 
Sursa: VISA şi EUROPAY 

  
Dacă în primul semestru al anului 2001 (vezi figura nr.2) există un oarecare echilibru 

în ceea ce priveşte situaŃia cardurilor emise sub cele două licenŃe VISA şi MasterCard la 
sfârşitul primului semestru din 2002 pe piaŃă s-au emis mai multe carduri VISA.  

În al patrulea trimestru al anului trecut, au fost emise în România 237.254 carduri 
Visa, ridicând numãrul total la 1,7 milioane, cu 61% mai mult ca în 2001.54  

 
Tabel nr.4 - SituaŃia emiterii cardurilor de credit la 30 iunie 2002 

Sub licenŃă VISA 209.892 
Sub licenŃă MasterCard 111.000 

Sursa: VISA şi Europay 
 

Table nr.5 – SituaŃia cardurilor emise sub licenŃă EUROCARD-MASTERCARD. 
Romania Slovenia Bulgaria 

Maestro Mastercard  Maestro Mastercard  Maestro Mastercard  

596.735 92.008  403.600 2.350  1.162.680 204.680  
Sursa: Europay International  

 
Dintre cele aproape patru milioane de carduri în circulaŃie, cele mai multe sunt cele de 

debit. Acestea, denumite şi carduri neembosate, reprezintă 80%. La fel, majoritatea cardurilor 
VISA emise în Romania sunt carduri de debit, instrumente electronice de plată prin care 
tranzacŃiile sunt debitate direct din contul posesorului de card. Practic, posesorul unui card de 
debit poate folosi această carte electronică fie pentru retragerea unei anumite sume de la 
bancomate (1.800, la finele anului 2002), fie pentru plata cumpărăturilor efectuate la magazin. 

Pentru acest din urmă caz, magazinele trebuie să fie dotate cu POS-uri (points of 
sales). Însă în România numai un sfert dintre comercianŃi - adica 6.500 - pot accepta plăŃile 
prin card, faŃă de Polonia - 70.000 - sau Ungaria - 65.000. 

Deşi primul card de de credit BRD Visa Classic pe lei a fost lansat pe piaŃă doar în 
octombrie 1999, Visa International înregistrează o creştere cu 113% a numărului de carduri de 
credit emise în Romania în anul fiscal încheiat în iunie 2002. România este în continuare pe 
locul al doilea după Polonia în funcŃie de numărul de carduri emise, cu 209.892 de carduri de 
credit la sfârşitul lunii iunie 2002. 

La 31 decembrie 2002, pe piaŃa românească erau 3.450.000 carduri active şi 
3.247.366 conturi de carduri care au generat un volum de peste 2,2 miliarde. Potrivit 
estimărilor MasterCard Europe şi Visa CEMEA, la sfârşitul lui 2002 s-au înregistrat peste 3,7 
milioane de carduri valide în România (peste 2 milioane Mastercard şi 1,7 milioane Visa). 
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Iară cum arartă repartiŃia celor 3.247.366 de conturi de carduri la 31 decembrie 2002 
după utilizatori: conturi salariaŃi 570.154, conturi persoane fizice 2.655.300, conturi personae 
juridice 21.912. 

DiferenŃa de aproximativ 300.000 dintre cardurile valide şi cele active o constituie 
cardurile care deşi sunt în termenul de valabilitate, din diverse motive, nu sunt folosite: aici 
intră cardurile pierdute sau furate, demagnetizate sau la care deŃinătorul a renunŃat în favoarea 
unui produs emis de o altă bancă. 

Astfel situaŃia cardurilor emise până la 31 decembrie 2002 se prezentă în felul 
următor: carduri active 3.700.000, pierdute şi furate 102.748, carduri ieşite din termenul de 
valabilitate şi alte situaŃii 550.527.55 

Din iulie 1995, când a fost emis primul card, au fost puse în circulaŃie aproximativ 
trei milioane de carduri - potrivit datelor furnizate de băncile emitente. Între timp, peste 
600.000 dintre acestea au devenit doar plastic ca urmare a expirării, furtului, pierderii, 
deteriorării, încetării activităŃii emitentului (BTR - 15.670 carduri, BRCE/Bancorex - 13.000 
carduri), retragerii din circulaŃie a cardului (BRD - cardul Prima - 5.000 carduri), decesul 
deŃinătorului sau renunŃarea la card pentru o ofertă mai bună.  

 
Tabel nr.6 - Carduri emise cumulat, de la începutul activităŃii (mii bucăŃi) 

Emitent 1999 2000 2001 2002** 

BCR 150,6 312,9 575,2 peste 955 

BRD-GSG 28,4 297,3 674,2 peste 790 

Banc Post 170 375 675 794,3 

Raiffeisen Bank 42,2 73,2 179,2 260 

Total 391,2 1.058,4 2.103,6 2.779,3 

** la 30 aprilie, Sursa: băncile comerciale; 
 
Cu excepŃia Banc Post-ului (unde unele carduri au o valabilitate de patru ani), toate 

celelalte bănci emitente au o durată de valabilitate a cardului de doi ani. Din acest punct de 
vedere, primii patru emitenŃi - care deŃin peste 90% din piaŃa cardului - au peste 400.000 de 
carduri expirate şi, prin urmare, inactive (vezi tabelul nr.7). Potrivit specialiştilor, există cel 
puŃin alte cinci cauze pentru care un card devine inactiv, ceea ce face ca numărul plasticului 
din circulaŃie să fie cu mult mai mare. 

În termenul de valabilitate al cardului, nu toate băncile consideră cardul respectiv ca 
fiind activ. Astfel, BCR nu mai rapoartează un card ca fiind activ, dacă timp de şase luni cu 
acesta nu se realizează nici o tranzacŃie. La Banc Post, unde termenul de valabilitate este de 
patru ani, oficialii băncii apreciază că nu se poate aplica aceeaşi abordare ca în cazul BCR-
ului întrucât acelaşi card poate fi reactivat şi după un an de inutilizare.  

Tot surse bancare apreciază că principalii emitenŃi au o "rată a plasticului" în total 
carduri emise de aproximativ 30%. 

 
Tabel nr.7 - SituaŃia numărului de carduri emise şi inactive (cifre orientative) 

BCR peste 300.000 

Banc Post peste 200.000 

BRD-GSG peste 40.000 

Raiffeisen Bank peste 60.000 
Sursa: estimari NO-CASH 

 
EmitenŃii de carduri alŃii decât băncile 
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În prezent sunt 16 bănci emitente de carduri însă urmează ca în 2003 să se lanseze în 
această afacere o serie de patru noi bănci: Banca Carpatica, Banca Romexterra56, Unicredit, 
Finansbank şi Banca Italo-Română. 

 
ReŃelele de benzinării 
Atât în ceea ce priveşte emitenŃii alŃii decât băncile dar şi din perspectiva 

comercianŃilor, cele mai mari tranzacŃii se înregistrează la reŃelele de benzinării. 
Astfel la benzinăriile AGIP şi OMV volumul vânzărilor pe card a crescut cu 31% şi 

respective 38% în luna iunie 2002 faŃă de aprilie 2002 (vezi tabelul nr.8) 
 

Tabel nr. 8 Volulul vânzărilor pe card la partenrii VISA 
Benzinăria Aprilie 2002 Iunie 2002 

3.534 tranzacŃii 4.692 tranzacŃii AGIP 
1,4 miliarde lei 1,8 miliarde lei 
5.569 tranzacŃii 7.631 tranzacŃii OMV  
3,1 miliarde lei 4,2 miliarde lei 

Sursa Visa InternaŃional 
 
La începutul lunii octombrie 2002, când a lansat smart card-ul, SNP Petrom estima 

că, până la sfârşitul anului, aproximativ 30.000 de clienŃi vor plăti contravaloarea 
carburanŃilor prin intermediul cardurilor inteligente "Petrom Card". Serviciul este disponibil 
în aproximativ 200 staŃii Petrom.  

Avantajele acestui serviciu este că clientul dispune de control total şi operativ privind 
momentul alimentării (data, ora), cantitatea şi tipul de carburant achiziŃionat, locul şi suma 
plătită, aceste informaŃii fiind specifice fiecărui autovehicul. Sistemul prezintă un grad sporit 
de securitate, utilizatorul având la dispoziŃie un cod PIN de aulorizare a plăŃii. 

Acestă investiŃie Petrom în acest serviciu este de aproximativ 500.000 USD. 
În viitor, Petrom îşi propune să-şi extindă aria de aplicare a „Petrom Card" la toate 

produsele şi serviciile sale, iar în plus Petrom îşi propune să instaleze în staŃiile sale 
infrastructura care să permită şi plata carburanŃilor şi cu carduri bancare. 

Benzinăriile OMV, Shell şi MOL oferă posibilitatea plăŃi prin card bancar, dar şi prin 
intermediul card-ului propriu, accesibil însă numai persoanelor juridice. 

 
Provider-ii de Internet de telecomunieaŃii şi magazinele 

 
De la începutul anului 2003 compania Idilis România furnizează şi servicii de 

telefonie internaŃională prin intermediul cardului. 
La începutul anului 2003 s-au emis cardurile PCNET Voice pentru efectuarea de 

convorbiri telefonice internaŃionale. 
RomTelecom a lansat, în prima parte a lunii decembrie 2002, un serviciu denumit 

"VoceNet", care permite utilizatorilor să stabilească convorbiri internaŃionale utilizând o 
cartelă preplătită. PreŃul cartelelor este de 200.000 lei, iar creditul acordat clientului este de 6 
USD. 

De asemene o mare varietate de companii de vânzări, au pus la dispoziŃia clienŃilor 
carduri de discount sau de fidelizare (Metro, Altex etc). 

                                                      
56 Sursa: The National News Agency – ROMPRES, date: 25 aprilie 2003 - “Romexterra va 

emite Mastercard Business cards şi Mastercard credit card; precum şi carduri VISA. În prezent 
Romexterra are o reŃea de 22 de ATM-uri şi POS-uri”. 

 
 



  

Concluzii 
În ultimii ani creşterile anuale ale băncilor au fost de aproximativ 100% la numărul de 

carduri valide, acelaşi ritm se va înregistra cumulat pentru următorii 3-4 ani. Cert este că 
băncile comerciale încep să dea o mai mare atenŃie segmentului de debit (cardurile destinate 
persoanelor fizice vor încerca să răspundă optim tuturor cerinŃelor pieŃei, oferindu-se atât 
carduri de credit de tip revolving cât şi cele de tip charge -card) şi se estimează că strategia se 
va orienta spre segmentarea şi diversificarea pieŃei cardurilor.  

De asemenea mare parte din comercianŃi vor fi încurajaŃi de apariŃia OrdonanŃei de 
UrgenŃă privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în M.O. nr. 942 din 23 
decembrie 2002, chiar dacă nu au toŃi posibilitatea de a implementa sistemul de acceptare. 
Din motive de logistică, măsura care trebuia să se aplice de la 1 februarie 2003 s-a amânat 
pentru începutul anului 2004. 
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PIAłA ASIGURĂRILOR ÎN ROMANIA ÎN 2002 
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The Romanian insurance market is a small one (in 2001 only 344.53 millions USD were 

registred). The penetration rate of insurance in Romania is 0,87% below the neighboring countries and 
much smaller than the one in UE, of nearly 5%. The factors of hindering the insurance market 
development are the low education rate of the population in this domain and the low income. 

But the insurance market has an amazing potential, in 1993 - 2001 it registred a medium rate 
of growing of 14% per year. 

 
 
Diagnoza pieŃei internaŃionale a asigurărilor 
O asigurare reprezintă un “rău necesar” pentru că cineva se asigură pentru 

eventualitatea în care se întâmplă ceva şi nu ceva bine, asigurarea fiind necesară pentru 
recuperarea din pierderile financiare suferite. 

Este adevărat că asigurările pot fi asociate cu termenul de “speculaŃii” din care 
întotdeauna trebuie să se câştige chiar dacă “la suprafaŃă” cineva pierde. 

Dacă analizăm piaŃa internaŃională a asigurărilor vom observa că se face tot mai des 
referire la terorism şi la pierderile înregistrate de companiile de asigurări în atacul terorist de 
la 11 septembrie 2001 de la New York. Este bine ştiut că firmele de asigurări au legături 
foarte strânse cu băncile şi cu reasigurătorii, dar şi aceste firme finaciare au avut pierderi după 
2001, deci situaŃia s-a schimbat şi pentru aceştia. 

Două mari cauze stau la baza modificării pieŃei asigurărilor: terorismul şi schimbările 
climatice. 

 
Terorismul 
Terorismul a afectat cel mai mult companiile aeriene. Companiile de transport aerian 

au încheiat anul 2002 cu pierderi globale de 13 miliarde USD, ca urmare a creşterii 
cheltuielilor pentru întărirea securităŃii, dar şi a costurilor de asigurare. Astfel costurile 
companiilor aeriene pentru încheierea contractelor de asigurare au crescut de 5 ori, în urma 
evenimentelor din 2001, ajungând în 2002 până la 5 miliarde USD. 

După evenimentele din Statele Unite, un mare număr de companii de asigurări au 
refuzat să mai acopere riscurile legate de terorism deşi există o cerere reală în acest sens. De 
exemplu, Münich Re principalul reasigurător de pe piaŃa internaŃională nu mai include printre 
clauzele contractuale şi eventualitatea atacurilor teroriste. 

În momentul de faŃa există negocieri între trei dintre cele mai mari societăŃi de 
reasigurare din Europa: Allianz, Zürich Financial Services şi Swiss Re pentru constituirea 
unei societăŃi de acoperire a riscurilor în eventualitatea unor atacuri teroriste. Însă se 
menŃionează clar că un astfel de demers are nevoie de implicarea guvernelor pe lângă 
structurile de refinanŃare. 

 
Schimbările climatice 
Cea de-a doua mare provocare pentru piaŃa internaŃională a asigurărilor o constituie 

schimbările climatice. 
Schimbările climatice afectează serios dezvoltarea economică globală, expunând-o la 

o serie de riscuri finaciare majore. Creşterea frecvenŃelor unor fenomene meteorologice 
negative afectează negativ companiile de asigurări, de reasigurări şi băncile. Aceste riscuri 
solicită foarte mult asigurătorii, reasigurătorii şi băncile din punct de vedere a diminuării 
viabilităŃii şi duc de multe ori la faliment. 



  

Iată rezultatele publicate ale unui raport al UNEP-FI57 despre ameninŃările 
schimbărilor climatice în industria serviciilor finaciare: 

- pierderile economice mondiale datorate dezastrelor naturale se 
- dublează o dată la 10 ani; 
- dacă acest trend nefavorabil se prelungeşte în viitor, pierderile  
- anuale vor fi de 150 miliarde USD în următoarea decadă; 
Industria asigurărilor cunoaşte o realitate demonstrată de practică că până şi 

schimbările mici de pâna la 10% ale asprimilor climatice pot genera creşteri multiple ale 
pagubelor. 

  
Diagnoza pieŃei asigurărilor din Uniunea Europeană 
Pe ansamblul statelor membre ale Uniunii Europene piaŃa asigurărilor, în ultimii 10 

ani s-a caracterizat prin creşterea susŃinută a cifrei de afaceri determinând o creştere a 
ponderii şi importanŃei deŃinute de sectorul asigurărilor în dezvoltarea activităŃilor economice. 

Conform Tratatului Comisiei Europene, crearea unei pieŃe unice interne a activităŃilor 
de asigurare care comportă un spaŃiu fără frontiere interne a activităŃilor de asigurare. În acest 
spaŃiu companiile de asigurări pot să-şi exercite liber activităŃile. 

Pentru atingerea acestor obiective, UE a tratat distinct asigurarea de viaŃă şi 
asigurările altele decât cele de viaŃă, tocmai pentru a putea Ńine seama de specificitatea lor, dar 
şi de rolul deosebit pe care îl joacă asigurarea de viaŃă prin componenta de economisire. 

 
Asigurarea de viaŃă în UE 
În UE trei directive conŃin principalele dispoziŃii legislative privind asigurarea de 

viaŃă. 
Prima directivă a Consiliului datează din 1979, directivă care stabilea prevederile 

necesare pentru a facilita exercitarea efectivă a dreptului de stabilire. Este vorba de directiva 
79/267/CE care a figurat şi în Tratatul de la Roma. 

  A doua directivă privind asigurare de viaŃă (directiva 90/619/CEE) 
facilitează exercitarea prestării libere a serviciilor de asigurare de viaŃă. 

 Cea de-a treia directivă a fost adoptată la 10 noiembrie 1992 şi are ca scop 
realizarea pieŃei interne unice a asigurărilor de viaŃă. 

 
Asigurările altele decât cele de viaŃă în UE 
Aceste tipuri de asigurări sunt reglementate în UE prin trei directive. 
Directiva 73/239/CEE58 adoptată de Consiliu în 1973 crează cadrul juridic adecvat 

pentru realizarea libertăŃii de stabilire în domeniul asigurărilor altele decât cele de viaŃă. 
Exercitarea efectivă a prestării libere a serviciilor de asigurare, altele decât cele de 

viaŃă este prevăzută de directiva 88/357/CEE, care vizează ansamblu acestor servicii în care 
intră şi asigurările obligatorii. 

Cea dea treia directivă (92/49/CEE)59 stabileşte accesul la activitatea de asigurare, 
alta decât de viaŃă, de exercitarea sa şi de controlul ei, conform principiului “Ńării de 
origine”60. 

Pe baza acestor trei directive Comunitatea a legiferat asigurarea obligatorie auto 
precum şi alte aspecte legate de activitatea societăŃilor de asigurări. 
                                                      

57UNEP - din 1972, the United Nations Environment Programme (UNEP) 
În mai 1992, ca o consecinŃă a Summit-ul de la Rio s-a dat publicităŃii la New York 

declaraŃia intitulată "UNEP - Statement by Banks on the Environment and Sustainable 
Development”  

UNEP Finance Initiative este un parteneriat între UNEP şi 259 companii financiare – 
raportul se numeşte AmeninŃările Schimbărilor Climatice în Industria Serviciilor Financiare. 

58 http://europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/legis-inforce_fr.htm 
59 http://www.info-

europe.fr/europe.web/document.dir/docs.dir/do0269.dir/do026913.htm 
60 Sursa InterBiz Group – raportul privind piaŃa asigurărilor în România. 



  

Prin aceste reglementări s-a creat cadrul normativ pentru realizarea pieŃei interne 
unice în domeniul asigurărilor. S-a instituit astfel prestarea liberă a serviciilor în favoarea 
clienŃilor, care a avut ca şi consecinŃă o alegere mai largă la preŃul cel mai bun, deci o 
concurenŃă mai mare. 

 
PiaŃa internă a asigurărilor  
Pe piaŃa asigurărilor din România au existat câteva situaŃii nedorite în cele mai dese 

cazuri generate de problemele cu care s-a confruntat sectorul financiar-bancar, aflat într-o 
puternică conexiune cu cel al asigurărilor. 

Un caz foarte cunoscut şi mediatizat a fost cel a societăŃii Montdragon. În toamna 
anului 1994 societatea a fost preluată de Financiare SA (al cărui acŃionar majoritar era la acel 
moment Bancorex SA). În acesată perioadă societatea de asigurări primeşte denumirea de 
Omniasig. Odată cu căderea Bancorex-ului, acŃiunile deŃinute de Finaciare SA la Omniasig au 
fost preluate cu toate celelalte active de Banca Comercială Română. 

O altă situaŃie delicată a apărut în 1996 la societatea Ardaf datorită problemelor avute 
de acŃionarul Banca Dacia Felix. Astfel că aceste acŃiuni au trebuit în final transferate la alŃi 
acŃionari. Probleme a avut şi societatea CAR S.A. (actuala NaŃionala S.A.) ca urmare a 
prăbuşirii SAFI sau societatea Provitas care avea ca acŃionar majoritar Banca InternaŃională a 
Religiilor. 

Cea mai recentă situaŃie nedorită a fost cazul Astra, datorită implicării în scandalul 
Băncii Române de Scont (BRS) şi Băncii de InvestiŃii şi Dezvoltare (BID). 

În luna aprilie 2000, Parlamentul României a adoptat Legea nr.32 privind societăŃile 
de asigurare şi supravegherea asigurărilor care abrogă Legea 47/1991 precum şi toate 
prevederile contrare noii legi. Legea 32/2000, este în mare măsură conformă acquis-ului 
comunitar, abrogă protecŃionismul accesului pe piaŃa românească a asiguratorilor străini, 
sporind totodată rolul organelor de supraveghere a asigurărilor. 

Astfel începând cu 2 iulie 2001, toate atribuŃiile Oficiului de Supraveghere a 
ActivităŃii de asigurare şi Reasigurare din România (OSAAR), şi personalul acestuia au fost 
preluate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), o autoritate autonomă 
constituită în baza Legii nr. 32/2000 privind societăŃile de asigurare şi supraveghere a 
asigurărilor. 

Datorită noilor măsuri de acreditare a CSA-ului numărul societătilor de asigurare a 
scăzut la sfârşitul anului 2001 la 47 de la un număr de 73, iar numărul societăŃilor de brokeraj 
de asigurare a scăzut de la 800 la doar 98. 

 
Tabel nr. 1 Topul primelor 10 companii de asigurări generale şi de viaŃă. 

Prime de asigurări 
generale şi de viaŃă 

Prime de asigurări 
generale 

Prime de asigurări  de 
viaŃă Nr. 

Crt. 
Compania 

Prime în 
USD 

Cote de 
piaŃă 

Prime în 
USD 

Cote de 
piaŃă 

Prime în 
USD 

Cote de 
piaŃă 

1. Asirom 78.173.050 22,69% 65.732.501 24,19% 12.440.556 17,1% 
2. Allianz –

łiriac 
46.680.121 13,55% 46.531.844 17,12% 148.277 0,2% 

3. Omniasig* 39.889.710 11,58% 39.499.483  390.227 0,54% 
4. ING 

Nederlanden 
37.457.176 10,87% - - 37.457.176 51,47% 

5. Astra 19.217.921 5,58% 19.115.338 7,03% 102.583 0,14% 
6. Ardaf 16.602.112 4,82% 16.436084 6,05% 166.028 0,23% 
7. Asiban 11.834.933 3,43% 10.576.963 3,89% 1.257.970 1,73% 
8. Generali 11.053.463 3,3% 10.939.144 4,03% 430.492 0,59% 
9. Grup AS** 11.053463 3,21% 11.053.463 4,07% - - 

10. Unita 10.970.029 3,18% 8.384506 3,09% 2585.523 3,55% 
11. Interamerican 5.876.540 1,71% 4.451.719 3,08% 1.424.821 1,96% 
Sursa CSA;  



  

* La Omniasig am inclus societăŃile Omniasig, Asgras-Omniasig şi Omniasig Asigurări de viaŃă 
** Societatea Grup As a avut retrasă autorizată în 2002 datorită neîndeplinirii condiŃiilor  impuse de 
CSA 

 

Conform surselor CSA primele brute de asigurare încasate în primele 7 luni ale anului 
2002 au fost de 9.931.230 milioane lei (cca 302,2 milioane USD) din care 82% a fost realizat 
de primii 10 asigurători. 

Vom prezenta topul primelor 10 societăŃi de asigurare în funcŃie de volumul primelor 
brute încasate în perioada ianuarie-iunie 2002 dar şi aceeaşi situaŃie la sfârşitul anului 2002 (la 
31.12.2002). 

 
 Tabel nr. 2 Topul primelor 10 companii de asigurări generale şi de viaŃă după 
volumul primelor brute încasate (milioane USD) în perioada ianuarie-iunie 2002: 
 

Criteriu: Prime brute în 
primele 7 luni din 2002 

Milioane USD 

1. ASIROM * 66,8 
2. ALLIANZ-łIRIAC 43,89 

3. ING NEDERLANDEN 36,34 
4. OMNIASIG 29,59 

5. ASTRA 17,49 
6. ARDAF  13,18 

7. GENERALI 10,69 
8. UNITA 10,19 

9. AIG ROMANIA 9,71 
10. ASIBAN 7,49 

TOTAL 245,41  
* - estimare ; Sursa CSA 

 
Tabel nr. 3 Topul primelor 10 companii de asigurări generale şi de viaŃă după volumul 
primelor brute încasate (milioane USD) la 31.12.2002 
 

Criteriu: Prime brute 
subscrise la 31.12.2002 

Milioane USD 

1. ASIROM * 111,93 
2. ALLIANZ-łIRIAC 104,38 
3. NEDERLANDEN 83,97 

4. OMNIASIG 65,25 
5. ASTRA 29,03 

6. GENERALI 26,20 
7. ARDAF 25,95 
8. ASIBAN 22,99 
9. UNITA 20,65 

10. AIG ROMANIA 13,00 
TOTAL 503,35  

* - estimare; Sursa: http://www.1asig.ro/index.htm 
 
Tabel nr. 4 Topul primelor 10 companii de asigurări de viaŃă după volumul primelor 
brute încasate (milioane USD) la 31.12.2002 
 



  

Criteriu: Prime brute subscrise 
la 31.12.2002 

Milioane USD 

1. NEDERLANDEN 83,97 
2. ASIROM * 14,52 
3. AIG LIFE 11,50 

4. LUKOIL ASITO 5,57 
5. OMNIASIG LIFE 5,45 

6. AVIVA 4,88 
7. UNITA 4,28 

8. INTERAMERICAN 3,07 
9. SARA MERKUR 2,50 

10. ALLIANZ-łIRIAC 2,44  
* - estimare  

Sursa: http://www.1asig.ro/index.htm 
 

 Figura. 1. Topul primelor 10 companii de asigurari de viata dup volumul 
primelor brute incasate mil. USD la 31.12.2002

60%
11%

8%

4%
4%

2%4%3% 2% 2%

1. NEDERLANDEN 2. ASIROM * 3. AIG LIFE
4. LUKOIL ASITO 5. OMNIASIG LIFE 6. AVIVA
7. UNITA 8. INTERAMERICAN 9. SARA MERKUR
10. ALLIANZ-łIRIAC

 
  
Anul 2002 este caracterizat de o revenire a asigurărilor generale (non-viaŃă). Această 

evoluŃie se explică prin reluarea creşterii economice a României, precum şi de dezvoltarea 
patrimoniului societăŃilor comerciale româneşti. 

Volumul primelor brute încasate de societăŃile de asigurări, pentru primele luni ale 
anului 2002, s-au ridicat la la un nivel de 15.346 miliarde lei (375 milioane USD, în creştere 
cu 66% faŃă de perioada similară a anului 2001, adică cu 38,6 % în termini reali şi 43% în 
USD. 

Se observă că piaŃa asigurărilor este extrem de concentrată în sensul că primele 10 
companii reprezintă 81,11% din piaŃa asigurărilor totale din România, iar primele 4 companii 
reprezintă 57,6% din piaŃă. 

Dacă facem o raportare la volumul total al primelor brute încasate pe parcursul 
întregului an 2001, atunci primele încasate în primele 7 luni ale anului 2002 (vezi tabelul nr.3) 
au reprezentat 98%, ceea ce ne indică o evoluŃie favorabilă a pieŃei asigurărilor. Media lunară 
a încasărilor din prime brute de asigurare a fost de 1.418.747 milioane lei în primele 7 luni ale 
anului 2003. Comparativ menŃionăm că pe întreg anul 2001 media lunară a fost de 845.176 
milioane lei  

 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a autorizat un număr de 15 
societăŃi să vândă poliŃe de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA), cu 
valabilitate în 2003. Aici trebuie menŃionat că pentru poliŃe de asigurare de răspundere civilă 
auto obligatorie (RCA) aferente anului 2002, CSA a utorizat un număr de 18 societăŃi cu trei 
mai multe decât pentru 2003. Acest lucru se datorează înăspririi condiŃiilor pentru autorizarea 
societăŃilor care practică acest tip de asigurări. 



  

În anul 2002 trei evenimente importante au marcat piaŃa asigurărilor: intrarea pe piaŃă 
a două noi firme şi un acord semnat în decembrie 2002. Au intrat astfel cu succes pe piaŃă: 
BCR Asigurări (parte a grupului financiar BCR) precum şi Alpha Insurance România (lansată 
în noiembrie 2002), iar acordul încheiat între Raiffeisen Bank şi AIG Life România pentru 
pachetul de produse financiare comune (bancare şi de asigurări) este şi el demn de a fi 
remarcat.  

 

Figura nr1 Structura primelor de asigurari incasate, pe tipuri de asigurare
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Tabel nr. 5 Topul primelor 10 companii de asigurări generale după volumul primelor 
brute încasare (milioane USD) la 31.12.2002 
 

Criteriu: Prime brute subscrise 
la 31.12. 2002 

Milioane USD 

1. ALLIANZ-TIRIAC 101,94 
2. ASIROM * 97,41 
3. OMNIASIG 65,25 

4. ASTRA 28,59 
5. ARDAF 25,12 

6. GENERALI 24,41 
7. ASIBAN 21,50 
8. UNITA 16,37 

9. AIG ROMANIA 13,00 
10. AGI ROMANIA 8,22 
     * - estimare  Sursa: http://www.1asig.ro/index.htm 

 



  

Concluzii 
PiaŃă asigurărilor din România are un potenŃial imens de dezvoltare având în vedere 

noile reglementări în acest sector şi eventualele modificări ce vor apărea (proiectul de 
asigurare obligatorie a locuinŃei). 

Cert este că datorită concurenŃei vor rezista doar companiile foarte puternice şi 
serioase. 

Ca şi în alte domenii financiare se aşteaptă intrarea în piaŃa asigurărilor din România 
a altor companii şi în special a celor cu capital străin, fie că vom asista la câteva acŃiuni de 
“take over” fie aceste companii vor intra independent. 

 
TendinŃe şi estimări ale pieŃei asigurărilor în 2003 
În România dezvoltarea sectorului financiar bancar implică şi dezvoltarea sistemelor 

de finanŃare (leasing, rate, credit ipotecar) a bunurilor şi clădirilor. Acest lucru va crea şi 
premisele creşterii încăsarilor din asigurările de bunuri şi clădiri. 

În cazul asigurărilor de accidente, vom asista mai degrabă la o conservare a 
volumului de asigurări de acest tip. Specialiştii61 estimează o tendinŃă care va fi negativă în 
2003. 

Sectorul asigurărilor de sănătate puŃin dezvoltat ajuns la un climax negativ, nu poate 
să ne ducă la ideea unei creşteri a încasărilor, dar în 2003 va fi vorba de o creştere modestă. 

 În sectorul asigurărilor auto CASCO, RCA + Carte Verde, creşterea parcului auto va 
asigura o dinamică accentuată a asigurărilor din acest segment. 

Crestere sectorului asigurărilor de viaŃă este greu de estimat, mai ales la asigurările de 
grup. 

Se estimează că asigurările de aviaŃie vor avea ca şi până acum o evoluŃie liniară. 
Creşterea preŃului reasigurării ar putea afecta acest sector, dar companiile aeriene sunt 
obligate să încheie asigurări. 

Pentru anul 2003, companiile de asigurări estimează încasări ale primelor cu 60-80% 
mai mari faŃă de anul 200262. 
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In this work we point out several opportunities offered by the capital market for the financing 

of the investments on an economy, by comparison with the alternative of the bank advances. This thing 
is realized taking into consideration some identical experiences of the countries that are in 
development rate, in comparison with some more developed countries, from the economic point of 
view.  

 
 
PiaŃa de capital, atunci când este funcŃională, iar mediul economic nu este 

distorsionat, oferă condiŃii mai avantajoase solicitanŃilor de fonduri pentru investiŃii decât 
sistemul bancar (piaŃa creditelor). 

UnităŃile economice care au nevoie de finanŃarea diferitelor proiecte de investiŃii 
formulează cererea de finanŃare, lansând pe piaŃa de capital primară, prin Bursa de Valori, fie 
acŃiuni purtătoare de dividende variabile, ceea ce duce  la majorări de capital, fie obligaŃiuni 
purtătoare de dobânzi fixe, rambursabile la anumite termene. 

Oferta de finanŃare (cumpărarea de acŃiuni şi obligaŃiuni), vine din partea unor 
persoane fizice, a fondurilor de investiŃii, a băncilor, a caselor de economii, a societăŃilor de 
asigurări, a  caselor de pensii etc., iar cererea de finanŃare - prin emisiuni de titluri de valoare - 
vine din partea companiilor care vor să-şi majoreze capitalul în scopul finanŃării proiectelor 
de investiŃii. În principiu, finanŃarea prin pieŃele de capital primare prezintă un avantaj net 
faŃă de finanŃarea prin împrumuturile bancare, deoarece se scurtează circuitul dintre 
economiile disponibile şi finanŃarea efectivă, este mai ieftină şi poate fi transformată în 
lichidităŃi, prin tranzacŃionarea titlurilor de valoare pe  piaŃa secundară de capital. Din cauza 
acestor avantaje, în Ńările în care pieŃele de capital s-au dezvoltat şi consolidat şi în care s-au 
realizat reforme economice profunde (privatizarea, restructurarea, liberalizarea pieŃelor) 
sistemul de finanŃare pe piaŃa de capital a devenit un concurent redutabil al sistemului de 
finanŃare prin împrumuturi bancare.  

Într-adevăr, prin costurile de tranzacŃii reduse, prin informaŃii obŃinute în timp real 
prin rapiditatea realizării operaŃiunilor, sistemul pieŃei de capital este pus în situaŃia, în multe 
Ńări, de a depăşi sistemul bancar  în ce priveşte capacitatea de a asigura aportul de capital la 
dezvoltarea corporaŃiilor. Totodată, sub presiunea acestei concurenŃe, însuşi sistemul bancar 
din aceste Ńări îşi schimbă comportamentul faŃă de clienŃi, iar costul împrumuturilor şi al altor 
servicii financiare şi monetare se diminuează în mod sensibil. 

În asemenea condiŃii, economia reală este cea care câştigă prin sporirea contribuŃiei 
celor două pieŃe la creşterea potenŃialului de finanŃare a investiŃiilor de capital cu costuri mai 
reduse. 

Din cercetarea unor experienŃe mondiale rezultă că anumite Ńări mai puŃin dezvoltate, 
care au trecut însă la o puternică ofensivă pe linia reformei şi a mondializării economice, au 
obŃinut succese deosebite în dezvoltarea pieŃelor de capital şi, îndeosebi, a pieŃelor bursiere, 
cu efecte favorabile asupra capitalizării pieŃelor şi asupra aportului de finanŃare a 
corporaŃiilor.  

De exemplu, rata de capitalizare a unor  Ńări ca Taiwanul şi Chile, în decursul 
deceniului ′80, a crescut de la 10% la peste 70% din P.I.B., iar în India, de la 5% la 60% din 



  

P.I.B. De amintit că Statelor Unite ale Americii le-au trebuit mai mult de 80 de ani pentru a 
parcurge acest drum. 

Dezvoltarea pieŃelor de capital a fost susŃinută de liberalizarea financiară externă de la 
începutul deceniului ′90, prin suspendarea restricŃiilor asupra fluxului de capital (la intrare şi 
la ieşire) şi asupra repatrierii dividendelor, cu anumite diferenŃieri pe Ńări. În unele Ńări s-au 
liberalizat complet toate intrările şi ieşirile de capital (investiŃiile directe şi de portofoliu), 
precum şi repatrierea dividendului. În altele, numai dividendele , iar în altele capitalurile se 
repatriază după o anumită perioadă de la venire. Acest fapt a condus la o creştere fără 
precedent a fluxului de capitaluri private externe sub formă fie de investiŃii directe, fie de 
investiŃii de portofoliu (tabelul nr. 1). 

 
Fluxurile nete de capital în Ńările în curs de dezvoltare 

 
Tabelul nr. 1 
(media anuală, în mld. dolari) 

  
1983 -1988 

  
  1989 - 1995 

 
1996 

Fluxurile nete de capital privat, 
din care: 

15,1 107,6 200,7 

- investiŃii directe 10,4 41,8 90,7 
- investiŃii de portofoliu 3,4 44,0 44,6 

- alte investiŃii 1,3 22,1 64,9 
- fluxurile oficiale 
(guvernamentale) 

29,0 21,4 -3,8 

*Sursa: World Development .vol.26, nr.4 (1998, pag.609)N 
 
Deşi fluxurile de investiŃii directe nete continuă să aibă o pondere mai ridicată în 

totalul fluxurilor nete, se observă totuşi o dinamică mai rapidă a investiŃiilor de portofoliu. 
Această din urmă categorie a cunoscut o creştere mai mare în zona Ńărilor Americii Latine, pe 
când în Ńările din Asia au rămas predomaninate  fluxurile investiŃiilor directe. 

Formarea unor pieŃe de capital deosebit de dinamice a făcut posibilă o creştere rapidă 
a contribuŃiei pieŃelor primare de capital  (noilor emisiuni de acŃiuni) la finanŃarea dezvoltării 
corporaŃiilor. 

Din examinarea formelor de finanŃare, în perioada 1980-1990, a primelor 100 de 
corporaŃii din 5 Ńări cu pieŃe de capital în formare (tabelul nr. 2), vom constata proporŃii 
diferite ale acestor forme. 

 
Formele de finanŃare a dezvoltării primelor 100 de   corporaŃii manufacturiere, în anii  
1980 - 1990 (valori mediane, pe unele Ńări)* 
Tabelul nr. 2 (%) 
 

 Coreea Mexic India Turcia  Malaysia 
Surse interne 10 25 38 12 30 
Emisiuni de 

acŃiuni 
48 65 25 68 50 

Împrumuturi 
bancare 

30 3 37 15 12 

*Sursa: World Development .vol.26, nr.4 (1998, pag.610) 
 

În unele Ńări, o proporŃie de peste 50% din capitalul investit, în anii 1980- 1990, a fost 
finanŃată prin noile emisiuni de acŃiuni. În Turcia această sursă a ajuns să acopere circa 68%, 
în Mexic, circa 65%, în Malaysia, 50%, în Coreea,48%, iar în India , Iordania şi Brazilia, 
25%. 



  

Spre deosebire de Ńările cu pieŃe de capital în formare, în Ńările dezvoltate sursele de 
finanŃare a dezvoltării corporaŃiilor au alte priorităŃi. Ponderea cea mai mare (40-60%) o deŃin 
sursele interne ale corporaŃiilor, urmează apoi împrumuturile bancare cu ponderi de 10-20% 
sau chiar 35% (în Japonia), iar pe ultimul loc se află noile emisiuni de acŃiuni şi de obligaŃiuni 
(2-5%). 

Din datele comparative ale celor două categorii de Ńări, rezultă existenŃa a două 
modele cu diferenŃe de-a dreptul surprinzătoare. Logic ar fi ca tocmai în Ńările dezvoltate, 
unde există pieŃe de capital mai perfecŃionate şi cu servicii mai sofisticate, să fie utilizate 
emisiunile de acŃiuni ca formă prioritară de finanŃare a dezvoltării corporaŃiilor . 

Pe de altă parte, tot logic ar părea ca în Ńările în curs de dezvoltare să existe o mare 
înclinaŃie spre folosirea surselor interne de finanŃare a corporaŃiilor şi, totodată, să existe o 
mai mare reticenŃă faŃă de utilizarea pieŃei de capital, Ńinând seama de lipsa de maturitate a 
acesteia, de volatilitatea mult mai ridicată a capitalului de portofoliu şi de fluctuaŃiile preŃului 
acŃiunilor pe aceste pieŃe faŃă de cele ale Ńărilor dezvoltate (uneori fluctuaŃia este de 10-20 ori 
mai mare), de eficienŃa mai redusă a semnalelor de piaŃă şi de gradul de risc mai ridicat. Toate 
acestea ar  trebui să descurajeze investitorii pentru plasamente de fonduri pe aceste pieŃe. 

Faptele însă nu ascultă de logica teoretică. ForŃele de pe piaŃa capitalului nu mai 
acŃionează spontan ca la începutul secolului. Reglementările stricte şi politicile economice cu 
obiective precise ale multor guverne din Ńările menŃionate sunt cele care fac piaŃa de capital 
un instrument activ şi eficient în procesul investiŃional. 

Câteva exemple de politici utilizate de aceste Ńări ar fi suficiente, pe de o parte, pentru 
explicarea paradoxului ilustrat mai sus şi, pe de altă parte, pentru a atrage atenŃia 
guvernanŃilor asupra posibilităŃii de a găsi soluŃii viabile pentru finanaŃarea investiŃiilor prin 
intermediul pieŃei de capital: 

1. Guvernele acestor Ńări au jucat un rol major în promovarea şi în extinderea pieŃelor 
de capital prin sprijin financiar şi prin elaborarea reglementărilor şi printr-o monitorizare 
strictă de către autoritatea publică. 

2. Programele extinse de privatizare din aceste Ńări au fost înfăptuite, în cea mai mare 
măsură, cu ajutorul pieŃei de capital, fapt ce a contribuit enorm la înviorarea acestor pieŃe, 
inspirând încredere în acestea în faŃa investitorilor. 

3. Datorită crizei accentuate de pe piaŃa creditelor din deceniul ′80, guvernele din 
Ńările în curs de dezvoltare au încurajat dezvoltarea pieŃelor pentru atragerea intrărilor de 
capital pe diferite termene, inclusiv pe termen scurt şi pentru evitarea sau descurajarea 
contractării de noi  datorii  prin neacordarea de garanŃii  guvernamentale. 

4. Creşterea ratei dobânzilor la împrumuturile internaŃionale a fost urmată de o 
politică de liberalizare a pieŃelor din Ńările în curs de dezvoltare, ceea ce a favorizat şi 
încurajat corporaŃiile să recurgă la emisiuni de acŃiuni pe piaŃa bursieră internă şi  externă. 

5. IniŃierea unor măsuri active pentru a determina firmele să folosească piaŃa de 
capital pentru noile emisiuni de acŃiuni folosind, de exemplu, plafoane pentru datorii, 
convertirea datoriilor în acŃiuni şi lansarea acestora pe piaŃa de  capital. 

Toate acestea sunt de mare actualitate pentru dezvoltarea şi consolidarea pieŃei de 
capital din România. Totuşi, nu trebuie ignorate şi efectele negative, mai ales cele legate de 
latura speculativă de pe pieŃele bursiere la investiŃiile de portofoliu, efecte ce pot provoca 
crize financiare de mari proporŃii. 

Tocmai de aceea trebuie păstrată o anumită prudenŃă în politica de liberalizare a 
pieŃelor de capital prin menŃinerea unui anumit control asupra ieşirii investiŃiilor de 
portofoliu, mai ales dacă se are în vedere criza pieŃelor de capital izbucnită în 1998, în primul 
rând, în Ńările care au suprasolicitat intrările de capital extern sub forma investiŃiilor de 
portofoliu. 
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L’introduction de la monnaie euro et les reformes institutionnelles ont provoquees des 
modifications dans les systemes de paiements. Le TARGET est le systeme  des paiements des banques 
centrales europeenes. Il a ete implemente pour assurer l’application rapide de la politique monetaire 
de tous les Etats de l’UE et de la zone euro 

 
 
Introducerea Euro şi reformele instituŃionale au dus la modificări şi în sistemele de 

plăŃi, în plus faŃă de mecanismele tradiŃionale utilizate pentru plăŃile internaŃionale (de 
exemplu relaŃiile de corespondent bancar), apar sisteme noi pentru procesarea tranzacŃiilor, 
cum ar fi TARGET, EBA şi EAF. 

TARGET (Trans - European Automated Real-Time Gross Settlement Express 
Transfer), adică Transferul Expres Automat Transeuropean al Decontărilor Globale în Timp 
Real, reprezintă sistemul de plăŃi al băncilor centrale europene. Acest sistem a fost înfiinŃat în 
scopul asigurării implementării rapide a politicii monetare a băncilor centrale europene din 
toate statele membre ale U.E. şi, pe de altă parte, de a sprijini dezvoltarea unui sistem de plăŃi  
eficient şi cu o funcŃionare corectă, în întreaga zonă  a Euro. 

TARGET  a fost definit încă de la început să proceseze doar Euro. El se bazează pe 
sistemul de decontare la scara mare (ceea ce denumim curent “ordine de plată grupate”) în 
timp real, sistem al celor 15 state membre ale Uniunii Europene (aşa numitul RTGS - Real-
Time Gross Settlement ). De asemenea el mai permite anumite aranjamente favorabile atât 
Ńărilor deja membre ale Uniunii Europene cât şi pentru cele care nu sunt încă parte a “zonei 
euro”, dar care pot dovedi că sunt capabile să proceseze euro ca o valută  străină. 

Sistemele la scara mare (gross systems) sunt acele sisteme de plăŃi în cadrul cărora 
ordinele de transfer sunt executate imediat, sub condiŃia existenŃei unui disponibil în cont, sau 
dacş existş un colateral adecvat. Ele se deosebesc astfel de sistemele nete (netting), în care 
plăŃile şi încasările sunt reglate, iar soldurile sunt decontate separat, cu o diferenŃă de timp. 

Un astfel de sistem există în Germania sub forma ELS (Elektronischer Schalter od 
Deutsche Bundesbank), în FranŃa sub forma TBF (Transferts Banque de France), sau în 
Marea Britanie sub forma CHAPS (Clearing House Automated Payments System). 

Structura TARGET oglindeşte în mare trasăturile Sistemului Băncilor Centrale 
Europene (SBCE) şi al Băncii Centrale Europene (BCE). Este un sistem descentralizat în care 
unele funcŃii comune sunt asumate de Banca Centrală Europeană. Coordonatele acestui sistem 
sunt următoarele: 

  
ParticipanŃii  
În primul rând Băncile Centrale Europene, dar pe lângă acestea, orice bancă 

domiciliată într-o Ńară membră a Uniunii Europene poate avea acces la TARGET prin 
intermediul sistemului propriu de decontare la scară mare în timp real. AlŃi actori – cum ar fi 
instituŃiile nebancare, pot participa, în principiu, dacă au un cont deschis la banca centrală a 
Ńării respective. 

 
Tipuri de tranzacŃii  
Conform deciziei Institutului Monetar European, tranzacŃiile se realizează folosind 

reŃeaua şi standardele S.W.I.F.T. Prin ea TARGET va opera atât plăŃi comerciale cât şi plăŃi 
interbancare. Timpul de operare este între 07 şi 17 (ora Europei Centrale), iar în unele cazuri 



  

până la 18.00, perioada care permite suprapuneri de câteva ore cu zone din Asia şi America, 
astfel încât unele tranzacŃii bancare (de trezorerie) să poată fi operate spre sfârşitul unei zile. 

 
Lichiditatea  în cadrul aceleiaşi zile      
După cum se amintea, TARGET efectuează plăŃi sub condiŃia ca ele să aibă 

acoperirea adecvată, admiŃându-se totuşi trageri în descoperit, pe baza de colateral. S-a 
acceptat, de asemenea ca, în cadrul colateralului să fie acceptate şi efecte de comerŃ ale 
emitenŃilor publici şi particulari etc. 

TARGET operează, în fond, ca un sistem naŃional de decontare în timp real (deja 
cunoscutele RTGS), în care ordinele de plată sunt executate unul câte unul, în mod continuu. 
El poate furniza extrase de cont pentru toate operaŃiunile efectuate - sub condiŃia de lichiditate 
mai sus amintită - deoarece pe baza ei orice operaŃiune este socotită ca executată în contul 
instituŃiei ordonatoare. Aceasta mai înseamnă că orice cont beneficiar nu poarte fi creditat 
înainte ca contul ordonatorului să fie debitat, dar, în acelaşi timp, beneficiarii vor fi siguri că 
sumele primite via TARGET sunt cu titlu necondiŃionat şi irevocabil. Mai mult, instituŃiile 
bancare primitoare (beneficiare), nu se pot expune unor riscuri de lichiditate faŃă de ordinele 
de plată recepŃionate. 

ParticipanŃii la sistemele naŃionale de decontare pe scară mare în timp real (Nat’l 
RTGS) sunt în măsură să ordone efectuarea plăŃii externe prin TARGET la fel de uşor şi rapid 
cum pot s-o facă prin sistemul intern de decontare. Pentru o astfel de plată externă, timpul 
scurs între debitarea contului ordonatorului dintr-un sistem naŃional RTGS şi între creditarea  
contului beneficiarului aflat într-un alt  RTGS este de ordinul secundelor. 

Executarea unei plăŃi externe prin TARGET implică o serie de proceduri, după cum 
urmează:  

1. InstituŃia ordonatoare va trimite un ordin de plată către banca centrală din Ńara 
respectivă prin sistemul naŃional de decontare la scara mare (Nat’l RTGS). 

2. Banca centrală astfel instructată, emiŃătoare, va verifica valabilitatea plăŃii din 
punct de vedere al regulilor naŃionale ale RTGS (o poate face singură sau poate încredinŃa 
această operaŃiune unui operator privat, interconectat), astfel: să conŃină toate informaŃiile 
necesare, să nu depăşească soldul contului din banca emitentă sau a disponibilului din linii de 
credit, dar şi compatibilitatea şi funcŃionarea sistemului RTGS.  Banca centrală emitentă 
trebuie, de asemenea, să efectueze o serie de operaŃiuni cum ar fi: standardizarea mesajului 
pentru a fi compatibil cu cerinŃele reŃelelor interconectate, adăugarea de elemente de 
securitate pe parcursul comunicaŃiei între băncile centrale etc. 

3. Odată ce banca emitentă declară plata valabilă, suma este irevocabil debitată de 
RTGS din contul instituŃiei emitente şi creditată automat în contul băncii centrale din Ńara 
instituŃiei beneficiare (banca centrală primitoare). La recepŃionarea mesajului, banca centrală 
îi verifica elementele de securitate, daca banca beneficiarului specificată în ordin este 
participant la sistemul naŃional de decontare etc. În caz afirmativ, banca centrala va converti, 
în cel mai potrivit mod cu putinŃă mesajul standard internaŃional într-unul naŃional. În cazul în 
care banca beneficiarului nu poate fi identificată, banca centrală receptoare respinge ordinul şi 
va cere băncii centrale emitente să restituie suma băncii ordonatoare. 

În fine, o procedură adoptată de TARGET va permite ca băncile centrale emitente să 
primească confirmări de la băncile receptoare privind încheierea fără probleme a creditărilor; 
în caz contrar, după aproximativ 30 de minute de la momentul aşteptat al primirii acestor 
confirmări, se declanşează proceduri de investigaŃie (depistarea de erori de standardizare, 
transmitere, incompatibilităŃi etc.); 

4. La fine de zi, Banca Centrală Europeană ( B.C.E.) activează  procedura privind 
închiderea zilei de lucru şi a poziŃiei fiecărui participant înainte de începerea următoarei zile 
de lucru. Aceasta are în vedere închiderea corectă a operaŃiunilor, verificarea procesării 
ordinelor de platăa externe în ziua respectivă şi verificarea soldurilor băncilor centrale 
participante, rezultate în urma activităŃii zilnice. OperaŃiunile includ verificarea tuturor 
mesajelor bilaterale trimise de o bancă centrală la altă bancă centrală, recepŃionarea lor  
precum şi totalizarea transferurilor externe trimise şi primite de băncile centrale pe parcursul 



  

întregii zile. Nici o componentă a reŃelelor interconectate nu poate fi închisă  înainte de 
finalizarea bilaterală a poziŃiilor participanŃilor. 

Printre facilităŃile oferite de TARGET la operaŃiunile cu Euro, se numără şi 
posibilitatea ca băncile comerciale să-şi deschidă conturi nu numai la băncile centrale din 
Ńările lor, dar şi la alte bănci centrale din interiorul Uniunii Economice şi Monetare. Astfel, 
prin acest acces de la distanăa se permite băncilor comerciale să opteze şi pentru sistemele de 
decontare naŃională (prin băncile centrale), când vor să efectueze un transfer extern  rapid şi 
sigur. 

Acest lucru a dus deja la creşterea concurenŃei între sistemele naŃionale de decontare 
la scară mare între Ńările Uniunii Europene, concretizată şi prin reducerea de tarife şi oferirea 
de diverse facilităŃi, cum ar fi: 

- informaŃii în timp real privind mişcările în cont; 
- prelucrarea rapidă şi completă a investigaŃiilor şi reclamaŃiilor; 
- servicii de consultanŃă; 
- posibilitatea de a lucra în program prelungit; 
- oportunităŃi pentru conectarea la baze de date electronice pentru comerŃ, 

administraŃie, transport etc. 
Fără îndoială că TARGET reprezintă, dincolo de capacitatea sa limitată şi costul 

relativ ridicat per unitate tranzacŃionată, un concurent serios pentru sistemele deja existente 
(EBA, bănci corespondente) dar totodată o posibilitate de diversificare, de combinare a 
soluŃiilor în domeniul decontărilor. 
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La Banque Europeenne d’Investissements , cree en 1958, est une institution autonome, a 

laquelle participent tous les pays membres de l’UE. La banque accorde des credits pour projets de 
developpement dans les pays de l’UE et dans les pays associes. 

 
 
Instituirea unei Uniuni Economice şi Monetare a fost rezultatul unui proces 

îndelungat, în care acumulările şi experienŃele anterioare au marcat într-un mod creator 
deciziile de perspectivă. Uniunile în planul economic, vamal, al circulaŃiei persoanelor şi 
capitalurilor au impus instituŃii noi. Grupate şi atent supravegheate de instituŃiile politice ale 
Uniunii: Parlamentul, Comisia etc., noile autorităŃi ale Uniunii Monetare au fost pregătite să 
funcŃioneze din timp, au căpătat contur şi s-au definitivat într-o perioada relativ îndelungată, 
trecând prin diferite trepte ale integrării şi apropierii instituŃionale şi funcŃionale. Este atât 
cazul unor instituŃii noi: Institutul Monetar European sau Banca Centrală Europeană, dar şi 
instituŃii tradiŃionale, pivoŃi ai dezvoltării în Ńările de origine, asamblate acum într-o structură 
nouă: Sistemul European al Băncilor Centrale.  

Lângă acestea, definitorii pentru noua structură instituŃională şi operaŃională a Uniunii 
Economice şi Monetare, am găsit potrivit să alăturăm alte instituŃii, europene sau nu dar cu 
vocaŃie europeană în mare măsură, şi care au contribuit la un mers mai rapid al ideilor, al 
restructurărilor şi refacerilor  economice, al investiŃiilor în diferite domenii, având ca scop o 
apropiere a nivelurilor de dezvoltare. Rolul lor nu s-a limitat la Europa Occidentală, iar acum 
este în creştere în centrul şi răsăritul continentului, dar promovează, spunem noi, în mare 
parte acelaşi spirit al dezvoltării, al antreprenoriatului, al susŃinerii structurilor economice de 
piaŃă liberă, al integrării.  

Mai adăugam la acestea şi entităŃi care susŃin, prin modernismul organizării şi 
tehnologiei lor, extraordinara explozie a operaŃiunilor financiare  interne şi internaŃionale, 
condiŃia de bază a oricărei dezvoltări contemporane: eficienŃa şi rapiditatea.  

Deşi rolul ei în viitoarea arhitectură a Uniunii Economice şi Monetare nu este la fel 
de pregnant ca şi cel al Băncii Centrale Europene, existenŃa şi activitatea Băncii Europene de 
InvestiŃii (European Investment Bank) nu poate fi separată de cea a ComunităŃii Europene, din 
a cărei iniŃiativă  s-a constituit. Pentru acest motiv, şi pentru încă multe altele care vor fi 
desluşite în cele ce urmează, considerăm oportună includerea ei în analiza principalilor actori 
financiar-bancari pe scena noii Europe. 

ÎnfiinŃată în 1958, ca urmare a prevederilor tratatului de la Roma (1957), Banca 
Europeană de InvestiŃii este în principiu o instituŃie autonomă la care participă toate statele 
membre ale U.E. Ea funcŃionează ca o bancă independentă juridic, nici Consiliul de Miniştri, 
nici Parlamentul European nu exercită vreun control asupra ei. Doar Comisia Europeana 
trebuie să-şi dea avizul cu privire la proiecte, însă această prevedere este formală, până acum 
neexistând ingerinŃe în activitatea B.E.I.. Această independenŃă provine şi din faptul că 
statutul ei face parte din Tratatul de la Roma, deci modificarea lui presupune acordul de 
voinŃă al tuturor statelor participante. 

 Din punct de vedere organizatoric, în cadrul băncii întâlnim o autoritate 
supremă - Consiliul Guvernatorilor, şi una executivă - Comitetul Director. Consiliul 



  

Guvernatorilor este format din miniştrii de finanŃe din Ńările membre. ÎntruniŃi o dată pe an, ei 
trebuie să analizeze activitatea de ansamblu a băncii şi să-i fixeze liniile generale ale politicii 
de creditare. Deciziile se iau cu majoritate de voturi, dar unele de importanŃă majoră necesită 
unanimitatea. Comitetul Director este cel care decide în privinŃa alocării împrumuturilor şi 
garanŃiilor, strângerea de fonduri şi fixarea ratei dobânzii. El este format din specialişti ai 
ministerelor de finanŃe din Ńările membre, din bănci comerciale şi instituŃii publice. łările 
mari numesc câte trei directori, altele doi, iar cele mai mici cate unul, fiecare director având 
un vot. ComponenŃa foarte diversă, statutul lor, precum şi modul de succedare la preşedinŃia 
Comitetului fac din acest organ de conducere un organism foarte independent, care nu este 
obligat să se supună unor decizii politice, ci trebuie să decidă asupra propunerilor venite din 
cadrul băncii, prin analiza cererilor de finanŃare.  

Banca are un personal de circa 800 de persoane. Sediul principal este la Luxemburg  
din 1965 (iniŃial Bruxelles), şi are birouri la Atena, Bruxelles, Lisabona, Londra, Madrid şi 
Roma. 

Banca acordă împrumuturi pentru proiecte de dezvoltare, în principal în Ńările 
membre ale Uniunii Europene şi Ńările asociate, în situaŃii excepŃionale pot fi finanŃate şi 
proiecte în alte Ńări, însă ponderea covârşitoare (circa 95%) merge spre prima categorie 
(exemplu, Italia a primit cele mai substanŃiale sume pentru dezvoltarea Mezzogiorno). Pentru 
a fi aprobate, proiectele trebuie să îndeplinească cel puŃin una din următoarele condiŃii: 

- să contribuie la dezvoltarea regiunilor mai puŃin dezvoltate; 
- să faciliteze modernizarea întreprinderilor; 
- să fie de interes comun  pentru două sau mai multe Ńări membre; 
- să fie viabil economic, solid financiar şi să corespundă cerinŃelor U.E. privind 

protecŃia mediului. 

Repartizarea împrumuturilor BEI (1993)

Firme mici si 
mijlocii

16%

Dezvoltare 
regionala

18%

Infrastructura
15%

Mediu
23%

Energie
19%

Industrie
9%

 
 

Sursa: A.F.P. Bakker, InstituŃiile financiare  internaŃionale, Editura Antet, 1997, p.197 
 

BEI nu stabileşte plafoane sau cote pe Ńări sau zone, dar proiectele trebuie să 
dovedească viabilitatea economică şi să existe resurse disponibile. Cota maximă finanŃată de 
BEI în proiect este de 50% dar în practică ea a mers pe circa 25-30 %, partea BEI fiind o 
sursă financiară suplimentară pentru investitor. Acest fapt impune antreprenorului şi BEI o 
strânsă colaborare cu  băncile private sau publice implicate în proiect. Aprobarea proiectului 
de către BEI dă încredere altor operatori financiari în soliditatea acestuia. Dobânda este aceea 
care banca o obŃine pe piaŃa de capital plus costurile interne. BEI nu acordă subvenŃii la 
dobânzi, dar dacă acestea se practică pentru Ńările în curs de dezvoltare, vor fi suportate din 
Fondul European de Dezvoltare. Durata împrumutului este de 10-15 ani în funcŃie de mărimea 
şi specificitatea proiectului. Zonele în care banca s-a implicat deosebit sunt cele mai puŃin 
dezvoltate din Europa Occidentală, iniŃial sudul Italiei, Irlanda, vechile zone industriale din 
Anglia, iar apoi, odată cu intrarea în U.E. a unor Ńări cu nivel de dezvoltare sub medie - 
Grecia, Portugalia, Spania - şi către acestea (vezi grafic). De asemenea există o activitate 



  

susŃinută a băncii în Europa Centrala şi de Est, parŃial cofinanŃată şi de BERD (unde BEI este 
acŃionar). 
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Sursa: A.F.P. Bakker, InstituŃiile financiare  internaŃionale, Editura Antet, 1997, p. 195 
 
Analizele finanŃărilor sub forma asistenŃei regionale au arătat, cum era de aşteptat, că 

aceste finanŃări au limitele lor. Fie că merg în iniŃiative private, fie în facilităŃi publice, 
rambursarea lor este condiŃionată de vitalitatea economiei libere, de climatul macroeconomic, 
de politicile guvernamentale etc., întărindu-se ideea că dezvoltarea internă a economiei de 
piaŃă este cea mai bună cale de a reduce decalajele şi a folosi pe deplin avantajele unor regiuni 
mai puŃin dezvoltate (resurse ieftine, etc.). Cu toate acestea, nu trebuie subestimat rolul unei 
instituŃii ca BEI, mai ales în ceea ce priveşte demararea marilor proiecte de investiŃii. 
Împrumuturile BEI merg fie direct la antreprenorii privaŃi sau publici, fie la bănci şi instituŃii 
financiare  naŃionale sau locale care îi dau mai departe, în condiŃii care corespund şi criteriilor 
BEI. Prin acesta se întăreşte colaborarea BEI cu partenerii financiari locali, şi contribuie la o 
mai bună cunoaştere de către specialiştii BEI a realităŃilor şi specificităŃii zonelor. Acest fapt 
este de natură nu numai să eficientizeze activitatea BEI, dar şi să-i reducă costurile şi timpul 
necesar analizei susŃinerilor financiare acordate. 

La capitalul BEI participă toate statele U.E., în funcŃie de capacitatea lor economică. 
În 1991 capitalul era de 56,6 miliarde ECU, majorat ulterior prin aderarea Austriei, Finlandei 
şi Suediei la 62 miliarde, din care efectiv vărsat este doar 7,5 %. Restul se află sub forma de 
capital de garanŃie, fapt ce înseamnă că grosul resurselor este procurat de BEI de pe pieŃele 
financiare. Încă de la început, ca urmare a eforturilor băncii de a impune ECU, acesta devenea 
din 1990, valuta în care s-au acordat cele mai multe împrumuturi. 

O caracteristică ce deosebeşte BEI de alte bănci de dezvoltare regională, inclusiv faŃă 
de Banca Mondială, este aceea că BEI poate acorda împrumuturi ce pot depăşi capitalul 
subscris cu maximum 250% (faŃă de 100 %). Această caracteristică se datoreşte faptului că 
cea mai mare parte a sumelor investite cât şi garanŃia împrumuturilor se localizează în Ńările 
europene puternic industrializate, cu o solvabilitate ridicată.  

Perspectivele dezvoltării activităŃii BEI sunt legate indisolubil de transformările 
financiar monetare în Europa occidentală şi într-o mare măsura de cele economice din Europa 
centrală şi de est. Cu toate acestea, cea mai mare parte a transferului de resurse se face tot de 
la Ńările bogate către cele mai puŃin dezvoltate din U.E. prin fondul de coeziune. Rămâne în 
sarcina băncii ca cheltuirea acestor bani să se facă în condiŃii de eficienŃă macroeconomică, 
iar scopul băncii stabilit încă de la înfiinŃare - acordarea împrumuturilor pentru dezvoltare 
economică şi realizarea obiectivelor ComunităŃii Europene să se facă pe baze de piaŃă liberă - 
să nu fie alterat de o redistribuire excesivă de resurse şi finanŃări subvenŃionate în cadrul 
Europei. În 1991 BEI devine acŃionar la Banca Europeană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare 
(EBRD) iar în 1993 se constituie Fondul European de InvestiŃii în care BEI participă cu 40%. 
Acest fond, administrat de BEI, cofinanŃează investiŃii private în reŃele transeuropene şi în 
afaceri mici şi mijlocii, fapt care arată clar implicarea băncii în proiecte de dezvoltare privată, 
evitate într-o oarecare măsura de guvernele naŃionale. Este o dovadă în plus a 



  

responsabilităŃilor asumate de Banca Europeană de InvestiŃii în sectorul cel mai dinamic ale 
economiilor naŃionale, cel în măsura să dea sens economic integrării europene.   
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OpŃiunea pentru investiŃii presupune selectarea proiectelor de investiŃii în funcŃie de 

rentabilitatea lor, comparând costul acestora cu suma veniturilor nete realizate din exploatarea 
lor. Pentru adoptarea deciziei de investiŃii se folosesc criterii de opŃiune fără actualizare, 
numite şi criterii simple de opŃiune şi criterii de opŃiune pe baza actualizării. 

 
Criterii simple de opŃiune 
Cele mai uzuale criterii simple de opŃiune pentru investiŃii sunt : 
- criteriul costului ; 
- criteriul ratei medii a rentabilităŃii ; 
- criteriul duratei de recuperare a capitalului investit ; 
 
Criteriul costului – se pretează a se aplica în cazul deciziilor de investiŃii care 

vizează înlocuirea imobilizărilor corporale uzate, înlocuire care conduce sau nu la creşterea 
capacităŃii de producŃie. 

 
În cadrul acestui criteriu apar două situaŃii : 
InvestiŃia de înlocuire cu echipament identic, care nu conduce la crşterea capacităŃii 

de producŃie, se realizează numai atunci când firma va realiza economii la costurile de 
producŃie şi un spor al randamentului activelor imobilizate. 

Aplicarea criteriului presupune parcurgerea a două faze : 
- determinarea economiei sau depăşirii costurilor de producŃie, E(D), datorită 

realizării înlocuirii, calculată astfel: 
 

E(D) =  -                                          (1) 

în care : 
- C0 = costurile de exploatare ale vechiului echipament (cheltuielile de              

întreŃinere, reparaŃii, consumuri energetice, etc.) ; 
- Vcn0 = valoarea contabilă netă (rămasă neamortizată) a echipamentului aflat             

în exploatare ; 
- Dnr0  = durata normală rămasă de serviciu a echipamentului în exploatare ; 
- C1        = costurile de exploatare ale echipamentului nou ; 
- Vi1    = valoarea de intrare a noului echipament (costul investiŃiei) ; 
- Dn1   = durata normală de funcŃionare a noului echipament . 

Termenii  şi  semnifică amortizarea anuală a vechiului, respectiv noului 

echipament. 
În situaŃia în care diferenŃa este pozitivă, costurile determinate de folosirea în 

continuare a vechiului echipament sunt mai mari decât cele dacă se realizează înlocuirea, 
rezultă o economie în costuri; în caz contrar, rezultă o depăşire a costurilor de producŃie. 

- dacă din calcul rezultă E (economie), se calculează randamentul investiŃiei (ri), 
astfel : 

 



  

 ri =                                                                    (2) 

în care : 
 Vi1 – Vcn0 = sporul patrimonial determinat de înlocuire. 
Dacă randamentul investiŃiei (ri) este mai mare decât randamentul activelor 

imobilizate existente (calculat ca raport procentual între profitul brut realizat şi valoarea 
medie anuală a activelor imobilizate), se adoptă decizia de investiŃii. În caz contrar, proiectul 
se respinge. 

Pentru a susŃine cele de mai sus, prezentăm în continuare : 
 
AplicaŃia nr. 1 
S.C. « BETA » S.A. are în dotare o maşină ce antrenează costuri de exploatare anuale 

de 50.000 mii lei. Firma respectivă intenŃionează să achiziŃioneze o maşină nouă, identică cu 
prima, fără a se obŃine o creştere a capacităŃii de producŃie. Costul noii maşini este de 100.000 
mii lei şi are o durată normală de funcŃionare de 10 ani, antrenând costuri anuale de 
exploatare de 30.000 lei. 

Prima maşină va fi vândută altei societăŃi comerciale pentru suma de 40.000 lei 
(valoare contabilă netă), iar durata normală rămasă de serviciu a acesteia este de 4 ani. Stiind 
că randamentul minim pentru orice investiŃie este de 13%, să se stabilească dacă înteprinderea 
optează pentru această investiŃie. 

 
 Rezolvare : 
 Se determină economia(depăşirea) de costuri : 
  

 E(D) = = 

 

 =  

 
 = 60.000 – 40.000 = 20.000 mii lei     
 Deci E = 20.000 mii lei 
 

 ri =  = 

 

 =  

 
ri > rmin (33.3% > 13%) şi deci investiŃia se acceptă. 
 
AplicaŃia nr. 2 
S.C. « ALFA » S.A. are în exploatare un utilaj care necesită costuri de exploatare de 

40.000 mii lei anual. Societatea intenŃionează să achiziŃioneze un utilaj nou, identic cu primul, 
care costă 120.000 mii lei, are o durată normală de funcŃionare de 12 ani şi antrenează costuri 
de exploatare de 35.000 mii lei. Utilajul ce se înlocuieşte are o valoare contabilă netă de 
24.000 mii lei, o durată rămasă de funcŃionare de 6 ani şi este vândut altei înteprinderi la 
nivelul valorii nete contabile. Cunoscând faptul că randamentul minim pentru orice investiŃie 
este de 12%. să se decidă dacă se optează sau nu pentru realizarea proiectului. 

 
  



  

Rezolvare : 
 Se determină economia (depăşirea) de costuri : 

 

 E(D) = 

???????=

 

 

 =  

 
 = 44.000 – 45.000 = 1.000 mii lei (depăşire) 
 Deci, înteprinderea nu va opta pentru realizarea proiectului de investiŃii. 
 

2.  InvestiŃia de înlocuire cu echipament cu parametri funcŃionali superiori, care conduce 
la creşterea capacităŃii de producŃie. În această situaŃie, criteriul costului presupune 
determinarea costului unitar al produsului obŃinut după înlocuire şi compararea lui cu cel 
realizat anterior acesteia. 

Costul unitar al producŃiei realizat cu noul echipament (c1) se determină astfel: 
  

 c1 =                                                                   (3) 

în care: 
 I   =   costul investiŃiei; 

D  =  durata de exploatare; raportul  semnifică amortizarea anuală  

         a investiŃiei ; 

 rm  =  randamentul minim sperat al investiŃiei; produsul   
                     semnifică profitul din exploatare determinat de înlocuire; 
 C1  = cheltuielile de exploatare determinate de noul echipament ; 
 Q1  = cantitatea de produse fabricate cu noul echipament . 
 Dacă c1 < c0, (c0 –  costul unitar înaintea înlocuirii) investiŃia se acceptă. 
 
AplicaŃia nr. 3 
La înteprinderea « ALFA » S.A. se face o înlocuire de echipament cu creşterea 

capacităŃii de producŃie. Pentru aceasta se cunosc următoarele date : valoarea investiŃiei 
140.000 mii lei, durata de exploatare 10 ani, randamentul sperat minim 15%, costul de 
exploatare anual al noului echipament 20.000 mii lei, cantitatea de produse obŃinute este de 
55.000 bucăŃi.  

Să se decidă dacă se realizează sau nu investiŃia, cunoscând costul unitar al 
produselor utilizate cu vechiul echipament  de 1.300 lei/buc. 

 
 Rezolvare : 
 Se determină costul unitar al producŃiei realizat cu noul echipament : 
 

 c1 =  

 

 =   



  

 Întrucât 1.000 lei/buc. < 1.300 lei/buc., c1 < c0, investiŃia se acceptă. 
 
AplicaŃia nr. 4 
S.C. « BETA » S.A. intenŃionează să înlocuiască un echipament care produce 25.000 

bucăŃi anual dintr-un anumit produs, cu unul cu parametrii funcŃionali superiori cu o 
capacitate de 2 ori mai mare. Costul echipamentului este de 200.000 mii lei cu o durată 
normală de funcŃionare de 10 ani şi de la care se aşteaptă un randament minim sperat de 13%. 
Cheltuielile anuale de exploatare a noului echipament sunt de 29.000 mii lei. 

Să se decidă în privinŃa realizării investiŃiei ştiind că preŃul unitar al produselor 
realizate cu vechiul echipament este de 12.000 lei/buc. 

 
Rezolvare : 
 Se determină costul unitar al produsului obŃinut cu noul echipament : 
 

 c1 =   

 

 =  ; 

 
 Întrucât 15.000 lei/buc. > 12.000 lei/buc., c1 > c0, investiŃia nu se aceptă. 
 
Criteriul ratei medii a rentabilităŃii – presupune adoptarea deciziei  de investiŃii 

numai dacă rata medie a rentabilităŃii proiectului de investiŃie este superioară fie unei anumite 
rate a rentabilităŃii fixată dinainte, fie ratei medii a rentabilităŃii aferentă altor variante ale 
proiectului. 

Rata medie a rentabilităŃii investiŃiei se determină conform relaŃiilor :63 
 
 

                                                                              (4) 

 

                                                                              (5) 

în care : 
  = profitul mediu anual brut din exploatare ; 

     = cash flow-ul mediu net al investiŃiei; 
                I         = valoarea investiŃiei. 
 
Dacă rata medie a rentabilităŃii proiectului este superioară nivelului de comparare, 

investiŃia se acceptă. 
 
AplicaŃia nr. 5 
Pentru un proiect de investiŃie de 500 milioane lei, prognoza pe 5 ani a profitului brut 

din exploatare este : 
                                                                             

                                                      
63 N. Sichigea, M. Drăcea, D. Berceanu, „Gestiunea financiară a înteprinderii – 

AplicaŃii şi studii de caz”, Ed. „Amicul casei”, Craiova, 1997, pag. 21. 



  

- mil. lei - 
Anii 1 2 3 4 5 ∑Pbe 

Profit brut din 
exploatare 

30 40 50 70 60 250 

  
Rata medie  a rentabilităŃii activelor realizată de înteprindere este de 13%. Să se 

decidă dacă investiŃia va fi sau nu realizată. 
 
Rezolvare : 

 

 

 

 
Întrucât rentabilitatea obŃinută este mai mică decât rentabilitatea realizată de 

înteprindere (10%<13%) – investiŃia nu se acceptă. 
  
AplicaŃia nr. 6 
S.C. « X » S.A. are în vedere un proiect de investiŃii al cărei cost este de 80.000 lei şi 

care ar putea asigura timp de 5 ani profituri anuale astfel : 
                               

Anii 1 2 3 4 5 

Profit brut din 
exploatare 

17.100 18.600 19.000 19.200 17.100 

 
Amortizarea se calculează şi introduce în costuri potrivit sistemului liniar de 

amortizare. Cota de impozit pe profit este 25%. 
Să se decidă asupra realizării proiectului ştiind că rata medie a rentabilităŃii activelor 

fixată dinainte este de 35. 
 
Rezolvare : 
Rata medie a rentabilităŃii în funcŃie de cash-flow-ul mediu se determină cu formula : 
 

  în care : CF = PN + A  

Potrivit sistemului liniar de amortizare, amortismentul anual va fi : 
 

A=   

 



  

Se determină cash-flow-urile anuale şi cash-flow-ul mediu: 
 

- mii lei - 
Anii 

Elemente 

1 2 3 4 5 Media 
anuală 

Profit brut 17.100 18.600 19.000 19.200 17.100 18.200 
Impozit pe profit   4.275   4.650   4.750   4.800   4.275   4.550 

Profit net 12.825 13.950 14.250 14.400 12.825 13.650 
Amortisment 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

Cash flow anual 28.825 29.950 30.250 30.400 28.825 
29.650 

Deci, = 13.650 + 16.000 = 29.650 mii lei 

iar,  

Întrucât 37,06% > 35% rezultă că investiŃia se acceptă. 
 
Criteriul duratei de recuperare a capitalului investit – este un criteriu larg utilizat 

în adoptarea deciziei de investiŃii, fiind definit ca : numărul de ani şi luni necesar recuperării 
integrale a capitalului investit iniŃial, din veniturile nete realizate. 

În acest caz avem două situaŃii : 
1. – În cazul în care cash flow-ul anual este constant, durata de recuperare a 

investiŃiei (Dr), se determină după următoarea relaŃie: 
 

Dr =                                                                                    (6) 

în care: 
I      = investiŃia (capitalul investit); 
CFa = cash-flow-ul anual. 
 
 2. – În cazul în care cash-flow-urile anuale nu sunt constante, determinarea 

duratei de recuperare a investiŃiei (Dr) se face pas cu pas, comparând la sfârşitul fiecărui an 
investiŃia rămasă de recuperat (Irn) cu cash-flow-ul anului următor (CFn+1). 

 În momentul în care investiŃia de recuperat după anul n este mai mică decât 
cash-flow-ul anului următor, Irn < CFn+1, durata de recuperare a investiŃiei (Dr)se 
determină astfel : 

 

 Dr = n +                                                                          (7) 

Pentru utilizarea acestui criteriu, firmele stabilesc un « prag » al duratei de recuperare 
şi compară durata de recuperare obŃinută cu acestă durată de recuperare « prag ». Dacă durata 
de recuperare obŃinută este mai mică decât acest « prag », proiectul se acceptă, iar, în caz 
contrar, este respins. În situaŃia în care avem două sau mai multe proiecte care se exclud 
reciproc, se va opta, pentru acela care are durata de recuperare mai mică. 

 Criteriul prezintă inconvenientul că nu Ńine seama de fluxurile de încasări şi după 
perioada de recuperare. 

Este cunoscut faptul că, investiŃiile în produsele noi nu aduc profit decât după o 
anumită perioadă de timp. 

 
AplicaŃia nr. 7 
Să se determine durata de recuperare a uni proiect de investiŃii de 10 milioane lei care 

asigură timp de 5 ani cash-flow-uri anuale de 2,5 milioane lei. 



  

 
 
Rezolvare : 
 

Dr =  =  

  
 
AplicaŃia nr. 8  
S.C. « Y » S.A. doreşte să realizeze un proiect de investiŃii de 80.000 mii lei care 

asigură timp de 6 ani următoarea evpluŃie a cash-flow-urilor anuale nete : 
                                                                                                           - mii lei -  
Anii 1 2 3 4 5 6 

  CFa 13.000 14.000 14.600 14.800 14.200 13.600 
 
Să se determine durata de recuperare : 
 
Rezolvare : 
 

Anii 1 2 3 4 5 6 

CFa 13.000 14.000 14.600 14.800 14.200 13.600 
CFcumulat 13.000 27.000 41.600 56.400 70.600 84.200 

InvestiŃia rămasă 
de recuperat 

67.000 53.000 38.400 23.600 9.400  

 
 Se observă că I5 < CF6 (9.400 < 13.600), deci : 
 

Dr =  n +  = 5 + 5 ani şi 8 luni 

 
AplicaŃia nr. 9 
S.C. « ALFA » S.A. are în vedere două proiecte de investiŃii cu un cost egal cu 100 

milioane lei, care prezintă în 7 ani următoarea evoluŃie a cash-flow-urilor anuale : 
                                                                                               - mil. lei -  
Anii 1 2 3 4 5 6 7 

I1 20 30 40 35 30 0 0 
I2 20 20 25 30 60 60 40 

 
Rezolvare: 
Pentru I1: 

 
Anii 1 2 3 4 5 6 7 

CFa 20 30 40 35 30 0 0 
CFcumulat 20 50 90 1   125 155 155 155 

InvestiŃia rămasă de 
recuperat 

80 50 10     

 



  

 I3 < CF4 3 ani şi 3 luni 

 Pentru I2: 
 

Anii 1 2 3 4 5 6 7 

CFa 20 20 25 30 60 60 40 
CFcumulat 20 40 65 95 155 215 255 

InvestiŃia rămasă de 
recuperat 

80 60 35 5    

 

I4 < CF5  4 ani şi 1 lună 

 
Conform criteriului ar fi preferabilă prima variantă care are o durată de recuperare a 

investiŃiei sensibil mai mică. Dar după 5 ani fluxurile de încasări sunt egale (155 mil.), în 
următorii doi ani cel de-al doilea proiect produce încasări de 100 mil. lei, deci încă odată 
valoarea investiŃiei. 

Criteriul prezintă şi dezavantaje cum ar fi : 
- nu este concludent în cazul selecŃiei între două proiecte cu durate egale ; 

criteriul nu Ńine cont de eşalonarea încasărilor în timp ; 
Cu toate acestea, criteriul este cel mai utilizat în adoptarea deciziei de investiŃii 

deoarece : 
- este un criteriu simplu, utilizându-se, atât în cadrul firmelor mici şi mijlocii, cât 

şi în marile firme, pentru decizii de înlocuire sau pentru investiŃii de mică 
importanŃă ; 

- firmele care au probleme de trezorerie consideră primordial obiectivul de 
lichiditate. Utilizând acest criteriu, se evidenŃiază faptul că firmele alocă cash-
flow-urilor viitoare un coeficient de risc ridicat ; 

- criteriul mai este utilizat şi pentru proiectele de investiŃii cu risc ridicat şi pentru 
investiŃiile realizate în Ńări cu risc de creditare ridicat. 
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CONSIDERENTE ECONOMICE PE MARGINEA POLITICII 
FISCALE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ 

 
 

Lect. univ. dr.  Ioan-Dan Morar 
Universitatea din Oradea 
Facultatea de ŞtiinŃe Economice 

 
Unirea de la 1 decembrie 1918 a solicitat guvernelor României postbelice să 

elaboreze măsuri capabile să creeze o bază unică de organizare şi conducere a vieŃii 
economice şi financiare. În iulie 1921 Parlamentul României a votat prima reformă a 
impozitelor din Ńara noastră, propusă de N. Titulescu, ministru de finanŃe (13 iunie 1920 – 16 
decembrie 1921) în guvernul condus de Al. Averescu. 

Reforma cuprindea două părŃi: 
- Legea asupra contribuŃiilor directe, şi 
- Legea pentru impozitul propriu pe avere şi pe îmbogăŃirea din timpul războiului 

(N. Titulescu se baza pe principiul democratic al impunerii progresive, combinat 
cu cel al dării proporŃionale, cu menajarea câştigurilor mici dobândite prin 
muncă, cu degrevarea şi chiar scutirea de impozite a unor venituri şi cu 
introducerea minimului neimpozitabil). 

Cele şapte clase impozabile (cedule) se raportau tot atâtea categorii de venituri, dintre 
care cele mai importante erau: 

- veniturile de capital; 
- venituri realizate din valorificarea muncii fizice şi intelectuale. 
Impozitul proporŃional se aplica cedulelor (pentru industrie – cedula I – s-a stabilit 

10% din venitul net al anului precedent). Impozitul propriu-zis şi personal se aplica asupra 
venitului global care depăşea 2.500 lei, sumă considerată ca minimum de subzistenŃă în 
comunele rurale şi 3.400 lei în cele urbane. 

Cota de impunere începea cu aceste sume într-un procent de 2% şi urca progresiv 
până la 30% şi respectiv 50% pentru venituri mai mari de 20 milioane lei. 

N. Titulescu propune o politică de naŃionalizare a resurselor Ńării şi a capitalurilor 
private în folosul societăŃii. 

Astfel în art. 22 din cea de-a 2-a lege prezentată se mai preciza că societăŃile pe 
acŃiuni de orice fel sunt supuse impozitului sub forma preluării în numerar de către stat a 
12,5% din capitalul şi rezervele constatate prin ultimul bilanŃ încheiat înainte de promulgarea 
legii. 

SocietăŃile cooperative – puse sub contractul statului se impuneau cu 6%. 
SocietăŃile anonime – al căror beneficiu net mediu pe intervalul 1912 – 1919 inclusiv 

a depăşit 30% din capitalul subscris – cota de impunere se majora cu câte 1% adăugat celor 
12,5 de bază, proporŃional cu fiecare porŃiune de 5% peste beneficiul de 30%. SocietăŃile 
anonime străine pe acŃiuni cu sucursale în România erau obligate la o cotă de impunere de 1/5 
din totalul afacerilor lor. 

Dacă capitalul era total amortizat, obligaŃia era ca ele să pună la dispoziŃia statului 
16,5% din acŃiuni, adică 1/6 din capitalul subscris şi amortizat. 

Statul îşi rezerva dreptul să participe şi în viitor la noile emisiuni de capital în aceeaşi 
proporŃie, contra plată. 

În principiu, impozitul extraordinar era exigibil imediat, însă se putea plăti în 10 ani, 
timp în care statul constituia o ipotecă asupra întregii averi mobiliare a societăŃii respective. 

N. Titulescu propunea în fapt naŃionalizarea cu ajutorul fiscului – soluŃie originală 
care a întâmpinat o rezistenŃă hotărâtă din partea burgheziei româneşti şi străine cu interes în 
România. 

Economistul G. Leon a precizat că dreptul pe care şi-l rezerva statul de a intra 
acŃionar la orice întreprindere particulară constituie o atingere gravă în exercitarea liberă a 
activităŃii industriale şi comerciale. 



  

În consecinŃă principiile avansate de N. Titulescu deşi au dobândit acordul 
legislativului, au fost trecute în practică numai parŃial. 

Normele fiscale au incitat însă gândirea financiară, şi Vintilă Brătianu a Ńinut cont de 
unele din ele cu prilejul Legii impozitelor directe şi a impozitului proporŃional pe venit global 
din 1923. Acum veniturile erau împărŃite în şase categorii, numite de V. Brătianu „impozite 
elementare” şi realizate din cultura pământului, folosirea clădirilor, averea imobiliară, comerŃ, 
industrie, muncă (impozitul pe salariu), profesiunile libere şi din alte câştiguri accidentale. 

Cotele de impunere fixate de noua lege erau mai mici decât cele propuse de reforma 
lui N. Titulescu. 

Cele două legi prezentate de N. Titulescu şi V. Brătianu au însă şi elemente care: 
- au înlocuit sistemul patentar; 
- au unificat regimurile fiscale existente în provinciile istorice; 
- au introdus principii moderne de fiscalitate. 
Atât prima lege, dar mai ales a doua lege, care a rămas în vigoare cu mici modificări 

în perioada interbelică, au contribuit la aplicarea suportului economic al guvernelor 
interbelice. 

Legea din 1923 elaborată în spiritul doctrinei „prin noi înşine”, s-a preocupat să 
acorde scutiri vremelnice de taxe în scopul încurajării acelora care-şi transformă terenurile 
neproductive în suprafeŃe de cultură, antreprenorilor de locuinŃe, pentru noile întreprinderi 
industriale până la al cincilea an de funcŃiune. 

Industria era supusă la un efort impozabil mai mic decât cel raportat de agricultură şi 
comerŃ, iar aceste din urmă ramuri, mai mici decât cel plătit de bănci. 

Din lipsa carnetelor de contribuabil, a dosarului fiscal, a metodelor fiscale moderne, 
legea din 1923 a dispus înfiinŃarea unei Comisii centrale pe lângă Ministerul de FinanŃe în 
scopul stabilirii unor norme unitare referitoare la evaluări, aprecieri şi impozite. Acestei 
comisii îi erau subordonate Comisii judeŃene de constatare, formate din reprezentanŃi ai 
fiscului, contribuabililor şi magistraturii. Aceste elemente demonstrează dorinŃa legiuitorului 
de mărire a randamentului impozitelor directe şi mărirea ponderii acestora din totalul 
încasărilor bugetare – totalul lor: 

- 1922/23 – 8,2%; 
- 1927/28 – 23%; 

scăzând corespunzător ponderea celor indirecte, cantitativ şi circulaŃia bunurilor. 
Datorită creditului slăbit al statului, procesului reorganizării administrative, a 

necesităŃilor stabilizării monetare, s-a dat o altă serie de legi fiscale şi după anul 1923, care au 
mărit sarcina impozabilă a Ńării. Amintim aici impunerile adiŃionale în folosul judeŃelor, 
comunelor, camerelor de comerŃ şi altor instituŃii publice. Au sporit taxele de consumaŃie 
asupra alcoolului şi băuturilor spirtoase, produselor petrolifere, a zahărului, glucozei, s-au 
majorat taxele prevăzute la legea asupra măsurilor de siguranŃă pentru cazane, maşini şi 
instalaŃii electrice, taxele pe mărfuri şi produsele importate şi exportate în porturile maritime 
şi dunărene, taxele asupra uzinelor termice, taxele de analiză a obiectelor de metale preŃioase, 
taxele pentru brevetele de invenŃii, s-au majorat amenzile pentru diferite contravenŃii; la legea 
pentru administrarea şi exploatarea monopolurilor statului, s-au majorat taxele, impozitele şi 
redevenŃele miniere, s-au mărit taxele de monopol, s-a făcut reforma taxelor de timbru şi 
înregistrare, s-a generalizat impozitul pe cifra de afaceri şi pe lux. 

Guvernele P.N.ł. au continuat procesul de restructurare şi modernizare a politicii 
fiscale, început în anul 1923 de către guvernul liberal. 

NaŃional-Ńărăniştii au introdus mai multe legi fiscale de urgenŃă, au pus în practică o 
nouă metodă economică şi fiscală, adică au realizat mai vechiul deziderat de evaluare 
coerentă a sarcinii impozabile totale (prin carnetul de contribuabil şi dosarul fiscal), de 
combatere a evaziunii fiscale şi realizare a echităŃii în materie de impunere. S-a instituit 
represiunea şi amnistia fiscală, s-au legiferat măsuri de reducere a bugetului de cheltuieli al 
statului, de combatere a dominismului financiar. 

În deceniul al 4-lea a rămas în vigoare toată această legislaŃie fiscală elaborată 
începând cu anul 1923 şi modernizată prin măsuri luate de guvernul P.N.ł. în anii 1929 şi 
1930. 



  

S-a promulgat în 1934 o nouă lege a contribuŃiilor directe care înlocuiesc impozitul 
global cu impozitul supracotă şi urmăresc să realizeze un sistem de control al veniturilor 
pentru a împiedica evaziunea. 

S-a redus şi modificat, totodată, cotele unor impozite în vigoare în anii crizei 
economice, s-au accentuat unele sarcini fiscale datorită nevoilor de completare a fondului de 
apărare naŃională nou creat. 

În aşezarea impozitelor directe s-a acordat atenŃie acelora legate de economia 
particulară, degrevându-se fiscal salariile şi proprietatea clădită. 

S-au majorat mai ales după 1935 impozitele indirecte – aplicate consumului şi 
circulaŃiei mărfurilor, pe taxe de timbru şi de înregistrare. 

Aceste măsuri s-au promovat în situaŃii limită generate de lipsa resurselor de după 
război, de nevoia de reformă administrativă necesară după Marea Unire cât şi de marea criză 
economică mondială şi lipsa de experienŃă democratică în domeniul fiscal. 
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CONSUMUL PUBLIC – FACTOR AL DEZVOLTĂRII 
 

Lect. univ. dr. Ioan-Dan Morar 
Universitatea din Oradea 
Facultatea de ŞtiinŃe Economice 

 
Nevoile economiei sunt legate si de aspectele alocarii si ale distribuirii.Societatea 

imparte cat mai eficient resursele intre bunurile private si cele publice intr-un mod cat mai 
efficient. 

Adica,productia totala de bunuri de consum este impartita intre bunurile 
private(beneficiu intern intensiv)si sociale(beneficiu extern intensiv),depinzand de 
preferintele consumatorului,iar productia de bunuri capitale este similar impartita intre privat 
si public astfel incat sa asigure cea mai eficienta utilizare.Bunurile publice sunt platite de la 
buget dar,aceasta nu implica problema daca asemenea bunuri sunt produse de firme private 
sau publice.Problema pusa in discutie se aplica deci,in egala masura atat cadrului capitalist,cat 
si unuia socialist.Adaugam la aceasta presupunerea ca,conditionarea si factorii sociali raman 
constante si ne punem urmatoarea problema:intrucat venitul pe cap de locuitor creste datorita 
productivitatii crescande,fie din cauza unui raport tot mai crescut capital-munca.Raspunsulva 
depinde de elsticitatea venitului,ale cererii de bunuri de consum private fata de cele publice;si 
de mix-ul adecvat de capitalul fix dintre bunurile de investitii private si publice,pe masura ce 
capitalul creste. 

In ceea ce priveste functia de distributie a politicii bugetare poate fi ridicata o 
problema similara.Intrucat venitul pe cap de locuitor creste,se creeaza o necessitate de 
crestere a cheltuielilor intre care si cele publice.Ipotezele rezultate,dupa cum vom putea 
observa,vor diferi in functie de obiectivele stipulate ale politicii de distributie. 

Pe langta factorii economici trebuie admisi anumiti factori de conditionare.prin aceste 
forte de conditiopnare,de o insemnatate primordiala sunt schimbarile de tehnologie si factorii 
demografici. 

Schimbarile de tehnologie vor afectamix-ul preferat,de bunuri publice si private,atat 
in sectorul bunurilor capitale cat si in cel al bunurilor de consum.Noi bunuri de consum,create 
de inovatia tehnologica,pot necesita prevederi publice sau private,schimband,prin 
urmare,mix-ul bunurilor preferate.Schimbarile factorilor demografici pot afecta,de asemenea 
modalitatile cererii si prin urmare,mix-ul de productie adecvat.Cererea crescanda pentru 
invatamant,de exemplu este un efectintarziat al unei natalitati crescande,sau a influentei 
reformei de invatamant.   

In sfarsit,trebuie luati in considerare factorii politici,culturali si sociali care determina 
mediul in care opereaza politica bugetara si care afecteaza judecatile de valoare aflate in 
indaratul acestora. 

Odata cu institutiile politice si atitudinile aflate in schimbare vis-à-vis de sectorul 
public,alocarea resurselor intre utilizarile publice si private pot ajunge sa se aproximeze mult 
mai exact sau se pot indeparta de modelul  nostru de utilizare eficienta a resurselor.Tendinte 
politice si rigiditati pot fi intalnite.Razboaiele pot juca un rol major si determinarea e ceea ce 
sunt cunoscute drept nivele acceptabile de impozitare ;putandu-se ivi efecte de deplasare pe 
masura ce cheltuielile militare scad. 

Schimbarile care se petrec in climatul filosofiei sociale pot fi reflectate in schimbarea 
obiectivelor de distributie si a functiilor bugetare care se exercita in acest domeniu. 

Linia de demaratie intre aceste categorii de forte economice,de conditionare si 
sociale,nu sunt trasate in mod clar,categoric,si nici nu sunt in totalitate independente unele de 
altele.In acelasi timp,aceasta grupare va oferi un cadru in care pot fi formulate si poate si 
aplicate ipoteze specifice cu privire la evolutia cheltuielilor.In particular,ele ne vor permite sa 
izolam aspectele alocatiei,care sunt de interes primordial pentru analistul economic. 

Chiar daca se pot face distinctii conceptuale,ramane dificil de verificat ipotezele cu 
privire la rolul factorilor economici.Daca luam in considerare  schimbarea(proportia) 
cheltuielilorpenru cate o tara pe parcursul a –sa zicem-100 ani,aceasta schimbare va fi legata 
de dezvoltarea economica,masurata prin venitul crescut pe cap de locuitor. 



  

Insa venitul crescut pe cap de locuitor nu a fost singurul [factor] care a influentat 
politica bugetara in aceasta perioada.Ceilalti factori,inclunzand fortele de conditionare si 
fortele sociale,au intrat si ei aici,iar influenta lor nu poate fi separata net de cea a factorilor 
nostri economici. 

Sa luam cazul in care se face o comparatie intre o serie de tari cu nivele curente 
diferite de venit pe cap de locuitor.Aici toate tarile sunt supuse aceluiasi set general de 
influente contemporane,insa la orice moment dat in timp,raman puternice diferente positive 
politice si sociale.Aceste diferente influenteaza structura sectorului public si estompeaza 
asemenea diferente ce rezulta din nivelele variate de venit pe cap de locuitor. 

Rezulta ca relatia dintre venitul pe cap de locuitor si sructura fiscala care se obtin din 
perspectiva istorica pot sa difere mult de cele dezvaluite de abordarea transversala a mai 
multor state.Tarile cu un venit redus astazi nu opereaza in aceleasi conditii tehnice,politice si 
valorice care predominau in trecut,cand tarile dezvoltate similar aveau un nivel la fel de 
scazut al venitului. 

Atitudinile fata de crestere,comunicatia schimbata,conflictul ideologilor politice toate 
contribuie la diferentele fundamentale intre tari.Acesti factori,atat in dimensiunea lor istorica 
si sectoriala afecteaza structura fiscala alaturi de diferentele in nivelul pe cap de locuitor.De 
aici poate rezulta o varietate de factori,iar verificarea ipotezelor cu privire la rolul factorilor 
economici va fi dificila.Cu toate acestea,sa consideram ca acesti factori joaca un rol 
important-adica,ca structura eficienta a sectorului public variaza in functie de stadiile 
dezvoltarii economice,masurate prin cresterea venitului pe cap de locuitor,ipoteza care nu se 
constituie a fi exclusiva. 
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ACTUALITATEA ANALIZEI BILANłULUI - LIMITE, CRITICI ŞI 
EVOLUłIE 

 
Lect. univ drd. Dorina Lezeu 
Universitatea din Oradea 
 
 

Même si l’approche liquidité-exigibilité et l’approche fonctionnelle ont fait l’objet de 
nombreuses objections et critiques plus ou moins fondeés, elles montrent la richesse potentielle de 
l’analyse statique du bilan. 
 
 

Toate criticile care s-au formulat şi există datorită limitelor care în unele cazuri sunt 
imposibil de eliminat, au dus mai degrabă la reînnoirea şi ameliorarea continuă a concepŃiilor 
şi mijloacelor de analiză a bilanŃului, decât la abandonarea lor. Chiar aceste critici sunt 
factorii principali care au făcut să evolueze analiza financiară a bilanŃului şi să se menŃină ca 
un instrument absolut necesar pentru orice analist financiar. 

De fapt analiza bilanŃului, statică prin natură, studiază diversele ajustări posibile între 
masele financiare ale bilanŃului şi traduce logica financiară ce stă la baza compoziŃiei 
patrimoniului. Analiza acestei compoziŃii nu s-ar putea realiza niciodată cu un singur 
indicator, oricât de pertinent ar fi considerat acesta, ci trebuie să procedeze la interpretarea 
nuanŃată a diverşilor indicatori. Pe de altă parte trebuie precizat că analiza statică a bilanŃului 
reprezintă doar una dintre abordările analizei financiare. Dacă ea furnizează informaŃii de 
neînlocuit, este recunoscut faptul că nu este suficientă pentru reflectarea în întregime a 
realităŃi financiare complexe a întreprinderii. 

 
Critici aduse analizei lichiditate-exigibilitate a bilanŃului 
Analiza lichiditate – solvabilitate studiază capacitatea agentului economic de a-şi 

onora datoriile la scadenŃă, deci lichiditatea şi solvabilitatea şi implicit riscul de neplată sau de 
faliment al acestuia. ConstrucŃia şi interpretarea bilanŃului lichiditate-exigibilitate se bazează 
pe comparaŃia pe orizontală dintre activele şi pasivele patrimoniale, ordonate strict în funcŃie 
de lichiditatea, respectiv exigibilitatea lor. 

Analiza lichidate-exigibilitate prezintă numeroase limite care au constituit subiectul 
multor critici, dintre care prezentăm următoarele: 

- Se poate remarca în primul rând faptul că prezentarea elementelor din bilanŃul 
patrimonial în funcŃie de lichiditate şi de exigibilitate poate da naştere la 
numeroase clasificări arbitrare. De exemplu un imobil situat într-un cartier de 
afaceri poate, în funcŃie de situaŃia pieŃei imobiliare, poseda un grad de lichiditate 
ridicat în comparaŃie cu anumite componente de stocuri sau creanŃe-clienŃi care 
în anumite conjuncturi defavorabile se pot dovedi mai puŃin lichide. 

- Fiind o abordare statică, realizată pornind de la un document ce reflectă 
patrimoniul întreprinderii la un moment dat, analiza trebuie să fie nuanŃată Ńinând 
cont de momentul în care bilanŃul este elaborat. Trebuie precizat aici că uneori 
datele disponibile descriu o situaŃie depăşită datorită întârzierii cu care sunt 
obŃinute documentele contabile pentru analiza financiară. 

- Este important de precizat că de cele mai multe ori analiza lichiditate-
exigibilitate se realizează într-o optică lichidativă şi că într-un asemenea caz 
valorile contabile ale activelor sunt sensibil diminuate. 

- Evaluarea patrimoniului întreprinderii în ipoteza continuării activităŃii cu ajutorul 
activului net contabil este de asemenea inexactă din cauza fondului de comerŃ, 
activ imobilizat necorporal dificil de apreciat şi care nu este luat în considerare 
de cele mai multe ori la valoarea sa reală. 

- Critica cea mai semnificativă este cea adusă interpretării noŃiunii de fond de 
rulment net sau patrimonial. Analiza lichiditate-exigibilitate recomandă existenŃa 
unui fond de rulment pozitiv, dar nu este precizat volumul său optim. Datorită 



  

maturităŃii diferite a lichidităŃilor şi exigibilităŃilor potenŃiale pe termen scurt 
(sub un an) care în practică se ajustează rareori, chiar existenŃa unui fond de 
rulment patrimonial pozitiv nu exclude riscul încetării de plăŃi pe termen scurt. 

- Totuşi în ciuda acestor critici, clasificarea elementelor bilanŃului contabil în 
funcŃie de criteriile de lichiditate şi de exigibilitate rămâne încă des utilizată, în 
primul rând în cazul evaluării situaŃiei financiare a unei întreprinderi aflate în 
lichidare. 

 
Critici aduse analizei funcŃionale a bilanŃului 
Ca răspuns la criticile analizei lichiditate-exigibilitate şi pentru îmbunătăŃirea 

informaŃiilor furnizate de aceasta, analiştii financiari au dezvoltat într-o altă concepŃie, ce 
regrupează operaŃiile economice ale unei întreprinderi în blocuri funcŃionale, o serie de noi 
indicatori şi mijloace de analiză reunite în conceptul de analiză funcŃională. Aportul 
substanŃial al acestei concepŃii îl constituie punerea în evidenŃă şi studiul nevoii de fond de 
rulment.  

ConcepŃia funcŃională a bilanŃului are ca obiectiv înŃelegerea funcŃionării 
întreprinderii şi grupează utilizările şi resursele acesteia în stocuri de utilizări şi stocuri de 
resurse. Aceste stocuri sunt grupate în bilanŃul funcŃional după o anumită logică, urmând ca 
apoi să se studieze relaŃiile care există între ele, atât pe verticală, cât mai ales pe orizontală. 

Potrivit acestei concepŃii, activitatea unei întreprinderi este analizată pe cicluri de 
operaŃiuni, luând în considerare rolul fiecărui ciclu în funcŃionarea acesteia, considerându-se 
că elementele de activ şi de pasiv reflectă valori tranzitorii, structuri trecătoare în 
procesualitatea patrimoniului.  

Numeroase critici au fost de asemenea adresate şi analizei funcŃionale, acestea 
scoŃând în evidenŃă limitele sale şi explicând necesitatea evoluŃiei şi perfecŃionării continue a 
analizei financiare a bilanŃului. Câteva din criticile cele mai semnificative sunt prezentate în 
continuare. 

 
Lectura orizontală a bilanŃului 
Trebuie remarcat în primul rând că, realizarea bilanŃului funcŃional rezultă prin 

atribuirea pe diferite nivele a anumitor resurse la anumite utilizări, din această afectare 
rezultând câte un sold pe fiecare nivel. Acest mod de construcŃie a bilanŃului funcŃional obligă 
analistul financiar la efectuarea unei lecturi orizontale a bilanŃului ce este considerată contrară 
principiului unităŃii de casă. 

 
Accentul este pus pe  nevoia de fond de rulment de exploatare (NFRE) 
Pentru a analiza echilibrul funcŃional ce rezultă din construcŃia bilanŃului funcŃional, 

accentul este pus pe NFRE şi pe măsura în care aceasta este finanŃată din resurse stabile. 
Orice creştere a nevoii de fond de rulment ce nu este finanŃată printr-o creştere a fondului de 
rulment funcŃional, se traduce printr-o creştere a valorilor de trezorerie de pasiv ce este 
apreciată deseori ca un semn al degradării echilibrului financiar. 

ExperienŃa practică arată că numeroase întreprinderi din sectorul industrial prezintă 
aproape în permanenŃă o trezorerie negativă. Rezultă că ceea ce trebuie luat în cont nu este 
soldul însuşi ci interpretarea sa, apreciind dacă nivelul său este suportabil şi dacă apelarea la 
credit nu pune probleme de lichiditate întreprinderii. 

 
DistincŃia arbitrară între datoriile pe termen lung şi creditele bancare pe termen 

scurt 
Din bilanŃul funcŃional rezultă o nouă de finanŃare potrivit căreia este sănătos 

gestionată întreprinderea care pentru a face faŃă investiŃiilor şi creşterii nevoii sale de fond de 
rulment privilegiază finanŃarea stabilă şi nu recurge la creditele bancare pe termen scurt decât 
în mod excepŃional şi temporar. 

Studiind în timp modalităŃile de finanŃare a întreprinderilor se observă că în prezent 
majoritatea întreprinderilor îşi reînnoiesc creditele bancare pe termen scurt. Acest 
comportament financiar al întreprinderilor face să pară arbitrară distincŃia între datoriile pe 



  

termen lung şi creditele bancare pe termen scurt, făcând necesar abordarea îndatorării 
întreprinderii în ansamblul său şi trecerea la o abordare de tip “pool de datorii” a pasivului. 

De exemplu în perspectiva scăderii ratei dobânzii gestiunea sănătoasă a îndatorării 
constă în a prefera datoriile financiare pe termen scurt astfel încât să se poată profita de o 
eventuală scădere a dobânzilor, în timp ce alegerea unei îndatorări stabile ar putea fi 
considerată ca o decizie greşită în planul gestiunii financiare. 

 
ConcepŃia reziduală a trezoreriei 
În bilanŃul funcŃional trezoreria este în principal definită în termeni de utilizări şi 

resurse. Trezoreria netă ca diferenŃă între valorile de trezorerie active şi valorile de trezorerie 
pasive apare ca o structură reziduală a echilibrului financiar. Se poate spune de asemenea că 
are o funcŃie subordonată şi joacă un rol pur rezidual. In concepŃia funcŃională trezoreria este 
dependentă de deciziile luate la nivelul fondului de rulment funcŃional şi a nevoii de fond de 
rulment, ea neconstituind o funcŃie autonomă. 

Astăzi în schimb una din trăsăturile ce caracterizează comportamentul financiar al 
întreprinderilor este locul, din ce în ce mai important, ce este acordat funcŃiei de trezorerie 
căruia i se încredinŃează gestiunea excedentelor de lichidităŃi şi gestiunea riscurilor de schimb 
şi de modificare a ratei dobânzii, în primul rând prin alegerea între finanŃarea pe termen lung 
şi finanŃarea pe termen scurt. 

 
AbsenŃa de referinŃe teoretice 
Lectura orizontală a bilanŃului funcŃional este rezultatul unei practici pur empirice, 

utilizate la început în principal de către gestionari iar mai apoi de către bănci, toŃi fiind 
preocupaŃi de creşterea nevoii de fond de rulment de exploatare a întreprinderilor. Această 
creştere agravată prin creşterea preŃurilor riscă să compromită şansele de rambursare a 
diferitelor datorii bancare. 

Trebuie remarcat faptul că bilanŃul funcŃional nu face nici o referinŃă la teoria 
financiară. Problema remunerării riscurilor ce pot fi evidenŃiate prin examinarea structurii 
financiare nu este abordată, lăsând loc în acest sens unor contribuŃii ce nu s-au lăsat aşteptate 
şi au apărut o dată cu concepŃia de “pool de fonduri”. 

BilanŃul funcŃional are în schimb numeroase utilizări pentru responsabilii 
întreprinderii în primul rând când se aplică unei întreprinderi industriale a cărei cifră de 
afaceri este în creştere într-un context inflaŃionist. Este de reŃinut că într-un asemenea caz 
responsabilul întreprinderii trebuie să prevadă nu numai finanŃarea investiŃiilor în 
echipamente ci şi resursele financiare necesare acoperirii nevoii de fond de rulment în creştere 
datorită acŃiunii conjugate a doi factori: creşterea cifrei de afaceri şi creşterea preŃului. 

În concluzie, analiza bilanŃului funcŃional poate fi apreciată ca fiind mai mult 
empirică decât fundamentată teoretic pe principii general-valabile, principalul său aport 
rămânând punerea în evidenŃă a nevoii de finanŃare generate de ciclul de exploatare. Utilizată 
mai mult circumstanŃial, ea necesită un sistem integrat de experienŃă şi competenŃă, fiind mai 
aproape de artă decât de ştiinŃă. 
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This article treats aspects concerning harmonization of Romanian accounting with European 

Directives and International Accounting Standards presenting further informations and accounting 
policies. 

 

 

Globalitatea şi insuficienŃa informaŃiilor furnizate de bilanŃ şi contul de profit şi 
pierdere nu permit obŃinerea unei imagini fidele asupra poziŃiei financiarei, performanŃei  şi 
modificările poziŃiei financiare a întreprinderii. De aceea, existenŃa notelor explicative ca 
parte integrantă a situaŃiilor financiare este o necesitate informaŃională. 

Potrivit Reglementărilor contabile armonizate cu  Directiva a IV-a a CEE şi cu 
Standardele InternaŃionale de Contabilitate, se modifică total vechi componente ale situaŃiilor 
financiare şi anume este vorba de componenta „Politici contabile şi note explicative” care 
au luat locul vechilor „Anexe”. 

FaŃă de vechile anexe, notele explicative detaliază, suplimentează şi comentează 
informaŃiile cuprinse în situaŃiile financiare (nu numai în bilanŃ şi contul de profit şi pierdere), 
pentru a majora relevanŃa informaŃională a raportării. Astfel, fiecare element al bilanŃului, al 
contului de profit şi pierdere, al situaŃiei fluxurilor de trezorerie şi situaŃiei modificării 
capitalurilor proprii vor fi însoŃite de  o trimitere la notele explicative. 

În continuare vom prezenta structura anumitor note explicative întocmite la o 
întreprindere care este inclusă în lista cuprinzând agenŃii economici care aplică prevederile 
Ordinului Ministerului FinanŃelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile armonizate cu Directiva a IV-a a ComunităŃilor Economice Europene şi cu 
Standardele InternaŃionale de Contabilitate. Aceste reglementări se aplică acestei societăŃi 
împreună cu Legea contabilităŃii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată, şi cu 
Standardele InternaŃionale de Contabilitate. 

Nota 1: „Active imobilizate”   se prezintă sub formă bilanŃieră, cu existent iniŃial, 
creşteri, reduceri şi existent final, la nivelul valorilor brute şi deprecierilor exprimate prin 
amortizări şi provizioane. Structura acestei note nu va fi prezentată întrucât formatul este 
similar cu cel prevăzut de Regulamentul de aplicare a Legii contabilităŃii nr. 82/1991, 
republicată, modificată şi completată prin OrdonanŃa nr. 61/2001. 

Nota 4: „Analiza rezultatului de exploatare”. OMFP 94/2001 introduce această 
notă nouă care nu se regăseşte în reglementările legislative anterioare şi care a avut la bază 
Directiva a IV-a europeană. Această notă cere detalierea rezultatului de exploatare „după 
destinaŃie”. 

Mai jos prezentăm această notă întocmită la firma analizată la sfârşitul anului 2000 şi 
2001. 
 
Analiza rezultatului de exploatare 
Tabel nr. 1   -mii lei- 
 

Elemente 31.12.2000 31.12.2001 
1. Cifra de afaceri netă 128.078.035 128.111.538 

2. Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate 
(3+4) 

(141.716.178) (130.809.950) 



  

3. Cheltuielile activităŃii de bază (103.594.468) (95.146.927) 
4. Cheltuieli indirecte de producŃie (38.121.710) (35.663.023) 

5. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1+2) (13.638.143) (2.698.412) 
6. Cheltuieli de desfacere (6.633.081) (7.262.408) 

7. Cheltuieli generale de administraŃie (18.775.225) (19.170.010) 
8. Alte venituri din exploatare 32.702.029 8.579.037 

9. Rezultatul din exploatare (5-6-7+8)-pierdere (6.344.420) (20.551.793) 
 
Cifra de afaceri netă în valoare de 128.111.538 mii lei a fost preluată din contul de 

profit şi pierdere. Cheltuielile activităŃii de bază, indirecte de producŃie de desfacere şi 
generale de administraŃie au fost preluate din evidenŃele contabile ale întreprinderii întrucât 
firma dispune de un compartiment „PreŃuri şi costuri” unde este organizată contabilitatea de 
gestiune. 

Prin cumularea elementelor prezentate se obŃine rezultatul de exploatare, care în acest 
caz este pierdere (20.551.793 mii lei), iar această valoare coincide cu cea din contul de profit 
şi pierdere.  

Nota 6: „Principii, politici şi metode contabile” în care se prezintă abaterile de la 
principiile contabile, schimbarea metodelor de evaluare, tratamentele contabile alternative, 
suma dobânzilor incluse în costul activelor, motivele utilizării altei metode sau a 
tratamentului alternativ, efectele acestora asupra rezultatului şi poziŃiei financiare a 
întreprinderii. 

În continuare vom prezenta politicile contabile semnificative practicate de 
întreprindere:  

a) Bazele contabilităŃii şi contabilitatea economiilor hiperinflaŃioniste. SituaŃiile 
financiare au fost realizate folosind costul istoric ajustat potrivit prevederilor din IAS 29. 
Întrucât inflaŃia cumulată pe ultimii trei ani (1999, 2000 şi 2001) a fost de 283,79%, economia 
românească este considerată o economie hiperinflaŃionistă.  

b) Estimări. Întocmirea situaŃiilor financiare în conformitate cu cerinŃele OMFP nr. 
94/2001 necesită folosirea anumitor estimări ale conducerii privind determinarea valorii 
activelor şi pasivelor, evidenŃierea datoriilor şi activelor contingente la data situaŃiilor 
financiare, precum şi a veniturilor şi cheltuielilor în timpul perioadei de raportare. Rezultatele 
actuale pot diferi de aceste estimări, dar este de aşteptat ca diferenŃele să nu fie semnificative. 

c) Amortizarea. Imobilizările corporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe 
parcursul duratelor de viaŃă ale acestora. Duratele de viaŃă (în ani) utilizate pentru 
imobilizările corporale, au fost stabilite de conducerea tehnică a întreprinderii, variind între 
următoarele limite: 

 
Duratele de viaŃă pentru imobilizările corporale 
Tabel nr. 2 
 

Categorie Durate de viaŃă 
Clădiri şi instalaŃii speciale 10-40 

Maşini şi echipamente 5-20 
Aparate de control 2-10 

Mijloace de transport 5 
Altele 3 

 
Duratele de viaŃă şi metodele de amortizare sunt revizuite periodic pentru a certifica 

consecvenŃa metodei şi perioadei de amortizare cu evoluŃia aşteptată a beneficiilor viitoare 
aduse din folosirea imobilizărilor corporale. 

d) Contingente. Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situaŃiile financiare. Ele 
sunt prezentate dacă posibilitatea unei ieşiri de resurse ce reprezintă beneficii economice este 
probabilă. Un activ contingent nu este recunoscut în situaŃiile financiare, ci este prezentat 
atunci când o intrare de beneficii economice este probabilă. 



  

e) Costul capitalului împrumutat include cheltuielile legate de dobânzi, precum şi alte 
costuri legate de împrumutarea fondurilor, inclusiv diferenŃele rezultate din cursurile valutare 
ale fondurilor destinate finanŃării întreprinderii. Aceste costuri sunt înregistrate ca şi cheltuieli 
în momentul în care apar şi nu se capitalizează. 

Nota 9: „Exemple de calcul şi analiză a principalilor indicatori economico-
financiari”:  

- lichiditatea curentă (active curente/datorii curente);  
- lichiditatea imediată (active curente - stocuri/datorii curente); 
- gradul de îndatorare (capital împrumutat/total capital angajat); 
- acoperirea dobânzilor (profit brut + cheltuieli cu dobânzi/cheltuieli cu dobânzi); 
- viteza de rotaŃie a stocurilor (costul vânzărilor/stoc mediu); 
- număr de zile de stocare (stoc mediu*365/costul vânzărilor); 
- viteza de rotaŃie a creanŃelor clienŃi (sold mediu clienŃi*365/cifra de afaceri); 
- viteza de rotaŃie a datoriilor furnizori (sold mediu  furnizori*365/total 

cumpărări); 
- viteza de rotaŃie a activelor imobilizate (cifra de afaceri/active imobilizate); 
- viteza de rotaŃie a activelor totale (cifra de afaceri/total active);  
- rentabilitatea capitalului angajat (profit brut + cheltuielile cu dobânzile/capital 

angajat); 
- marja brută din vânzări (profit brut din vânzări*100/cifra de afaceri); 
- rezultatul pe acŃiune; 
- raportul preŃ de piaŃă al acŃiunilor/rezultat pe acŃiune; 
 
La 31 decembrie 2000 şi 2001, indicatorii financiari sunt următorii: 

 
Indicatorii financiari 
Tabel nr. 3 
 
INDICATORI 31.12.2000 31.12.2001 
1. INDICATORI DE LICHIDITATE   
            Lichiditate curentă (1,62) (0,94) 
            Lichiditate imediată (1,06) (0,66) 
2. INDICATORI DE RISC   
           Gradul de îndatorare 0,11 0,16 
           Rata de acoperire a dobânzilor 1,64 11,67 
3. INDICATORI DE ACTIVITATE   
           Viteza de rotaŃie a stocurilor 47,29 42,29 
           Viteza de rotaŃie a debitelor clienŃi 41,67 50,66 
           Viteza de rotaŃie a creditelor furnizori 54,11 81,93 
           Viteza de rotaŃie a activelor imobilizate 0,90 0,66 
           Viteza de rotaŃie a activelor totale 0,60 0,47 
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE   
           Rentabilitatea capitalului angajat 0,04 0,10 
           Marja brută din vânzări   0,11 0,02 

 
Indicatorul lichidităŃii curente nu se situează în jurul valorii de 2 stabilit de către 

normele Ministerului FinanŃelor Publice, înregistrând o valoare negativă ceea ce înseamnă că 
starea de lichiditate a firmei înregistrează deficienŃe. Valoarea indicatorului lichidităŃii curente 
este insuficientă, deoarece nu toate activele circulante pot fi transformate rapid în lichidităŃi în 
cazul unei situaŃii de criză, când firma trebuie să facă faŃă rapid plăŃii datoriilor. 

Indicatorul lichidităŃii imediate (indicatorul test acid) are o valoare negativă  de 0,66, 
înregistrându-se o acoperire parŃială a datoriilor pe termen scurt pe baza transformării 
activelor circulante, mai puŃin a stocurilor, în lichidităŃi. 



  

Gradul de îndatorare al întreprinderii a crescut la 16% la sfârşitul exerciŃiului 
financiar 2001 ceea ce determină o dependenŃă financiară la termen în creştere, dar este încă 
destul de scăzut. 

Viteza de rotaŃie a stocurilor indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în 
unitate. Se constată în anul 2001 reducerea duratei medii în zile a stocurilor faŃă de anul 2000. 
Creşterea vitezei de rotaŃie se datorează în mare măsură scăderii stocurilor de la 25.453.060 
mii lei (nivel înregistrat la 31 decembrie 2000) la 23.017.958 mii lei (nivel înregistrat la 31 
decembrie 2001). 

Viteza de rotaŃie a debitelor-clienŃi exprimă eficacitatea întreprinderii în colectarea 
creanŃelor sale şi arată numărul de zile până la data la care debitorii îşi achită datoriile către 
întreprindere. Se observă o creştere a valorii indicatorului în 2001 faŃă de perioada anterioară 
ceea ce indică probleme legate de controlul creditului acordat clienŃilor şi, în consecinŃă, 
creanŃe mai greu de încasat. 

Viteza de rotaŃie a activelor imobilizate evaluează eficacitatea managementului 
activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate 
de active imobilizate. Se constată la nivelul firmei o încetinire a vitezei de rotaŃie, lucru 
reflectat de reducerea numărului  de rotaŃii de la un an la celălalt. Această reducere a vitezei 
de rotaŃie poate fi explicată prin creşterea activelor imobilizate la 193.665.711 mii lei . Se 
observă că influenŃa negativă a activului imobilizat este mare în raport cu influenŃa cifrei de 
afaceri, deoarece ritmul de creştere al acesteia este inferior ritmului de creştere a activului 
imobilizat. 

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care îl obŃine întreprinderea 
din banii investiŃi în afacere. Se observă o creştere a valorii acestui indicator  la 10% în anul 
2001, ceea ce semnifică o îmbunătăŃire a activităŃii faŃă de perioada anterioară. 

Scăderea marjei brute de vânzări de la 11% la 2% scoate în evidenŃă faptul că 
întreprinderea nu este capabilă să îşi controleze costurile sau să obŃină preŃul de vânzare 
optim. 

Nota 10: „Alte informaŃii” referitoare la întreprindere (sediu, forma juridică), filiale, 
întreprinderi asociate, exprimarea în monedă naŃională a elementelor din situaŃiile financiare, 
iniŃial cuantificate într-o monedă străină. 

a) Mediul legislativ. Societatea este cotată pe piaŃa extrabursieră şi ca urmare se află 
sub incidenŃa Comisiei NaŃionale a Valorilor mobiliare cu privire la emitenŃii de valori 
mobiliare ale căror valori sunt tranzacŃionate pe o piaŃă reglementată şi, de asemenea, sub 
incidenŃa reglementărilor specifice pieŃei RASDAQ. 

b) Bazele prezentării. SituaŃiile financiare prezentate au fost întocmite în lei 
româneşti (ROL), moneda Ńării de raportare în care societatea îşi desfăşoară activitatea. 
SituaŃiile financiare ale întreprinderii au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităŃii 
nr. 82/1991 republicată, modificată şi completată şi Standardele Româneşti de Contabilitate 
conform OMFP nr. 94/2001. 

În concluzie, notele explicative prezentate anterior sunt mult mai voluminoase, mai 
detaliate şi mai relevante decât clasicele anexe la bilanŃ oferind informaŃii cu privire la 
acŃiunile întreprinderii, dar mai ales privind analiza rezultatului de exploatare şi a principalilor 
indicatori economico-financiari. 
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L’ouvrage a le but de definir, classifier et comptabiliser les, plans des pensions retraites, 

determines par les contributions et par les benefices. 
L’ouvrage a le but de definir et classifier les regimes de retris – regimes aux contributions 

differentes et regimes aux prestation definies, et aussi la comptabilisation des couts lies au retrait. 
 
 
Planurile de pensii sunt contracte prin care o întreprindere asigură beneficii 

angajaŃilor ei la sau după terminarea serviciului acestora (fie sub forma unui venit anual, fie 
ca o plată anticipată), atunci când astfel de beneficii sau contribuŃiile patronatului pot fi 
determinate sau estimate în avans din prevederile unui document sau din practica 
întreprinderii. 

Planurile de pensii pot fi de două categorii: 
1. Planurile de pensii determinate de contribuŃii 
2. Planurile determinate de beneficii 
1. Planurile de pensii determinate de contribuŃii sunt planurile de pensii prin care 

sumele ce se plătesc ca pensii rezultă din contribuŃii la un fond şi din câştigurile în urma 
investiŃiilor. 

În cazul unui plan determinat de contribuŃii, valoarea beneficiilor viitoare la care este 
îndreptăŃit un anumit participant este determinată, pe de o parte de contribuŃia plătită de către 
societate, de către participant sau de către amândoi, iar pe de altă parte de eficienŃa şi de 
veniturile obŃinute din fondul de pensii. 

2. Planurile determinate de beneficii sunt planurile de beneficii prin care sumele ce se 
plătesc ca pensii sunt determinate utilizându-se o formulă ce este de obicei bazată pe 
câştigurile angajaŃilor şi/sau pe anii de serviciu. 

În cazul unui plan determinat de beneficii, plata premiilor promise depinde de poziŃia 
financiară a planului şi de capacitatea participanŃilor de a efectua contribuŃii la plan ca şi de 
performanŃa investiŃională şi de eficienŃa exploatării. 

Este nevoie ca un plan determinat de beneficii să fie periodic supus unei consilieri 
actuariale pentru evaluarea situaŃiei financiare a acestuia, revizuirii ipotezelor şi recomandării 
nivelurilor de contribuŃie viitoare recomandate. 

Valoarea actuarială actualizată a pensiilor promise (suma valorilor acordate în prezent 
fiecărui participant la plan, ce poate fi calculată mult mai obiectiv decât în cazul utilizării 
nivelurilor prognozate ale salariilor, pentru că implică mai puŃine ipoteze), se va baza pe 
pensiile promise conform planului, în schimbul activităŃilor prestate până la acea dată, 
folosindu-se fie nivelul salariilor curente, fie niveluri prognozate, specificându-se baza de 
calcul. 

În cazul planurilor determinate de beneficii există ca obiectiv oferirea periodică a 
informaŃiilor referitoare la resursele financiare şi activitatea planului, informaŃii necesare în 
evaluarea, în timp a relaŃiei dintre acumularea resurselor şi a beneficiilor plătite. 

Contabilizarea planurilor determinate de contribuŃii (prevăzută în IAS 26 
„Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii”)este simplă pentru că obligaŃia întreprinderii 
raportoare pentru fiecare perioadă este determinată de sumele cu care s-a contribuit în acea 
perioadă. În consecinŃă nu sunt cerute ipoteze actuariale pentru evaluarea obligaŃiei sau 
cheltuielii, şi nu există nici o posibilitate pentru pierderi sau câştiguri actuariale. 

Mai mult, obligaŃiile sunt evaluate pe o bază neactualizată, exceptând cazul când ele 
nu sunt cuvenite în întregime în douăsprezece luni de la sfârşitul perioadei în care angajaŃii 
prestează serviciul în cauză. 



  

Contabilizarea planurilor determinate de beneficii (prevăzută în IAS 26 
„Contabilitatea şi raportarea planurilor de pensii”)este complexă pentru că sunt cerute ipoteze 
actuariale pentru evaluarea obligaŃiei şi cheltuielii şi nu există nici o posibilitate de câştiguri 
sau pierderi actuariale. Mai mult, obligaŃii sunt măsurate pe o bază neactualizată, pentru că ele 
pot fi stabilite mulŃi ani după ce angajaŃii efectuează serviciul în cauză. 

Planurile determinate de beneficii pot fi nefinanŃate sau pot fi în întregime, sau parŃial 
finanŃate prin contribuŃii ale unei întreprinderi, şi câteodată ale angajaŃilor ei, într-un fond, ce 
este din punct de vedere legal separat de întreprinderea raportoare şi din care sunt plătite 
beneficiile angajatului. 

Plata beneficiilor finanŃate, ce sunt cuvenite, depinde nu doar de poziŃia financiară şi 
de performanŃa investiŃională a fondului, ci şi de abilitatea (dorinŃa) întreprinderii de a 
îmbunătăŃi orice deficit din activele fondului. De aceea, întreprinderea garantează riscurile 
actuariale şi de investiŃie asociate planului. În consecinŃă, cheltuiala recunoscută pentru un 
plan determinat de beneficii nu reprezintă în mod necesar valoarea contribuŃiei cuvenită pe 
perioada respectivă. 

Contabilizarea planurilor determinate de beneficii implică următorii paşi: 
a) folosirea tehnicilor actuariale pentru realizarea unei estimări a valorii beneficiilor 

pe care angajaŃii le-au câştigat în schimbul serviciului lor în perioade curente şi anterioare. 
Acest lucru solicită unei întreprinderi să determine valoarea beneficiului atribuită perioadelor 
curente şi anterioare şi să estimeze (ipoteze actuariale) în legătură cu variabilele demografice 
(rotaŃia personalului şi mortalitatea) şi variabile financiare (creşteri viitoare ale salariilor şi 
costurilor medicale) care vor influenŃa costul beneficiului. 

b) să actualizeze acel beneficiu, utilizând Metoda Factorului de Credit Proiectat 
pentru a determina valoarea actualizată a obligaŃiei determinate de beneficii şi costul 
serviciului curent; 

c) să determine valoarea justă a oricărui plan de active; 
d) să determine valoarea totală a câştigurilor şi pierderilor actuariale ce ar trebui 

recunoscute; 
e) unde a fost introdus s-au modificat un plan, să determine costul rezultat al 

serviciului trecut; 
f) unde a fost redus s-au achitat, să determine câştigul sau pierderea rezultată. 
Unde o întreprindere are mai mult decât un plan determinat de beneficii, 

întreprinderea aplică aceste procedee pentru fiecare plan separat. 
O întreprindere trebuie să contabilizeze nu doar obligaŃia ei legală, sub influenŃa 

clauzelor oficiale dintr-un plan determinat de beneficii, dar şi orice obligaŃie implicită ce 
apare din practicile neoficiale ale întreprinderii (exemplu- o modificare în practicile neoficiale 
ale întreprinderii ar acuza deteriorări inacceptabile ale relaŃiei acesteia cu angajaŃii). 

Alături de definirea şi contabilizarea planurilor de pensii, prezintă un deosebit interes 
şi definirea regimului de pensii şi contabilizarea costurilor legate de pensionare. 

Norma contabilă IAS 19 „Beneficiile angajaŃilor” defineşte regimul de pensionare ca 
fiind o convenŃie prin care întreprinderea furnizează prestaŃii în favoarea salariaŃilor săi în 
momentul sau după încetarea activităŃii lor, sub forma unei rente anuale sau unui capital. 

Regimurile de pensii fac obiectul unei garanŃii financiare. În acest caz angajamentele 
întreprinderii sunt acoperite (garantate) prin constituirea unui fond separat (Casa de pensii) 
care primeşte şi administrează contribuŃiile destinate finanŃării pensiilor. De regulă, acest fond 
este administrat de anumiŃi terŃi, desemnaŃi de patronat (întreprindere) sau de către salariaŃi. 
Responsabilitatea plăŃii pensiilor poate fi prestată de întreprindere sau poate fi transferată 
terŃilor gestionari ai fondului de pensii. 

Regimurile de pensionare care nu generează crearea unui fond separat sunt denumite 
fără acoperire (garanŃie) financiară. 

Regimurile de pensionare se clasifică în două mari categorii:  
- regimul cu contribuŃii definite 
- regimul cu prestaŃii definite 
În regimul de pensionare cu contribuŃii definite suma pensiilor acordate beneficiarilor 

depinde numai de capitalul constituit prin contribuŃiile vărsate în perioada vieŃii profesionale 



  

şi din veniturile obŃinute din plasarea acestui capital. Întreprinderea (patronatul) nu îşi ia nici 
un angajament în ce priveşte valoarea pensiilor de care vor putea beneficia salariaŃii, ci doar 
se limitează vărsarea contribuŃiilor prevăzute care, de regulă sunt calculate plecând de la 
salariile acordate în perioada când se plătesc contribuŃiile. 

În regimul de pensionare cu prestaŃii definite, pensiile sunt determinate în avans, cel 
mai adesea, sub forma unui procent din salariu în momentul încetării activităŃii salariatului. În 
acest caz întreprinderea se angajează să procedeze astfel încât prestaŃiile promise să poată fi 
onorate. 

În regimul de pensionare cu contribuŃii definite, patronul este degrevat de obligaŃiile 
ce-i revin o dată cu vărsarea contribuŃiilor sale. Deoarece aceste contribuŃii sunt, de regulă, 
proporŃionale cu salariile perioadei ele constituie o bună estimare a costului serviciilor 
produse de salariaŃi în cursul exerciŃiului, fiind suficientă contabilizarea cotizaŃiilor în 
cheltuielile exerciŃiului când ele se aplică. 

În schimb, într-un regim de pensionare cu prestaŃii definite, contribuŃiile vărsate de 
întreprindere în cursul unui exerciŃiu nu sunt, în mod obligatoriu, cheltuieli imputabile acelui 
exerciŃiu, impunându-se o distincŃie între contabilizarea costurilor prestaŃiilor legate de 
pensionare şi finanŃarea acestora. 

Într-un astfel de regim de pensionare, cheltuiala cu pensiile trebuie să se bazeze pe 
serviciile prestate în cursul exerciŃiului chiar dacă vărsămintele la fondul de pensii pot fi 
determinate după alte criterii, cum ar fi situaŃia trezoreriei întreprinderii sau consideraŃii 
fiscale. 

Contabilizarea cheltuielilor cu contribuŃiile la fondul de pensii aferente unui exerciŃiu 
se realizează cu ajutorul următoarelor formule contabile: 

 
Costuri implicate de pensionare = Cheltuieli de plătit xxx.xxx.xxx 

 
Cheltuieli de plătit = Conturi la bănci în lei xxx.xxx.xxx 

 
Într-un regim de pensionare cu prestaŃii definite, calculul costurilor serviciilor 

prestate în cursul exerciŃiului este mai dificil faŃă de regimul de pensionare cu contribuŃii 
definite, având în vedere numeroase variabile care influenŃează suma prestaŃiilor finale cum 
sunt: -evoluŃia salariului până în momentul plecării la pensie, rata de rotaŃie a personalului, 
randamentul activelor fondului de pensie, speranŃa de viaŃă a beneficiarilor de pensie, ş.a. 

De aceea este necesar ca angajamentul patronului să fie supus periodic unei evaluări 
actuariale pentru a se asigura de existenŃa echilibrului financiar al regimului de pensionare, 
adică de a constata capacitatea întreprinderii de a-şi onora obligaŃiile. Dacă evaluările 
actuariale dovedesc că valoarea actuală a activelor de garanŃie este insuficientă pentru 
acoperirea valorii actuale a prestaŃiilor promise, trebuie contabilizată ca o cheltuială 
suplimentară sub forma unui provizion pentru pensii astfel: 

 
Cheltuieli co provizioanele = Provizioane pentru pensii xxx.xxx.xxx 
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L’harmonisation comptable internationale est un  processus qui rise à préciser les principes 

et les normes comptables pour la préparation des états financiers dans le but d’améliorer la 
comparabilité des états financiers. Elle nécesite de déterminer des dénominateurs communs en termes 
d’information financiere, acceptables par les différentes nations, danc par différentes cultures. 

L’hamonisation comptable n’est cependant pas synonyme de standardisation comptable dans 
la mesure ou élle admet des variantes de traitement comptable lorsque l’obtention d’une solution 
unique ne paraet guére possible au vu des sensinilités régionales on nationales. 

 
 
Din forma, conŃinutul şi limbajul Ordinului transpar diferite influenŃe internaŃionale, 

străine cu privire la contabilitatea din România. Aceste influenŃe pot fi împărŃite în patru 
categorii principale. Primele două influenŃe sunt internaŃionale şi explicite: IASC şi Directiva 
a IV-a a CEE; celelalte două influenŃe sunt exercitate de FranŃa şi Marea Britanie. 

InfluenŃa lucrărilor Uniunii Europene poate fi cu uşurinŃă remarcată, analizând 
structura Ordinului în paralel cu Directiva a IV-a, ordinea tratării problemelor este în mare 
măsură aceeaşi cu cea oferită de Directivă. Scopul explicit al procesului de armonizare cu 
Directiva a IV-a este, desigur, influenŃa cea mai importantă: conŃinutul Ordinului este 
corespunzător Directivei, excepŃie făcând unele puncte. De exemplu, formatul de bilanŃ (art. 
4.10.) arată modalităŃile relevante de tratare a cheltuielilor de constituire şi de dezvoltare cu 
completarea din paranteză (când reglementările permit capitalizarea acestora), dublând 
specificarea Directivei a IV-a (art. 9) şi aceasta în ciuda faptului că Ordinul permite astfel de 
capitalizări (art. 5.22.), cu îndeplinirea condiŃiilor cerute de normele contabile internaŃionale. 

Poate cel mai important amendament faŃă de conŃinutul Directivei constă în natura 
cerinŃei de a oferi o imagine fidelă. Articolul 2 din Directivă specifică natura conturilor 
anuale, precizând că aceste conturi trebuie să fie întocmite în conformitate cu prevederile 
Directivei şi să ofere o imagine fidelă. Dacă aplicarea prevederilor nu este suficientă pentru 
oferirea unei imagini fidele, trebuie oferite informaŃii suplimentare. În cele din urmă, în cazuri 
excepŃionale, o prevedere a Directivei poate fi încălcată, dacă aplicarea acesteia nu conduce la 
oferirea unei imagini fidele. 

Reglementarea românească, Ordinul nr. 94/2001, extinde în mod considerabil aceste 
cerinŃe. În primul rând, în vederea obŃinerii unei imagini fidele, conturile anuale cuprind 
situaŃie a fluxurilor de trezorerie, cât şi situaŃia modificărilor capitalului propriu. Mai mult, 
O.M.F.P. nr. 94/2001, precizează (art. 4.29) că situaŃia fluxurilor de trezorerie se întocmeşte 
potrivit unuia dintre modelele prevăzute de IAS 7, iar la capitolul III sunt prezentate două 
scheme simplificate de tablou de trezorerie, întocmite prin metoda directă şi respectiv metoda 
indirectă. Faptul că, normalizatorii contabili români cer ca situaŃia fluxurilor de trezorerie să 
fie întocmită în conformitate cu norma contabilă internaŃională IAS 7, fără să se facă alte 
precizări, poate fi doar un exemplu al influenŃei IASC. 

A doua diferenŃă se referă la faptul că întreprinderilor româneşti li se cere nu doar să 
întocmească aceste conturi anuale în conformitate cu Legea contabilităŃii nr. 
82/1991(republicată) şi cu Ordinul 94/2001, dar şi în concordanŃă cu Cadrul contabil 
conceptual din volumul II şi cu Standardele InternaŃionale de Contabilitate din volumul III 
(art. 3.4. din Ordinul nr. 94/2001). Acest fapt dă naştere la ipoteza interesantă a unui potenŃial 
conflict între Legea nr. 82/1991 şi Reglementările din 2001, bazate pe cerinŃele Directivei, pe 
de o parte, şi volumele 2 şi 3, pe de altă parte, care conŃin referenŃialul contabil al IASC. Cu 
toate că, Directiva contabilă europeană este considerată că se află în concordanŃă cu 



  

Standardele InternaŃionale de Contabilitate, cu excepŃia unor evaluări, cum ar fi valoarea de 
piaŃă, este evident că dispozitivul reprezentat de Cadrul contabil conceptual emis de IASC - în 
mod particular, definiŃiile structurilor situaŃiilor financiare date de acesta, este foarte adecvat, 
în sensul de elaborat. De asemenea, terminologia utilizată de IASC nu este întotdeauna 
compatibilă cu cea utilizată în Directivă, de aceea Ordinul precizează la art. 3.7., că dacă între 
Directiva contabilă europeană şi cadrul contabil conceptual al IASC există o stare 
conflictuală, pe perioada de implementare a programului de dezvoltare a sistemului de 
contabilitate, întreprinderile au posibilitatea să opteze pentru aplicarea unuia dintre cele două 
tratamente contabile, astfel încât să se asigure prezentarea unei imagini fidele a evenimentului 
respectiv. Pentru asigurarea concordanŃei dintre Standardele InternaŃionale de Contabilitate, 
cuprinse în volumul III, şi Legea contabilităŃii nr. 82/1991, s-a procedat la modificarea şi 
completarea legii, prin O.G. nr. 61/2001, astfel aceste Standarde contabile nu vor putea să 
intre în contradicŃie cu prevederile legii, inclusiv detaliile ei, aşa cum se întâmplă, spre 
exemplu, în Marea Britanie. 

CerinŃa Directivei privind oferirea de informaŃii suplimentare este regăsită în Ordin la 
art. 3.8.. şi de asemenea, este inclusă şi prevederea referitoare la "cazurile excepŃionale" de 
abatere de la normele contabile, dar cu o mai mare sferă de aplicare. Articolul 3.8. din Ordin 
specifică faptul că, dacă, în contextul unor "împrejurări speciale" ce privesc o întreprindere, 
respectarea uneia dintre cerinŃele cuprinse în vol. 1, 2 şi 3, nu duce la prezentarea unei 
imagini fidele, administratorii întreprinderii se pot abate de la aceste cerinŃe, atât cât este 
necesar pentru furnizarea unei imagini fidele. Acest fapt face abaterea destul de neverosimilă. 
InfluenŃa IASC transpare, de asemenea din Ordin, al cărui obiectiv explicit este armonizarea 
contabilităŃii din România cu Standardele InternaŃionale de Contabilitate. Volumele 2 şi 3 
subliniază această influenŃă. 

InfluenŃa poate fi remarcată, totodată în cazul unor detalii ale Ordinului. De exemplu, 
art. 5.22. tratează regulile de evaluare referitoare la cheltuielile de dezvoltare. Acesta 
stipulează că, astfel de cheltuieli vor fi înscrise în bilanŃ numai în anumite situaŃii descrise în 
volumul III. Aceasta este o referire la vechiul standard IAS 9, anulat în anul 1998. O influenŃă 
similară poate fi remarcată în cazul perioadei maxime de amortizare de 20 de ani a fondului 
comercial consolidat. Această perioadă, prevăzută la art. 5.23.(b) din Ordin, a fost, desigur, 
perioada maximă specificată de IAS 22. IAS 22 din 1998 nu mai precizează această perioadă 
maximă. 

Poate şi mai semnificativ şi relevant, în acest sens este şi faptul că Ordinul prevede 
utilizarea unor principii contabile în vederea întocmirii situaŃiilor financiare, care în mod clar 
au la origine mai mult IAS 1 decât Directiva a IV-a. Articolele 5.2-5.10 ale Ordinului conŃin 
nouă principii contabile, şase dintre acestea fiind prevăzute şi de Directiva a IV-a în art. 31, 
trei fiind preluate din IAS 1. Articolul 5.8 prezintă principiul necompensării, care interzice 
compensarea activelor cu datoriile şi a veniturilor cu cheltuielile-un concept prezentat în IAS 
1. Articolul 5.10 prezintă principiul pragului de semnificaŃie, o idee nouă în România, unde 
există o puternică legătură între contabilitate şi fiscalitate (aspect asupra căruia vom mai 
reveni cu reflecŃii, pe parcursul acestui studiu), deoarece conturile anuale ale întreprinderilor 
servesc la evaluarea impozitelor, fiind cerute informaŃii contabile detaliate. Acest principiu 
este prezentat de paragrafele 29-32 ale IAS 1. 

În fine, Ordinul conŃine "delicata" noŃiune de prevalenŃa economicului asupra 
juridicului. Revizuirea IAS 1, realizată în anul 1997, a transformat acest principiu într-o 
noŃiune cheie de stabilire a relevanŃei situaŃiilor financiare. Identificarea principiului 
prevalenŃei economicului asupra juridicului, în mod distinct în reglementarea românească64,  
pare să fie în spiritul IAS 1 nerevizuit, prin plasarea lui alături de celelalte principii. În opinia 
noastră, includerea acestui principiu în reglementările contabile din România introduce o 
contradicŃie potenŃială cu alte părŃi componente din cadrul acestor reglementări. 

 
InfluenŃele naŃional străine asupra Ordinului Ministrului FinanŃelor Publice 

nr.94/2001 

                                                      
64 O.M.F.P. nr. 94/2001 



  

 
FranŃa 
Probabil că nu este o surpriză puternica influenŃă franceză asupra Ordinului nr. 

94/2001, dată fiind istoria reformelor contabile din România de după 1990. Ordinul operează 
prin doctrina contabilă franceză, care a inspirat elaborarea Legii contabilităŃii în anul 1991. 
Aceste influenŃe sunt semnificative şi puternice şi pot fi ilustrate printr-o serie de dimensiuni. 
Una dintre cele mai relevante şi semnificative influenŃe o reprezintă existenŃa capitolului V al 
Reglementărilor contabile introduse prin Ordinul nr. 94/2001: definiŃiile termenilor contabili. 
Planul Contabil General (PCG) francez din 1982 cuprinde lista termenilor contabili cheie şi o 
scurtă descriere a fiecărui termen. O astfel de abordare nu are echivalent în lumea contabilă 
anglo-saxonă, deşi diverse cadre contabile conceptuale oferă definiŃii ale elementelor 
situaŃiilor financiare. 

Definirea conceptelor contabile reprezintă o preocupare curentă în România, în 
deliberările care au loc în cadrul grupului de lucru, constituit la nivel naŃional, cu privire la 
traducerea în limba română a termenilor cheie utilizaŃi de normele contabile internaŃionale. 

O a doua dimensiune a influenŃei, transpare din SecŃiunea 1 a Ordinului: 
reglementările contabile aferente întreprinderii (societăŃii comerciale). Aşa cum subliniază 
profesorul Alan D. Roberts, aici sunt de remarcat două aspecte. Primul constă în faptul că 
Ordinul, în mod similar Legii nr. 82/1991, este, printre altele, aplicabil tuturor 
întreprinderilor, nu doar în cazul societăŃilor de capitaluri, cum este prevăzut în cadrul 
articolului 1 din Directiva a IV-a sau în Legea societăŃilor comerciale din Marea Britanie. Din 
aceste considerente, România urmează exemplul FranŃei: pentru implementarea Directivei, 
FranŃa a decis să alinieze Codul de ComerŃ, care este aplicabil, în mod virtual, tuturor 
întreprinderilor, la cerinŃele Directivei. Cu câteva excepŃii, referitoare în special, la publicarea 
conturilor anuale, Directiva este aplicată tuturor întreprinderilor ce se află sub incidenŃa 
Codului. România pare să urmeze aceeaşi cale, acest aspect este, desigur în concordanŃă cu 
IAS 1, în sensul că Standardul nu specifică în mod particular formele societăŃilor comerciale. 

O altă dimensiune constă în detalierea SecŃiunii 1 din Reglementări, care tratează 
modalităŃile de înregistrare în contabilitate şi are la bază articolele 6-25 din Legea 
contabilităŃii nr. 82/1991. Această preocupare cu privire la forma legală a înregistrărilor 
contabile face parte din tradiŃia contabilă franceză, începând cu Codul lui Colbert din 1673, 
iar SecŃiunea 1 a Reglementărilor româneşti reproduce, în cea mai mare parte, reglementările 
franceze. Un interes particular îl reprezintă şi îl ridică documentele justificative. Astfel de 
documente au un rol esenŃial în legislaŃia franceză, ca probă în justiŃie, atât pentru 
reglementarea afacerilor de către stat, incluzând autorităŃile fiscale, cât şi pentru rezolvarea 
diferendelor în afaceri. 

În ce priveşte "grija" pentru înregistrările contabile, România are o tradiŃie culturală, 
care dacă nu vine în contradicŃie cu principiul prevalenŃei economicului asupra juridicului 
pentru prezentarea situaŃiilor financiare, arată o serie de atitudini privind raportările financiar-
contabile, care sunt departe de pragmatismul şi caracterul neoficial al celor mai multe dintre 
sistemele anglo-saxone. Aceste atitudini faŃă de înregistrările în contabilitate îşi găsesc cea 
mai deplină expresie sub forma planului contabil care include planul de conturi. 

O altă influenŃă franceză este dată de păstrarea conceptului de patrimoniu, la care se 
face în mod frecvent referire, incluzând trimiterea la operaŃiile patrimoniale. Conceptul de 
patrimoniu este bine înrădăcinat în unele sisteme contabile continental-europene, deşi 
semnificaŃia acestuia nu este întotdeauna recunoscută în Ńările anglo-saxone. Această 
semnificaŃie este poate mai bine ilustrată şi subliniată de formularea din articolul 2 alin.(3), 
din cadrul Directivei a IV-a a CEE. Versiunea engleză a acestui articol precizează: " conturile 
anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziŃiei financiare şi a 
rezultatului". În versiunea franceză aceste categorii economice şi financiare, sunt înlocuite de 
un singur cuvânt, patrimoniu. 

În unele Ńări continentale, patrimoniul este un concept juridic care se referă la activele 
nete care aparŃin unei entităŃi. ImplicaŃia este aceea că acesta se referă la drepturile şi 



  

obligaŃiile legale ale unei întreprinderi la un moment dat65. BilanŃul conŃine doar elementele 
care, din punct de vedere juridic, sunt datorate sau se află în proprietatea întreprinderii. 
Accentul cade, mai degrabă, pe forma legală, aparenŃa juridică, decât pe substanŃa economică 
sau realitatea economică. Preocuparea existentă în Ordin pentru înregistrarea operaŃiunilor 
patrimoniale, pentru întocmirea unui bilanŃ patrimonial vine în contradicŃie cu principiul 
prevalenŃei economicului asupra juridicului, enunŃat în cadrul articolului 5.9. Reiese, în mod 
clar la suprafaŃă, o contradicŃie filosofică. Pe de o parte, Volumul I, adică Reglementările 
aprobate prin Ordinul nr. 94/2001, utilizează conceptul de patrimoniu, pe de altă parte, 
Volumele II şi III, care reprezintă referenŃialul contabil al IASC, îl resping. 

"Proba de foc", am putea aprecia, pentru acest concept îl reprezintă tratamentul 
contabil al contractelor de leasing financiar. În Ńări cum ar fi FranŃa şi Italia, astfel de 
contracte de leasing nu pot fi capitalizate în cazul conturilor întreprinderilor individuale, 
deoarece activele fixe care fac obiectul contractelor de leasing nu reprezintă o parte din 
patrimoniul întreprinderii. Spania, însă a găsit o altă soluŃie, contractele de leasing financiar 
fiind capitalizate ca un activ fix necorporal: dreptul de utilizare a activului fix, este un drept 
legal. În cazul României, contractele de leasing financiar trebuie acum activate, căci cadrul 
normativ a fost elaborat, este vorba despre Ordinul nr. 686/1999, care se referă la Normele 
privind înregistrarea în contabilitate a operaŃiunilor de leasing, şi care definesc leasing-ul 
financiar ca prevalenŃa economicului asupra juridicului, în sensul că bunurile de natura 
imobilizărilor care fac obiectul leasing-ului, ies din patrimoniul locatorului (societăŃii de 
leasing) şi intră în patrimoniul locatarului (utilizatorului), deşi proprietatea asupra lor 
aparŃine, până la expirarea contractului de leasing locatorului. Ordinul nr. 94/2001 recunoaşte 
în mod implicit acest tratament, cerând la art. 5.62., publicarea în Notele explicative a 
cheltuielilor aferente contractelor de leasing operaŃional, care au fost înregistrate în contul de 
profit şi pierdere. 

O altă moştenire franceză prezentă în Ordin o reprezintă reglementările privind 
inventarierea anuală a patrimoniului care, în termenii prezentaŃi anterior, sunt legare de 
noŃiunea de patrimoniu. Urmând reglementările franceze, art. 12, Codul de comerŃ, Ordinul 
precizează că intrările în patrimoniul întreprinderii trebuie înregistrate în contabilitate la 
valoarea de intrare, aceasta fiind pentru active, în cele mai multe cazuri, costul de achiziŃie 
sau costul de producŃie, conform art. 5.13. La sfârşitul exerciŃiului financiar, are loc 
inventarierea patrimoniului. Este stabilită valoarea de inventar şi aceasta este comparată cu 
valoarea de intrare sau, în cazul activelor imobilizate, cu valoarea netă contabilă. Valoarea de 
inventar depinde de felul activului sau a datoriei, şi în acest sens art. 5.13, prevede o serie de 
reguli de evaluare care depind de natura elementului şi dacă valoarea de inventar este mai 
mare sau mai mică faŃă de valoarea de intrare sau valoarea contabilă. EsenŃial este faptul că 
dacă valoarea de inventar a unui activ imobilizat este mai mică decât valoarea contabilă, fie se 
înregistrează o amortizare, dacă deprecierea este considerată ireversibilă, fie se constituie un 
provizion, dacă deprecierea este considerată temporară. 

Toate acestea sunt preluate din legea franceză66 şi reprezintă un mod particular de 
tratare a evaluării activelor. Procedurile inventarierii anuale, conceptul de patrimoniu, 
determinarea valorii de inventar şi constituirea provizioanelor pentru depreciere, deşi au 
legătură cu IAS 36 "Deprecierea activelor", nu sunt în totalitate la fel. Nu este clar cum 
prevederile art. 5.13 din Reglementări, se vor îmbina cu acest standard (IAS 36), care desigur 
reprezintă o parte componentă  a Volumului III. Această problemă este pusă în evidenŃă de 
statutul provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli din legislaŃia românească. Deşi aceste 
provizioane nu sunt definite în cadrul listei de termeni existentă în capitolul V din Volumul I, 
natura lor este descrisă în art. 4.24. Această precizare pare să fie preluată din art.20 al 
Directivei a IV-a a CEE: "Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli nu pot avea drept scop 
corectarea valorilor elementelor de activ, iar suma lor trebuie corelată strict cu riscurile şi 
cheltuielile previzibile". 

                                                      
65 Roberts, 1993 
66 D 83-1020, art.7 



  

Din nefericire această definiŃie nu este în deplină concordanŃă cu recentul IAS 37 
"Provizioane, datorii şi active contingente", în cadrul căruia definiŃia provizioanelor este mult 
mai restrictivă în ceea ce priveşte constituirea acestora şi are la bază ideea că provizioanele 
reprezintă datorii. Totuşi, Reglementările contabile aprobate prin Ordinul nr. 94/2001 
prezintă, la art. 4.23, definiŃia unui provizion preluată din IAS 37, iar referirea la 
provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli din art. 4.24, păstrează câteva precizări menŃionate de 
art. 20 al Directivei a IV-a europene. 

Se pot identifica multe alte influenŃe franceze asupra Ordinului, ca de exemplu cazul 
principiului independenŃei exerciŃiilor, dar poate cea mai surprinzătoare influenŃă o reprezintă 
formatul Contului de profit şi pierdere. Planul Contabil General francez din 1982 prezintă 
doar unul din cele patru formate ale acestei situaŃii financiare permise de Directiva a IV-a a 
Uniunii Europene, şi anume forma orizontală cu clasificarea cheltuielilor şi veniturilor după 
natură. În PCG francez se face referire la forma verticală (listă), dar această formă este, în 
esenŃă, o rearanjare a celei orizontale cu privire la elementele luate în consideraŃie-aceasta 
este o ilustrare a specificului principiului contabil francez al necompensării. Articolul 4.26 al 
acestui Ordin prezintă formatul vertical, cu prezentarea cheltuielilor după natura lor. 

Desigur, această formă de prezentare este în concordanŃă cu prevederile Directivei a 
IV-a şi ale IAS 1, dar este, fără nici o îndoială, o alegere surprinzătoare. Dacă obiectivele 
principale şi majore ale acestui Ordin sunt acelea de a încuraja investitorii străini, dezvoltarea 
pieŃelor de capital şi o orientare generală spre practica contabilă internaŃională, atunci era de 
aşteptat să vedem un format vertical, cu prezentarea cheltuielilor după funcŃiuni, cu 
evidenŃierea costului bunurilor vândute şi a marjei brute, formatul fiind, în cele din urmă, 
permis. Faptul că nu a fost prevăzută o astfel de prezentare are legătură cu concepŃia Planului 
Contabil General românesc şi cu cererea de informaŃii financiare relevante de către stat, 
pentru scopuri macroeconomice, în mod special, colectarea datelor cu privire la valoarea 
adăugată, şi estimări fiscale. Însă, un lucru notabil este faptul că, o analiză a cheltuielilor de 
exploatare după funcŃiuni este cerută în cadrul notelor explicative67. 

 
Marea Britanie 
Cele prezentate mai sus, au relevat mai multe influenŃe ale doctrinei contabile 

franceze în conŃinutul şi stilul în care a fost conceput O.M.F.P. nr. 94/2001, şi poate că nu 
trebuie să surprindă pe nimeni că acest Ordin este şi de inspiraŃie franceză, prin Legea 
contabilităŃii din 1991. De asemenea este clar că standardele contabile internaŃionale (IAS) au 
adus, şi nu doar datorită volumelor 2 şi 3, o "aromă" anglo-saxonă legislaŃiei contabile 
româneşti. Dar care au fost influenŃele specific britanice încorporate în această reformă 
contabilă, realizată cu consilierea directă a experŃilor scoŃieni? Există mai multe asemenea 
influenŃe, dintre care vor fi prezentate câteva în continuare, ca urmare a studiului şi analizei 
opiniilor profesorului Alan D. Roberts. 

Cu certitudine, aceasta fiind o opinie personală, putem afirma că una dintre cele mai 
evidente influenŃe constă chiar în natura situaŃiilor financiare. Astfel, aşa cum am mai arătat şi 
vom mai reveni asupra subiectului şi cu alte reflecŃii personale şi nu numai, situaŃiile 
financiare româneşti cuprind cinci elemente: bilanŃul contabil, contul de profit şi pierdere, 
situaŃia modificărilor capitalului propriu, situaŃia fluxurilor de trezorerie şi politici contabile şi 
note explicative. Nivelul detalierii informaŃiei din bilanŃ şi contul de profit şi pierdere este, de 
departe, mai anglo-saxon decât francez. Formatele franceze ale acestor situaŃii financiare se 
bazează pe un număr mai mare de rubrici decât echivalentele lor britanice, acestea din urmă 
limitându-se numai la cerinŃele informaŃionale impuse de Directiva a IV-a europeană. 

Altă influenŃă britanică poate fi întâlnită în notele la conturile anuale denumite în 
Ordin "Politici contabile şi note explicative". Denumirea românească actuală a acestei situaŃii 
financiare este semnificativă, deoarece o înlocuieşte pe cea de inspiraŃie franceză, este bine 
cunoscut faptul că în prima fază a reformei contabile româneşti acest cont anual a fost 
                                                      

67 (Nota 4 intitulată "Analiza rezultatului din exploatare" prezentată în cap. III 
din Vol.). 

 



  

denumit oficial "anexa", după modelul francez. Abordarea franceză s-a bazat pe 
convenŃionalizarea şi schematizarea acestei anexe şi pe punerea ei pe picior de egalitate cu 
bilanŃul contabil şi contul de profit şi pierdere (Matt şi Mikol, 1988), abordare adoptată şi de 
reglementările contabile româneşti anterioare. Se poate astfel concluziona la cele anterior 
expuse, că schimbarea de terminologie în limbajul contabil românesc este o schimbare de 
abordare: notele vor fi doar- un set de diferite documente, de informare în stil anglo-saxon, 
care detaliază, explică şi comentează alte elemente ale situaŃiilor financiare. 

Caracteristica particulară a influenŃei britanice asupra situaŃiilor financiare este, totuşi, 
formatul bilanŃului contabil. Articolul 4.10 din Reglementările contabile aprobate prin Ordin 
prezintă acest model care este unul vertical sub formă de listă, şi prezintă rubrici, de exemplu, 
pentru "active curente nete"(Reprezintă indicatorul financiar "fond de rulment", care exprimă 
lichiditatea imediată a întreprinderii) şi "total active minus datorii curente" (Adică valoarea 
capitalurilor permanente ale întreprinderii, element care poate fi utilizat, de asemenea, la 
calculul fondului de rulment). Prescrierea acestui format este oarecum ciudată: această 
prezentare a bilanŃului contabil, deşi permisă de Directiva a IV-a europeană, este o practică 
puŃin întâlnită în Uniunea Europeană. Oricum, poziŃionarea rubricilor "Cheltuieli în avans" şi 
"Venituri în avans", astfel încât să nu fie vizualizată partea de "Datorii ce trebuie plătite într-o 
perioadă de un an" şi "Active nete curente", este similară cu art. 4 al Legii societăŃilor 
comerciale din Marea Britanie. 

Deci, ca formă de prezentare, Ordinul a optat pentru un "stil" francez al formatului de 
cont de profit şi pierdere şi un "stil" britanic al formatului de bilanŃ contabil. 

De asemenea influenŃa britanică poate fi remarcată şi în limbajul contabil utilizat în 
normele contabile româneşti. În pofida prevalenŃei abordării franceze în evaluarea activelor, 
forma regulilor care guvernează această problemă este de inspiraŃie britanică. Astfel, 
articolele 5.13-5.32 din Reglementări grupează regulile de evaluare la cost istoric, în acord cu 
regulile prevăzute de art. 4 al Legii britanice a societăŃilor comerciale. Articolele 5.33-5.40 
prezintă tratamente contabile alternative, conŃinute în legislaŃia britanică, deşi există diferenŃe 
în mai multe puncte. Acestea se explică prin experienŃa inflaŃionistă din economia 
românească, iar Ordinul face referire la retratarea situaŃiilor financiare prin reevaluări sau prin 
ajustarea la inflaŃie, potrivit IAS 29 "Prezentarea conturilor în economiile hiperinflaŃioniste". 
Oricum, regulile privind tratamentul contabil al rezervelor din reevaluare, art. 5.39-5.40 din 
Reglementări, urmează în linii mari regulile şi limbajul folosite în paragraful 34, art. 4, din 
Legea britanică a societăŃilor comerciale.  

Există şi alte influenŃe britanice în limbajul şi conŃinutul Ordinului dar, adesea este 
dificil să se delimiteze ce este specific britanic de ceea ce este inspirat direct din normele 
contabile internaŃionale (IAS). Cu toate acestea, nu putem să nu aducem în discuŃie, relaŃia 
implicită dintre fiscalitate şi contabilitate prezentă în Ordin, şi asupra căreia ne vom mai 
apleca "ochiul" critic pe parcursul acestei lucrări. 

Transpare, considerăm noi, destul de evident şi clar că Ordinul este o încercare 
deliberată de a schimba legătura strânsă dintre contabilitate şi fiscalitate, prezentă în 
reglementările contabile româneşti anterioare. Legea contabilităŃii din 1991 a fost modelată 
după reglementarea şi practica franceză, în care cheltuielile sunt deductibile fiscal numai dacă 
au fost înregistrate în contabilitate iar conturile anuale ale întreprinderilor constituie o parte 
din declaraŃia anuală de impozite. O poluare fiscală a contabilităŃii s-a datorat existenŃei 
"provizioanelor reglementate" şi a "provizioanelor deductibile fiscal pentru deprecierea 
activelor". 

În O.M.F.P. nr. 94/2001, se pot vedea câteva modificări ale acestei strânse relaŃii 
dintre contabilitate şi fiscalitate. Provizioanele reglementate nu mai sunt menŃionate în text şi 
nici nu mai apar ca o rubrică distinctă în capitalurile proprii din bilanŃul contabil. Privit în 
ansamblul său acest Ordin , aşa cum era de aşteptat face foarte puŃine referiri la fiscalitate, cu 
toate că există o cerinŃă (art. 5.63 şi 5.64) privind o notă explicativă care trebuie să prezinte 
detalii privind impozitul pe profit. Aceste două articole solicită comunicarea într-o notă 
explicativă a valorii diferenŃei dintre cheltuiala cu impozitul pe profit şi impozitul plătit 
pentru fiecare exerciŃiu financiar, dacă această diferenŃă este importantă, cât şi o reconciliere 
între rezultatul contabil al exerciŃiului financiar şi rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în 



  

declaraŃia de impozit. Această cerinŃă este în concordanŃă cu prevederile Directivei a IV-a 
europeană, art. 43, 1(10) şi (11). 

Aceste prevederi sunt importante în sensul că ele sugerează că pot rezulta impozite 
amânate şi că rezultatul exerciŃiului nu poate fi presupus să fie acelaşi cu profitul impozabil. 
Dacă în practica românească se va realiza această separaŃie, rămâne de văzut, întrucât acest 
lucru va depinde mult de comportamentul autorităŃilor fiscale româneşti, bazat pe respectul 
faŃă de înregistrările contabile, şi implicit raŃionamentul profesional, cât şi faŃă de situaŃiile 
financiare, şi de asemenea, de comportamentul şi atitudinea întreprinderilor. 

O probă serioasă pentru influenŃa fiscalităŃii asupra contabilităŃii este calculul şi 
tratamentul contabil al deprecierii ireversibile (amortizării) activelor fixe. În Marea Britanie, 
deprecierea contabilă este bazată pe estimarea "duratei utile de viaŃă" a activelor fixe, 
conform paragrafului 18, art. 4, din Legea societăŃilor comerciale din 1985; deprecierea 
pentru scopuri fiscale se calculează pe baza unui sistem de "alocări din capital", stabilit de 
autorităŃile fiscale britanice. 

Articolul semnificativ privind deprecierea imobilizărilor din norma românească, art. 
5.17 al Reglementărilor, este traducerea, aproape cuvânt cu cuvânt, a paragrafului 18 din art. 
4-exceptând un element crucial. În loc de "durată limitată de viaŃă economic utilă" (limited 
useful economic life, în engleză), s-a substituit fraza "durată normală de funcŃionare limitată". 
Această frază omite referinŃa la cuvântul "economic", ceea ce considerăm că ar fi important, 
deoarece se permite astfel, ca deprecierea să fie stabilită fără luarea în considerare a 
circumstanŃelor în care operează şi îşi desfăşoară activitatea întreprinderea ci în conformitate 
cu duratele de viaŃă raŃionale şi fiscale ale activelor imobilizate. 
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PROVIZIOANELE DEDUCTIBILE FISCAL 
 

Conf. univ. dr. Angela Vinter 
Universitatea din Oradea, str. Armatei Române nr. 5, Oradea 

 
 
Rezumat. The previsions (reserves) which can be deduced from fiscal point of view, means the 

right of deduction from exercise results the expenses made for create them. Creation of a deductible 
prevision from fiscal point of view is an advantage for company. 

 
 
Provizionul reprezintă o constatare a diminuării valorii unui element de activ 

(provizion pentru depreciere) sau o creştere a pasivelor exigibile (provizioane pentru riscuri şi 
cheltuieli). De asemenea, natura unui provizion este clar precizată, dar incertă în ceea ce 
priveşte mărimea sau realizarea sa, pe care evenimentele survenite sau în curs o fac 
previzibilă la data stabilirii situaŃiei din conturi, de regulă la sfârşitul anului. 

Din punct de vedere fiscal, provizioanele se împart în două categorii: 
- provizioane deductibile fiscal, care presupun dreptul de deducere din rezultatul 

exerciŃiului a cheltuielilor aferente constituirii acestora. 
- provizioane nedeductibile fiscal care presupun trecerea cheltuielilor aferente 

constituirii lor în categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul rezultatului 
exerciŃiului. 

Până nu demult, sfera provizioanelor deductibile fiscal cuprindea: provizioanele 
pentru clienŃi neîncasaŃi, provizioanele pentru pierderi din diferenŃe de curs valutar şi 
provizioanele pentru garanŃii de bună execuŃie. Ca elemente particulare ale acestei sfere mai 
pot fi enumerate provizioanele reglementate, precum şi provizioanele constituite pentru 
refacerea terenurilor afectate de exploatarea zăcămintelor naturale. 

Provizioanele nedeductibile fiscal sunt constituite în principal din provizioanele 
pentru deprecierea activelor. 

Această delimitare fiscală stă la baza atractivităŃii constituirii provizioanelor de către 
agenŃii economici. Constituirea unui provizion deductibil fiscal constituie un avantaj pentru 
întreprindere. Ea îşi diminuează astfel rezultatul exerciŃiului cu valoarea provizionului şi ca 
atare obligaŃiile fiscale către buget se reduc (impozitul pe profit). 

În momentul diminuării sau anulării provizionului prin preluarea acestuia la venituri 
creşte rezultatul exerciŃiului, dar impozitul aferent acestei creşteri va fi mai mic ca valoare 
reală decât cel ce s-ar fi plătit în cazul neconstituirii provizionului. Această diferenŃă de 
impozit este suportată de bugetul statului. 

Această diminuare a valorii reale a impozitului apare ca efect al erodării monedei 
naŃionale de către inflaŃie. 

Aşadar principalul avantaj al constituirii unui provizion deductibil fiscal se 
concretizează în amânarea în timp a plăŃii unei părŃi din impozitul pe profit. 

Conform Hotărârii Guvernului nr.830/15.072002 provizioanele deductibile fiscal sunt 
următoarele: 

1. Provizioane pentru clienŃi neîncasaŃi. Aceste provizioane pot fi constituite în cazul 
deprecierii creanŃelor faŃă de clienŃii neîncasaŃi, dar nu sunt recunoscute din punct de vedere 
fiscal decât în cazul declarării falimentului acestora, pe baza Hotărârii judecătoreşti şi numai 
în limita creanŃei neacoperite prin avansurile încasate şi garanŃiile deŃinute. 

Momentul constatării deprecierii este din punct de vedere contabil, inventarierea şi 
înregistrarea, care au loc indiferent dacă respectivul client este sau nu în stare de faliment, 
ceea ce contează este faptul că valoarea probabilă de încasat este mai mică decât valoarea 
nominală a creanŃei. De aici rezultă neîncrederea administraŃiei fiscale în judecata contabililor 
care îşi respectă principiile, neîncredere dublată şi de nevoia de simplificare a verificării 
exactităŃii determinării profitului impozabil. 



  

Această limitare a cheltuielilor cu provizioanele nu înseamnă că în contabilitate se vor 
înregistra numai provizioanele recunoscute de fisc, obiectivul de imagine fidelă pe care 
trebuie să o ofere contabilitatea impune respectarea tuturor principiilor contabile şi deci, 
înregistrarea de provizioane ori de câte ori este necesar, indiferent dacă sunt sau nu 
deductibile. 

Pe de altă parte, este recunoscut faptul că declararea falimentului unei societăŃi şi 
obŃinerea unei Hotărâri judecătoreşti în acest sens este o procedură îndelungată. 

Ca urmare întreprinderea are de ales între a înregistra un provizion pentru deprecierea 
creanŃei în momentul în care o creanŃă nu este încasată la scadenŃă, iar clientul respectiv are 
probleme de solvabilitate, provizion nedeductibil fiscal, şi a înregistra după o perioadă mai 
lungă de timp un provizion deductibil fiscal în momentul declarării falimentului şi obŃinerea 
unei Hotărâri judecătoreşti în acest sens. Acest caz conduce la o distorsiune între realitatea 
situaŃiei patrimoniale a societăŃii şi bilanŃ, dar nu implică plata unui impozit majorat pe profit. 

2. Provizioane pentru garanŃii acordate clienŃilor se constituie pentru a preîntâmpina 
riscul ca în perioada de garanŃie a bunurilor livrate să apară defecŃiuni care să necesite 
cheltuieli cu remedierea. 

Constituirea provizioanelor pentru garanŃii acordate clienŃilor se face lunar, la nivelul 
cotelor prevăzute în contractele încheiate, dar nu mai mult decât cota medie realizată în 
exerciŃiul financiar precedent. 

Conform IAS 37 „Provizioane, datorii şi active contingente”, limitele superioare şi 
inferioare ale domeniului valorilor posibile ar trebui estimate cu prudenŃă, dar de asemenea ar 
trebui să fie realiste.   

Atunci când un provizion se referă la o gamă de elemente, mărimea acestuia se 
stabileşte folosind o metodă statistică de evaluare ce poartă denumirea de valoare previzionată 
(aşteptată). 

Această metodă presupune estimarea obligaŃiei prin ponderarea tuturor rezultatelor 
posibile cu probabilităŃile fiecăruia de realizare. 



  

Exemplu:  
O întreprindere vinde produse însoŃite de un certificat de garanŃie care dă dreptul 

clienŃilor la service gratuit pentru orice tip de defecte ce apar în primele şase luni de la data 
cumpărării. Dacă la toate produsele vândute se identifică defecte minore, se vor înregistra 
costuri de reparaŃie de 1.000.000 lei. Dacă la toate produsele vândute se identifică defecte 
majore, se vor înregistra costuri de reparaŃie de 4.000.000 lei. 

ExperienŃa întreprinderii şi estimările indică pentru anul care urmează că pentru 
produsele vândute, 75% nu vor înregistra defecte, 20% vor înregistra defecte minore şi 5% 
defecte majore. În concordanŃă cu paragraful 24, întreprinderea va evalua probabilitatea unor 
costuri aferente obligaŃiei rezultate din service–ul gratuit în perioada de garanŃie, pe 
ansamblu. 

Valoarea estimată a costului cu reparaŃiile este: 
(75% x 0) +(20% x 1.000.000) + (5% x4.000.000) = 400.000 lei 

Pentru lucrările de construcŃii, care necesită garanŃii de bună execuŃie, astfel de 
provizioane se constituie tot lunar, dar numai cu condiŃia reflectării în contabilitate, la venituri 
a valorii lucrărilor executate şi confirmate de beneficiar, pe baza situaŃiilor de lucrări. 

Deductibilitatea cheltuielilor pentru constituirea acestor provizioane este admisă în 
luna în care are loc livrarea bunurilor sau facturarea serviciilor sau a lucrării. 

3. Provizioane pentru pierderi din diferenŃe de curs valutar se constituie pentru 
acoperirea riscului valutar determinat de deprecierea monedei naŃionale în raport cu devizele 
străine. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.335/1995 se consideră a fi deductibilă diferenŃa dintre 
sumele înregistrate în contul de conversie activ şi sumele înregistrate în contul de conversie 
pasiv. Această hotărâre a fost completată prin Hotărârea Guvernului nr.326/2000, care 
permite deducerea pentru actualizările trimestriale ale Provizioanelor pentru pierderi din 
diferenŃe de curs valutar cu deprecierea suferită de moneda naŃională pe parcursul celor trei 
luni. 

Conform Hotărârii Guvernului 830/15.07.2002 aceste provizioane sunt nedeductibile. 
Provizioanele pentru pierderi din diferenŃe de curs valutar pot fi constituite de către 

orice societate care are relaŃii cu străinătatea şi ale cărei afaceri sunt afectate de deprecierea 
leului. 

Pentru constituirea lor nu este nevoie de nici un act oficial, fiind suficientă simpla 
comparare a cursului la care s-a încheiat tranzacŃia cu cel de la sfârşitul anului sau 
trimestrului. 

AplicaŃii practice: 
1.Constituirea unui provizion pentru deprecierea creanŃelor clienŃi  „Clientul X” în 

valoare de 10.000.000 lei, în momentul în care se constată insolvabilitatea acestora, provizion 
nedeductibil fiscal. 

 
4118 ClienŃi incerŃi sau în litigiu = 4111 ClienŃi 11.900.000 

 
6814 Cheltuieli de exploatare 

privind provizioanele 
pentru deprecierea activelor 

circulante 

= 491 Provizioane pentru 
deprecierea 

creanŃelor-clienŃi 

10.000.000 

 
2.Declararea falimentului „Clientului X” prin Hotărâre judecătorească, respectiv 

trecerea provizionului nedeductibil fiscal în categoria provizioanelor deductibile fiscal. 
- înregistrări numai în contabilitatea analitică 
3.Se recuperează suma de 2.380.000 lei de la „Clientul X”, iar diferenŃa se trece la 

pierderi. 
 

          % = 4118 ClienŃi incerŃi sau în litigiu 11.900.000 
5121 Conturi la bănci în lei    2.380.000 



  

654 Pierderi din creanŃe şi 
debitori diverşi 

   8.000.000 

4427 TVA colectată    1.520.000 
 
4.Se anulează provizionul constituit, prin reluarea sa la venituri. 
 

491 Provizioane pentru 
deprecierea creanŃelor 

clienŃi 

= 7814 Venituri din provizioane 
pentru deprecierea activelor 

circulante 

10.000.000 
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In this paper it has been shacon that despite harmonization efforts, there are still problems 

related to differences in accounting solutions in Romania, and also in Europe and internationally. We 
have to find q way to move on. Both within IASC and EC several new ways have been proposed but 
with little success. After a literature review on mglobal processes and Ec processes ther was a cautions 
optimistic view on the role the EC can play in theongoing harmonization processes. 

 
 
Dacă perioada 1994-1999, caracterizată prin acceptarea pe scară largă, în plan 

doctrinar a necesităŃii unei reforme contabile de profunzime, a fost marcată de implementarea 
la scară naŃională a unui sistem contabil de tip dualist, de inspiraŃie vest-europeană 
continentală, nediferenŃiat pe categorii de agenŃi economici, anul 1999 deschide prin 
elaborarea de către MFP a Programului naŃional de armonizare a legislaŃiei contabile cu 
Directivele europene şi asimilarea Standardelor InternaŃionale de Contabilitate, o nouă etapă 
în dezvoltarea şi perfecŃionarea sistemului contabil din România. 

PerfecŃionarea „perpetuă” a acestui program, în stadiul actual al continuării reformei 
contabile din Ńara noastră, din punct de vedere al reglementărilor legislative de resort, se 
conturează şi delimitează astfel: 

− Legea contabilităŃii nr. 82/1991, completată şi modificată prin O.G. nr. 61/2001; 
− OMFP nr. 94/2001, pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu 

Directiva a IV-a a CEE şi cu Standardele InternaŃionale de Contabilitate; 
− OMFP nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, 

armonizate cu Directivele europene, care urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 
2003. 

Ceea ce ne propunem referitor la sursele de reglementare şi normalizare contabilă 
naŃională, ce tratează diferenŃiat de data aceasta întreprinderile româneşti, este un studiu şi o 
analiză comparativă a modului de operare şi utilizare în practica contabilă, a acestor 
reglementări. 



  

Criterii de cuprindere în sfera de aplicare a reglementărilor 
Odată cu aprobarea Reglementărilor contabile simplificate prin adoptarea Ordinului 

nr. 306/2002, se delimitează aria de cuprindere a acestora şi anume acele persoane juridice 
care îndeplinesc cel puŃin două dintre criteriile: 

- Cifra de afaceri – până la 5 milioane euro; 
- Total active- până la 2,5 milioane euro; 
- Numărul mediu de salariaŃi –  până la 50 de salariaŃi. 
Aceste criterii sunt stabilite pe baza situaŃiilor financiare anuale întocmite la finele 

anului precedent. Aceste Reglementări simplificate, se aplică de asemenea şi de către 
persoanele juridice care, deşi depăşesc două dintre criteriile menŃionate, nu sunt supuse 
prevederilor Ordinului nr. 94/2001, până la data de 31 decembrie 2005. Începând cu exerciŃiul 
financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2005, dacă sunt depăşite în 2 ani consecutivi 
două dintre criteriile mai sus enumerate, persoana juridică va aplica reglementările stipulate în 
Ordinul nr. 94/2001, fără posibilitatea de a reveni la reglementările contabile simplificate. 

 
Structura situaŃiilor financiare anuale 
Fiecare întreprindere are obligaŃia să întocmească situaŃii financiare anuale. Acele 

întreprinderi care îndeplinesc criteriile necesare, pentru a fi incluse în Programul de 
armonizare contabilă cu Directiva a IV-a şi cu IAS , vor întocmi şi publica situaŃii financiare, 
având următoarea structură: 

- BilanŃ; 
- Cont de profit şi pierdere; 
- SituaŃia modificărilor capitalului propriu; 
- SituaŃia fluxurilor de trezorerie; 
- Politici contabile şi note explicative. 
Întreprinderile româneşti care intră sub incidenŃa reglementărilor Ordinului nr. 

306/2002, vor trebui să pregătească şi să publice situaŃii financiare anuale simplificate, 
compuse din: 

- BilanŃ; 
- Cont de profit şi pierdere; 
- Politici contabile şi note explicative. 
OpŃional acestea pot întocmi şi situaŃia fluxurilor de trezorerie. 
În cazul întreprinderilor care aplică Ordinul nr. 94/2001, administratorii întreprinderii 

se vor asigura că situaŃiile financiare furnizează informaŃii relevante dar şi credibile, şi în 
acest sens vor elabora politici contabile în acord cu „Cadrul general de întocmire şi prezentare 
a situaŃiilor financiare”. 

Cu privire la forma şi conŃinutul situaŃiilor financiare, modelul de prezentare pentru 
bilanŃ şi contul de profit şi pierdere este acelaşi, doar că acestea prezintă forma dezvoltată a 
posturilor, în cazul Ordinului nr. 94/2001 sau forma simplificată adoptată prin reglementările 
Ordinului nr. 306/2002. 

 
Principii contabile 
Evaluarea posturilor cuprinse în situaŃiile financiare ale unei întreprinderi, trebuie 

efectuată în conformitate cu următoarele principii: 
OMFP nr. 94/2001                                                OMFP nr. 306/2002 

- principiul continuităŃii activităŃii------------------------------principiul continuităŃii 
activităŃii 

- principiul permanenŃei metodelor-----------------------principiul permanenŃei 
metodelor 

- principiul prudenŃei----------------------------------------------------------------
principiul prudenŃei 

- principiul independenŃei exerciŃiului-----------------principiul independenŃei 
exerciŃiului 

- principiul evaluării separate-------------------------------------principiul evaluării 
separate 



  

- a elementelor de activ şi de pasiv                         a elementelor de activ şi de 
pasiv 

- principiul intangibilităŃii-------------------------------------------------principiul 
intangibilităŃii 

- principiul necompensării--------------------------------------------principiul 
necompensării 

- principiul prevalenŃei economicului asupra juridicului}___nu au corespondent 
- principiul pragului de semnificaŃie}__________________nu au corespondent 
În concluzie numai în cazul întreprinderilor care vor întocmi şi publica situaŃii 

financiare armonizate cu IAS, îşi găsesc aplicare ultimele două principii de sorginte anglo-
saxonă, cu toate că în opinia noastră ele trebuiau asimilate şi în reglementările contabile 
simplificate prevăzute în Ordinul nr. 306/2002. MotivaŃia cuprinderii lor în reglementările 
amintite îşi găseşte explicaŃia în „elementele reformante”, pe care acestea le reprezintă şi 
pentru care considerăm că ele ar trebui să se situeze undeva în centrul preocupărilor de 
normalizare sau armonizare contabilă. 

 
Tratamente contabile 
SecŃiunea „Tratamente contabile” reprezintă unul dintre aspectele esenŃiale prin care 

se deosebesc dar se şi aseamănă, în acelaşi timp cele două categorii de reglementări contabile 
prevăzute în Ordinul nr. 94/2001 şi Ordinul nr. 306/2002. 

Chiar dacă în mod surprinzător nici unul dintre textele legislative menŃionate nu „s-a 
obosit” să definească noŃiunea de tratament contabil, cu atât mai mult OMFP nr. 94/2001 
noŃiunile „de bază” şi „alternativ”, secŃiunea amintită implică prezentarea regulilor de 
evaluare şi a tratamentelor opozabile, după caz. Spre deosebire de Ordinul nr. 306/2002, 
Reglementările contabile armonizate şi cu IAS, cuprinse în Ordinul nr. 94/2001 prevăd că 
fiecare întreprindere va utiliza raŃionamentul profesional pentru a evalua nivelul sub care un 
element nu trebuie să fie prezentat în bilanŃ, ci trecut în contul de profit şi pierdere. De 
asemenea, raŃionamentul profesional trebuie utilizat şi la luarea deciziei referitoare la 
necesitatea înregistrării activelor în categorii separate sau într-o singură categorie comună. 

Privite, studiate şi analizate în ansamblul lor  regulile de evaluare a activelor şi 
datoriilor le regăsim aceleaşi atât în reglementările dezvoltate cât şi în cele simplificate, cu 
următoarele diferenŃe sau nuanŃe: 

OMFP nr. 306/2002                                            OMFP nr. 94/2001 
                                               Bunurile obŃinute  
valoarea justă   cu titlu gratuit                    valoarea de utilitate 
 
capitalizare în condiŃiile 
identificării costurilor direct 
atribuibile activului             Costurile îndatorării     capitalizate conform IAS 23,             
                                                                                     SIC2  
Evaluarea bunurilor la data            prezentare în detaliu,  
reguli sintetice generale                 ieşirii din întreprindere     inclusiv reguli          
                                                                                                            speciale                      
                                                                                                            adiŃionale 
regula costului istoric            Tratamente                    evaluarea prin metode care            
                                                                                    Ńin în general  seama de   
                                                                                    inflaŃie (alternativ) 
 
Planul de conturi general 
Considerăm că, cele două planuri de conturi care se vor utiliza în România începând 

cu 1 ianuarie 2003, pot fi calificate în: 
- Plan de conturi simplificat – cel aprobat prin OMFP nr. 306/2002; 
- Plan de conturi dezvoltat – cel aprobat prin OMFP nr. 94/2001. 
Vom proceda în continuare la prezentarea principalelor diferenŃe între cele două 

planuri de conturi, care vizează utilizarea anumitor conturi în contabilitatea curentă pentru 



  

recunoaşterea evenimentelor economice. DiferenŃele le vom contura pe clase de conturi, 
grupe şi respectiv subgrupe de conturi astfel încât să fie lesne de înŃeles gradul mai înalt sau 
nu de detaliere. 

 
Clasa 1 – Conturi de capitaluri 
Prima diferenŃă o sesizăm în cazul contului 105 „Rezerve din reevaluare”, pentru care 

Ordinul 94/2001, spre deosebire de OMFP nr. 306/2002 a dispus desfacerea sa în două 
sintetice de gradul II, ca urmare a problemelor ridicate de aplicarea pentru prima dată a IAS-
urilor în România: 

- 1051 „Rezerve din reevaluare aferente bilanŃului de deschidere al primului an de 
aplicare a ajustării la inflaŃie”; 

- 1058 „Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative”. 
De asemenea, Planul de conturi aprobat prin OMFP nr. 94/2001, instituie contul 107 

„Rezerve din conversie” cu ajutorul căruia urmează a fi tratate diferenŃele de curs valutar ce 
apar în legătură cu investiŃia netă a unei întreprinderi într-o entitate externă, conform IAS 21 
„Efectele variaŃiei cursurilor de schimb valutar”. Potrivit acestui standard, investiŃia netă într-
o entitate externă este partea întreprinderii raportoare în activele nete ale entităŃii respective. 

Acelaşi act normativ, pentru contul 117 „Rezultatul reportat” a prevăzut o detaliere în 
conturi operaŃionale de gradul II, ca urmare a avantajelor pe care le poate prezenta o astfel de 
dezvoltare, în condiŃiile existenŃei mai multor surse de provenienŃă ale unui asemenea rezultat, 
sub impactul aplicării standardelor internaŃionale. Aceste conturi sunt: 

- 1171 „Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea 
neacoperită”; 

- 1172 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai 
puŃin IAS 29”; 

- 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”; 
- 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale”; 
- 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare”. 
Conturile de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, fac şi ele obiectul unor 

diferenŃieri în cele două planuri de conturi ce vor fi utilizate, şi anume în Ordinul nr. 94/2001 
se regăsesc adăugate şi conturile care Ńin evidenŃa provizioanelor pentru dezafectarea 
imobilizărilor corporale cât şi cele utilizate în vederea reflectării provizioanelor constituite 
pentru restructurări de activitate.( conturile 1513 şi 1514 ) 

Potrivit legislaŃiei din România, provizioanele pentru dezafectarea imobilizărilor 
corporale urmează a fi folosite de către agenŃii economici care desfăşoară activităŃi în 
domeniul exploatării zăcămintelor naturale şi care sunt obligaŃi să înregistreze şi să deducă 
fiscal provizioane pentru refacerea terenurilor în vederea redării acestora circuitului 
economic. Aceste provizioane se constituie în limita unei cote de până la 1% din rezultatul 
financiar din exploatare, pe toată durata de funcŃionare a exploatărilor zăcămintelor naturale. 

În România, potrivit Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, 
emisiunile de obligaŃiuni se pot face numai pe piaŃa de capital reglementată, supravegheată şi 
controlată de Comisia NaŃională a Valorilor Mobiliare. Prin Planul de conturi general aprobat 
prin Ordinul Nr. 94/2001, s-au instituit conturi sintetice de gradul II, în funcŃie de modalitatea 
de garantare a împrumuturilor obligatare şi anume: 

- 1614 „Împrumuturi externe din emisiuni de obligaŃiuni garantate de stat”; 
- 1615 „Împrumuturi externe din emisiuni de obligaŃiuni garantate de bănci”; 
- 1617 „Împrumuturi interne din emisiuni de obligaŃiuni garantate de stat”; 
- 1618 „ Alte împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni”. 
 
Clasa 2 – Conturi de imobilizări 
În privinŃa contabilizării imobilizărilor necorporale, întreprinderile care aplică IAS-

urile vor utiliza în locul contului 205 „Concesiuni, brevete, licenŃe, mărci comerciale şi alte 
drepturi şi valori similare”, conturile 2051 „Concesiuni, brevete, licenŃe, mărci comerciale şi 



  

alte drepturi şi valori similare achiziŃionate”, respectiv 2052 „Brevete, licenŃe şi alte drepturi  
şi valori similare obŃinute cu resurse proprii”, după modalitatea lor de intrare în întreprindere. 

Fondul comercial apare, de regulă, la consolidare şi reprezintă diferenŃa dintre costul 
de achiziŃie şi valoarea justă, la data tranzacŃiei, a părŃii din activele nete achiziŃionate de către 
o persoană juridică. Potrivit IAS 22 „Combinări de întreprinderi”, contul 207 „Fondul 
comercial” este utilizabil în contextul „achiziŃiei unei afaceri” din care poate rezulta: 

- diferenŃă pozitivă din achiziŃia unei afaceri, calculată în principal ca diferenŃă 
între costul de achiziŃie al afacerii, mai mare şi valoarea justă a activelor şi 
datoriilor identificabile, mai mici, la data achiziŃiei afacerii. Această diferenŃă 
pozitivă se va reflecta în contabilitate cu ajutorul contului 2071 „Fond 
comercial”; 

- diferenŃă negativă din achiziŃia unei afaceri, calculată în principal ca diferenŃă 
între valoarea justă a activelor şi datoriilor identificabile la data achiziŃiei 
afacerii, mai mare şi costul achiziŃiei afacerii, mai mic. Această diferenŃă 
negativă se va reflecta în contabilitate cu ajutorul contului 2075 „Fond comercial 
negativ”. 

Cu privire la contabilizarea imobilizărilor în curs, Ordinul nr. 94/2001 prevede 
dezvoltarea contului sintetic de gradul I 231 „Imobilizări corporale în curs” şi a contului 232 
„Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” în trei sintetice de gradul II, care privesc 
terenurile şi construcŃiile, instalaŃiile tehnice şi maşinile, cât şi alte imobilizări corporale. 

Interesele de participare reprezintă drepturi deŃinute în capitalul altei societăŃi 
comerciale. Interesele de participare sunt deŃinute pe termen lung în scopul garantării 
contribuŃiei la activităŃile persoanei juridice respective. Ele cuprind investiŃii în întreprinderi 
asociate şi investiŃii strategice. În raport de această clasificare, conturile de gradul II introduse 
prin OMFP nr. 94/2001, sunt: 

- 2633 „Titluri de participare deŃinute în întreprinderi asociate din cadrul 
grupului”; 

- 2634 „Titluri de participare deŃinute în întreprinderi asociate din afara grupului”; 
- 2635 „Titluri de participare strategice în cadrul grupului”; 
- 2636 „Titluri de participare strategice în afara grupului”. 
Imobilizările financiare în titluri şi interese de participare ale întreprinderilor care 

aplică IAS-urile pot fi  evaluate în situaŃiile financiare fie în costuri istorice, fie prin metoda 
punerii în echivalenŃă, care constă în a substitui, la valoarea contabilă, titlurile deŃinute de 
societatea dominantă cu valoarea care le corespunde din situaŃia netă a societăŃii consolidate. 
Pentru a facilita contabilizarea evaluării titlurilor şi intereselor de participare prin metoda 
punerii în echivalenŃă, s-a introdus contul 264 „Titluri puse în echivalenŃă”. 

Referitor la conturile de provizioane pentru deprecierea imobilizărilor, Planul de 
conturi general aprobat prin OMFP nr. 94/2001 instituie conturile operaŃionale de provizioane 
pentru deprecierea imobilizărilor, pentru fiecare imobilizare provizionabilă, facilitând o 
informaŃie mult mai detaliată privind deprecierea conjuncturală a acestora, ce urmează a fi 
prezentată., pentru uzul utilizatorilor, în Notele explicative la situaŃiile financiare. 

 
Clasa 3- Conturi de stocuri şi producŃie în curs de execuŃie 
La nivelul clasei conturilor de stocuri, principalele diferenŃe între planul de conturi 

aprobat de OMFP nr. 306/2002, şi cel din OMFP nr. 94/2001, privesc contul 348 „DiferenŃe 
de preŃ la produse” şi contul 354 „Produse aflate la terŃi”. Astfel, contul 348 „DiferenŃe de 
preŃ la produse”, se dezvoltă în: 

- 3481 „DiferenŃe de preŃ la semifabricate”; 
- 3485 „DiferenŃe de preŃ la produse finite”; 
- 3486 „DiferenŃe de preŃ la produse reziduale”, 
- iar contul 354 „Produse aflate la terŃi” se divide în următoarele conturi de gradul 

II: 
- 3541 „Semifabricate aflate la terŃi”; 
- 3545 „Produse finite aflate la terŃi”; 
- 3546 „Produse reziduale aflate la terŃi”. 



  

În mod similar, conturile de provizioane pentru deprecierea produselor şi cele pentru 
deprecierea stocurilor aflate la terŃi, în prevederile Ordinului nr. 94/2001 au un grad de 
detaliere mai mare, contul 394 dezvoltându-se în trei conturi sintetice de gradul II iar contul 
395, în şapte sintetice de gradul II, după natura stocurilor aflate la terŃi. 

 
Clasa 4 – Conturi de terŃi 
Principala deosebire care o regăsim la nivelul acestei clase de conturi, vizează contul 

441 „Impozitul pe profit”, care reflectă obligaŃiile de plată, privind acest impozit direct faŃă de 
bugetul statului, motiv pentru care a fost încadrat în substructura conturilor de datorii. Dar, 
datorită modului de calcul, înregistrare şi decontare a impozitului pe profit, la un moment dat, 
contul 441, poate prezenta şi sold debitor, reflectând creanŃe faŃă de bugetul statului din 
impozit pe profit vărsat în plus. 

OMFP nr. 94/2001, obligă firmele care cad sub incidenŃa prevederilor sale, de a trece 
la contabilizarea, alături de datoriile şi creanŃele din impozit pe profit aferente exerciŃiului 
financiar curent, şi a datoriilor şi creanŃelor din impozit pe profit, aferente exerciŃiilor 
financiare următoare, în conformitate cu IAS 12 „Impozitul pe profit”. Aceasta a necesitat 
introducerea următoarelor conturi operaŃionale de gradul II: 

- Contul 4411 „Impozitul pe profit curent”, care Ńine evidenŃa impozitului pe profit 
calculat în conformitate cu legislaŃia fiscală privitoare la impozitul pe profit; 

- Contul 4412 „Impozitul pe profit amânat”, care conduce evidenŃa impozitului pe 
profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IAS 12. 

Provizioanele pentru deprecierea drepturilor de creanŃă sunt reflectate, în 
contabilitatea curentă, cu ajutorul conturilor din grupa 49 „Provizioane pentru deprecierea 
creanŃelor”, a cărei structură reglementată prin cele două planuri de conturi în vigoare, se 
aseamănă dar şi deosebeşte, prin faptul că , potrivit prevederilor Ordinului nr. 94/2001, contul 
495 „Provizioane pentru deprecierea creanŃelor- decontări în cadrul grupului şi cu asociaŃii”, 
se dezvoltă în următoarele conturi sintetice de gradul II: 

- 4951 „Provizioane pentru deprecierea creanŃelor asupra societăŃilor în cadrul 
grupului”; 

- 4952 „Provizioane pentru deprecierea creanŃelor referitoare la interesele de 
participare”; 

- 4953 „Provizioane pentru deprecierea creanŃelor asupra asociaŃilor”. 
 
Clasa 5 – Conturi de trezorerie 
Titlurile de plasament reprezintă acŃiunile proprii răscumpărate, acŃiunile 

achiziŃionate, obligaŃiunile emise şi răscumpărate, obligaŃiunile achiziŃionate şi alte titluri de 
plasament achiziŃionate în vederea realizării unui profit pe termen scurt. 

Conturile operaŃionale instituite prin OMFP nr. 94/2001, pentru evidenŃa investiŃiilor 
financiare pe termen scurt, permit furnizarea unor informaŃii contabile distincte privind: 

− Titlurile de participare, în valoare netă, deŃinute la alte societăŃi din cadrul 
grupului, scop în care s-au introdus conturile operaŃionale: 
� 501 „InvestiŃii financiare pe termen scurt la societăŃi din cadrul grupului”, 

care reflectă astfel de valori financiare evaluate la costul de achiziŃie (costul 
istoric); 

� 5091 „Vărsăminte de efectuat pentru investiŃii financiare pe termen scurt la 
societăŃi din cadrul grupului”, care reflectă eventualele datorii neachitate la 
data achiziŃiei unor astfel de titluri, pentru a permite evaluarea lor în bilanŃ, în 
valori contabile nete. 

− AcŃiunile şi obligaŃiunile cotate şi necotate, scop în care: 
� Contul 503 „AcŃiuni” a fost detaliat în următoarele conturi de gradul II: 

5031 „AcŃiuni cotate” 
5032 „AcŃiuni necotate” 

� Contul 506 „ObligaŃiuni” a fost detaliat în următoarele conturi operaŃionale: 
5061 „ObligaŃiuni cotate” 
5062 „ObligaŃiuni necotate” 



  

− Alte investiŃii financiare pe termen scurt, în valoare netă pentru care conturile 
sintetice de gradul II deschise, se regăsesc şi în Planul de conturi simplificat, 
aprobat prin OMFP nr. 306/2002. 

 
Clasa 6 – Conturi de cheltuieli 
Spre deosebire de Planul de conturi simplificat, aprobat prin OMFP nr. 306/2002, 

planul dezvoltat, utilizat de întreprinderile care aplică IAS-urile, introduce trei conturi noi 
care vizează ajustările la inflaŃie şi impozitul pe profit, curent sau amânat, şi anume: 

− 688 „Cheltuieli din ajustarea la inflaŃie”, care se va utiliza în perioadele de 
aplicare efectivă a IAS 29 „Raportarea financiară în economii hiperinflaŃioniste”, 
pentru a reflecta „creşterea datorită inflaŃiei” a unor componente ale pasivelor, în 
special a elementelor de capitaluri proprii; 

− 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”, se detaliază în două conturi operaŃionale 
de gradul II, pentru a permite aplicarea IAS 12 „Impozitul pe profit”: 
� 6911 „Cheltuieli cu impozitul pe profit curent” 
� 6912 „Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat” 

Clasa 7 – Conturi de venituri 
„Po primo” observăm că, structura conturilor de venituri din subvenŃii pentru 

exploatare aprobată prin Ordinul nr. 94/2001 este mult mai analitică, decât cea aprobată prin 
OMFP nr. 306/2002, căci prevede utilizarea a şase conturi de gradul II, care reflectă pentru 
care categorii de bunuri sau operaŃiuni s-au primit subvenŃiile de exploatare. 

În al doilea rând, grupa de conturi 78 în Planul de conturi numit de noi, dezvoltat, se 
numeşte „Venituri din provizioane şi ajustarea la inflaŃie” , şi cuprinde în plus faŃă de cel 
cuprins în Ordinul nr. 306/2002, două conturi, şi anume: 

− 7815 „Venituri din fondul comercial negativ”, care s-a introdus prin 
reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 pentru a facilita 
aplicarea IAS 22 „Combinări de întreprinderi”, respectiv a ipotezei în care din 
„achiziŃia unei afaceri” rezultă o diferenŃă negativă între valoarea justă a activelor 
şi datoriilor identificabile şi costul de achiziŃie, înregistrată în contul 2075 „Fond 
comercial negativ”; 

− 788 „Venituri din ajustarea la inflaŃie”, se utilizează de asemenea numai de către 
întreprinderile care aplică Standardele de Contabilitate InternaŃionale, şi anume 
IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaŃioniste”. Acest cont se 
foloseşte în perioadele de aplicare efectivă a IAS 29, pentru a reflecta „creşterea 
datorită inflaŃiei” a unor componente ale activelor, în special a elementelor de 
active imobilizate. 

La întreprinderile care intră sub incidenŃa reglementărilor contabile armonizate cu 
IAS, pentru a face posibilă aplicarea efectivă a IAS 12 „Impozitul pe profit”, s-a instituit 
contul 791 „Venituri din impozitul pe profit amânat”, care Ńine evidenŃa sumelor de recuperat  
reprezentând impozitul pe profit amânat şi intră în corespondenŃă cu 4412 „Impozitul pe 
profit amânat”. 

 
Clasa 8 – Conturi speciale 
Pentru contabilizarea curentă a fluxurilor de active şi datorii contingente, se utilizează 

conturile din clasa 8 „Conturi speciale”, respectiv din grupa 80 „Conturi în afara bilanŃului” a 
cărei structură de conturi operaŃionale o regăsim mai detaliată, de data aceasta în OMFP nr. 
306/2002, decât în OMFP nr. 94/2001, cuprinzând două conturi în plus faŃă de reglementările 
contabile armonizate cu IAS, şi anume: 

− 8039 „Stocuri de natura obiectelor de inventar” 
− 8045 „Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe”. 
Considerăm structura de conturi operaŃionale aprobată prin Ordinul nr. 94/2001, 

„suficientă”, pentru reflectarea operaŃiunilor în afara bilanŃului, şi fără cele două conturi 
introduse prin OMFP nr. 306/2002. 

 



  

Clasa 9 – Conturi de gestiune 
Am constatat cu oarecare surprindere, absenŃa conturilor de gestiune (clasa 9) din 

Planul de conturi general aprobat prin OMFP nr. 306/2002, fapt despre care credem că ar fi o 
simplă „omisiune”, dacă normalizatorii români n-au „făcut-o” chiar cu bună ştiinŃă, pentru a 
lăsa o mai mare libertate întreprinderilor în a-şi organiza şi conduce contabilitatea de gestiune 
după cerinŃele proprii ale managementului, presupunem printr-o formulă integrată în 
contabilitatea financiară, prin deschiderea conturilor analitice de cheltuieli. 

În concluzie, aşezate „faŃă în faŃă” cele două reglementări contabile, „simplificate” şi 
„dezvoltate”, prin care se urmăreşte înfăptuirea armonizării cu Directivele contabile europene 
şi respectiv Standardele de Contabilitate InternaŃionale, constituie realmente bazele construirii 
unui nou sistem contabil naŃional, pe valori mai performante, dar care reglementări cu 
siguranŃă vor mai suferi „ajustări” în raport de „noua” mentalitate, pe care va trebui s-o 
construim, în scopul restructurării din temelii a ansamblului de strategii şi politici 
manageriale. 
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It is obvious that by its conception and logic the book – keeping represent a domain of great 

interest in decisional process optimization on each production  finit. It is very important that we should 
resort to, in a large scale, to the processing facilities of the presentation of electronic computers data 
in order to make the capacity of the book-keeping profitable. 

 
 
Contabilitatea reprezintă o componentă însemnată în sistemul informational al 

unitătilor economice. Prin maniera sa de prelucrare a datelor, contabilitatea oferă informatii 
exacte privind existenta si miscarea elementelor patrimoniale, remarcând sub formă de 
sinteză, rezultatele activitătii desfăsurate. FuncŃia tradiŃională a contabililtăŃii este aceea de 
gestiune, prin care managementul prezintă proprietarilor rezultatele gestionării resurselor 
încredinŃate.  

Dezvoltarea pieŃelor de capital a condus la apariŃia în prim plan a funcŃiei de asistare a 
luării deciziilor economice, în special a celor de investiŃie. Există consens în legătură cu faptul 
că, pentru a lua decizii economice, utilizatorii situaŃiilor financier trebuie sa evaluate 
capacitatea unei întreprinderi de a genera disponibilităŃi, precum şi  momentul şi certitudinea 
generării acestora. Alături de actualii şi potenŃialii acŃionari, gama utilizatorilor situaŃiilor 
financier cuprinde creditorii, organismele puterii publice, clienŃii şi furnizorii, salariaŃii, 
publicul larg, etc. Fiecare din aceşti utilizatori are necesităŃi informaŃionale distincte pentru 
care datele contabile constituie principala sursă. Contabilitatea este, deci, un limbaj cu 
ajutorul căruia se comunică informaŃii financier şi de altă natură unei game variate de 
utilizatori. 

Suportul puterii de informare al contabilitătii este dat de cuprinderea în prelucrarea 
tuturor operatiunilor economico-financiare ce au loc în unitătile economice. InformaŃia 
financiar-contabilă este “singura sursă de informaŃii cantitative care combină rezultatele 
diferitelor faŃete ale activităŃii întreprinderii. InformaŃia financiar-contabilă este centrală 
pentru că reprezintă singurul mijloc de evaluare a rezultatelor diverselor activităŃi ale 
întreprinderilor în termenii unei singure dimensiuni"68. 

Datorită forŃei sale de informare de care dispune şi amplorii datelor cuprinse în 
prelucrare, conceptiei si logicii de înregistrare, contabilitatea se constituie ca o componentă 
esenŃială în desfăsurarea optimă a activitătii unitătilor economice. Se poate pune, totuşi, 
întrebarea: de ce nu întotdeauna sunt valorificate valentele de informare ale contabilitătii ? 
Răspunsul este unul singur: volumul de muncă. 

În contextul prelucrării manuale, multe dintre valentele de informare ale contabilitătii 
rămân nevalorificate datorită faptului că întârzierea în prelucrarea unui volum mare de date 
face ca informatiile obtinute sa depăsească termenul optim, astfel că efficient lor este mica 
sau nu au Valerie decisional. 

                                                      
68Emmanuel, C., Otley, D., Merchant, K., Accounting for Management Control, 2nd 

ed., Chapman and Hall, 1991, citaŃi de Thomas (1989) 
 



  

Progressive remarkable pe line constructive si programării calculatoarelor electronice 
apar ca o solutie valoroasă pentru valorificarea, în toată complexitatea lor, a valentelor de 
informare ale contabilitătii. 

Progresele tehnicii de calcul sunt pe măsura necesitătilor de prelucrare a datelor în 
conditii optime. Lucrul în retele de calculatoare, simplificarea activitătii de programare, 
apelarea la sisteme de gestiune a bazelor de date, asigurarea unui dialog firesc cu utilizatorul, 
sporirea puterii de validare a datelor, utilizarea sistemelor expert sunt  doar câteva dintre 
aspectele ce caracterizează tehnica de calcul. Si aici se poate adăuga faptul că modul de 
prezentare a produselor informatice (dialog prietenos a făcut sa sporească interesul pentru 
informatică din partea utilizatorilor. Se poate aprecia, deci, că sunt create conditiile de apelare 
în mai mare măsură la tehnica de calcul în prelucrarea datelor contabile, cu implicatii 
favorabile în bunul mers al activitătii unitătilor economice. 

În această situatie, se impune definirea aspectelor esentiale de care sa se tină seama în 
prelucrare. În primul rând, contabilitatea trebuie recunoscută ca sursă de informare, nu numai 
ca un instrument de prelucrare a datelor în scopul urmăririi existentei si miscării elementelor 
patrimoniale. Desigur, întocmirea lucrărilor de sinteză si asigurarea integrităŃii patrimoniului 
sunt aspecte importante care, tradiŃional, au stat în centrul organizării contabilitătii unitătilor 
economice. A limita însă procesul de valorificare a informatiilor economico- financiare 
furnizate de contabilitate numai la aceste aspecte duce la neglijarea unui instrument esenŃial 
pentru procesul decizional. 

Contabilitatea se încadrează într-un sistem de legături atât în interiorul unitătii cât si 
în afara acesteia. Ea ocupă un loc important în cadrul sistemului informational al unitătii. Prin 
valorificarea complexă a datelor contabile se poate contribui la o desfăsurare optimă a 
activitătii de productie, dar şi de desfacere. InformaŃiile contabile pot fi folosite pentru 
asigurarea unei concordante între mărfurile oferite si cerintele pietei, pentru asigurarea unei 
utilizări eficiente a capacitătii, este aceea că nu se poate vorbi în prezent de o crestere a 
valentelor de informare ale contabilitătii. Se poate însă vorbi numai de remarcarea sau 
valorificarea valentelor de informare ale contabilitătii. Prin conceptia sa, contabilitatea a 
dispus si dispune de aceste valente de informare. Tehnica de calcul nuvine sa sporească 
valentele de informare ale contabilitătii, ci sa remarce aceste valente, sa le valorifice. 

Pentru a atinge acest tel major este necesară considerarea unor aspecte, cum sunt: (i) 
codificarea optimă a indicatorilor care sa asigure o prelucrare complexă a datelor în 
concordantă cu cerintele de informare; (ii) dotarea cu echipamente de calcul care sa permită 
preluarea datelor de la sursă; (iii) prelucrarea multilaterală a acestora si oferirea informatiilor 
direct celor interesati, în cadrul unui dialog accesibil; (iv) asigurarea unui sistem de arhivare a 
datelor pentru a constitui permanent baza de comparatie în scopul identificării trendurilor; (v) 
adâncirea evidentei analitice pe considerentul că volumul mare de prelucrare este compensat 
de viteza sporită a calculatoarelor; (vi) întocmirea la cerere, în scopul informării interne, a 
unor lucrări care prin traditie se întocmeau si se întocmesc periodic; (vii) cuprinderea în 
produsele informatice a unor programe puternice de validare a datelor pentru a da garantie 
exactitătii informatiilor oferite la un moment dat; (viii) cuprinderea în programele de 
prelucrare a unor rutine care sa asigure un număr însemnat de calcule de analiză a eficientei 
economice si apelarea lor în functie de cerinŃe; (ix) existenta permanentă a preocupării pentru 
asigurarea unei prelucrări a datelor în timp real. 

Analiza acestor probleme în toată complexitatea lor este amplă, atât din punct de 
vedere teoretic, cât si practic. Un exemplu poate fi contabilitatea mărfurilor. Modul actual de 
organizare a evidentei mărfurilor asigură cerintele de urmărire a acestor bunuri în ceea ce 
priveste soldul initial, intrările, iesirile, soldul final, rezultatele obtinute din vânzarea 
mărfurilor etc. Organizarea evidentei analitice a mărfurilor este de natură a adânci această 
urmărire la nivelul gestiunilor, pe feluri de mărfuri.  

Conceptia de urmărire a mărfurilor pe feluri de mărfuri, pe gestiuni, pe total mărfuri, 
poate fi valorificată în sensul utilizării informatiilor si în alte directii. De exemplu, un sistem 
adecvat de codificare a mărfurilor dă posibilitatea continuării prelucrării datelor cu ajutorul 
calculatorului electronic, după diverse criterii de grupare: mărfuri din import, mărfuri din tară; 
mărfuri de un sezon sau altul; mărfuri dintr-o grupă sau alta etc. Aceste grupări, însotite de 



  

situatii adecvate pot deveni surse importante de informare pentru o activitate eficientă de 
comert. Existenta în dotare a echipamentelor de calcul care sa permită preluarea, în momentul 
efectuării operatiunii, atât a intrărilor cât si a vânzărilor de mărfuri, dă posibilitatea ca 
evidenta analitică si sintetică a mărfurilor sa fie o activitate operativă. Altfel spus, se pot 
atinge obiectivele cerute de contabilitatea mărfurilor în termen foarte scurt. Beneficiind de 
datele cuprinse în memoria calculatorului, privind contabilitatea mărfurilor, se pot reliefa, prin 
prelucrarea automată, si alte valente ale contabilitătii. 

Pregătirea prealabilă a unor fisiere cu stocurile minime de mărfuri, stocuri care 
asigură o desfăsurare normală a activitătii de comert, dă posibilitatea, prin compararea 
permanentă cu fisierele actualizate ale stocurilor existente, constatării eventualele abateri. Pe 
baza celor constatate în comparatia mentionată, tot automat se poate depista dacă deficienŃele 
se pot rezolva prin contractele de aprovizionare în derulare. În caz contrar, se pot pregăti 
deciziile de rutină pentru noi actiuni de aprovizionare, beneficiind în acest caz de fisierele 
pregătite cu furnizorii posibili, cu prioritătile de apelare etc. 

Se observă că, prin conceptia si logica sa, contabilitatea reprezintă un domeniu de 
mare interes în optimizarea procesului de decizie în orice unitate economică. Importantă este 
apelarea într-o mai mare măsură la facilitătile de prelucrare si prezentare a datelor ale 
calculatoarelor electronice, pentru a valorifica puterea de informare a contabilitătii. 

Probleme relativ asemănătoare pot fi analizate si în cazul unitătilor productive, unde 
se pot obtine printr-o prelucrare complexă informatii privind posibilitatea lansării în fabricatie 
în functie de stocurile de materiale si de contractele de aprovizionare. Se pot depista cazurile 
în care, după o perioadă de timp, nu se mai poate continua fabricatia din lipsa materialelor 
necesare procesului tehnologic etc. 

În opinia noastră, această manieră de prelucrare complexă a datelor în conexiunea  lor 
firească,  nu deranjează cu nimic ideea organizării contabilitătii în dublu circuit: contabilitatea 
financiară si contabilitatea internă de gestiune. Organizarea contabilitătii în dublu circuit 
reprezintă un punct de sprijin în definirea variantelor de prelucrare si respectiv în asigurarea 
criteriilor de grupare a datelor supuse prelucrării. Această conceptie de organizare a 
contabilitătii în două circuite nu este de natură a le distanta, ci a răspunde anumitor 
cerinte de informare atât în interiorul unitătii cât si în afara ei. De fapt, o problemă 
comună pentru elaborarea sistemelor contabile în diferite tări este redefinirea locului 
contabilitătii de gestiune în contextul extinderii utilizării tehnicii moderne de calcul. 

Pentru ca informatiile oferite de contabilitate sa-si atingă scopul, si anume sa permită 
redarea unei imagini fidele a patrimoniului, a situatiei financier, a rezultatelor societătii, si 
simultan sa ofere informatii care sa contribuie la asigurarea unei gestiuni interne eficiente, 
este necesar ca informarea sa fie asigurată în timp real. Acest aspect al informării în timp real 
este urmărit mai mult în tehnică si uneori este apelat si în vorbirea curentă, sub întelesul de 
informare în secunde sau fractiuni de secunde. Credem că informarea în timp real trebuie sa 
caracterizeze şi producŃia de informaŃii contabile. Informarea în timp real înseamnă 
informarea în acea perioadă care sa permită cunoasterea  realitătii în timp optim si implicit 
luarea deciziilor adecvate . 

În cazul prelucrării manuale a datelor, această cerintă a oferirii de informatii în timp 
real nu poate fi întotdeauna îndeplinită. În felul acesta se explică întârzierile în întocmirea 
unor lucrări si în special în domeniul evidentei analitice, cu implicatiile de rigoare privind 
gestiunea internă a întreprinderii. Aceste neajunsuri nu Ńin de conceptia contabilităŃii ca 
sistem, de logica înregistrărilor contabile; ele se regăsesc în imposibilitatea atingerii tuturor 
valentelor de care contabilitatea dispune din cauza volumului de muncă, si deci imposibilitătii 
ca în anumite situatii sa asigure informarea în timp real.  

Afirmăm că prin apelarea la tehnica de calcul, contabilitatea îsi poate remarca 
multiplele valente de informare, în favoarea procesului de optimizare a actului de decizie în 
unitătile economice. 
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Organizarea bugetării, contabilităŃii de gestiune si calculaŃiei cosmrilor în 

întreprinderile industriale, depinde_de o serie de factori, intre care, mai importanŃi, pot fi 
mentionati următorii: tehnologia producŃiei, tipul de ptoductie si modul de organizare a 
acesteia, structura organizatorica (de producŃie si concepŃie si cea funcŃionala) a unitatii, 
mărimea întreprinderii, continuitatea procesului de producŃie (continuu sau sezonier), gradul 
de mecanizare si automatizare a producŃiei etc. 

Astfel din analiza procesului tehnologic la producŃia de baza in industria confecŃiilor 
se poate trage concluzia ca aceasta se încadrează in categoria producŃiei_compleze, întrucât 
produsul finit se obŃine prin combinarea diferitelor parti componente care se fabrica in acelaşi 
timp sau se achizitioneaza din afara. 

Particularitatile tehnologiei procluctiei influenteaza in special documentaŃia  primara 
a cheltuielilor de producŃie, stabilirea purtătorilor de costuri si unitatii de calculaŃie, precum si 
modal de organizare a contabilitatii analitice si sintetice a cheltuielilor de producŃie. 

Astfel, felul producŃiei privit din punct de vedere al tehnologiei de fabricaŃie, are 
influenta asupra numărului si felului documentelor de completat, referitoare la cheltuielile de 
producŃie si la producŃia obŃinuta, întrucât cu cat creste gradul de complexitate al producŃiei, 
cu atât şi numărul documentelor respective de completat este mai mare si invers. 

Tot purticularitatile tehnologiei producŃiei sunt acelea care influenteaza asupra 
stabilirii purtătorilor de costuri si unitatii de calculaŃie. Astfel, in cazul producŃiei simple, 
purtătorul de costuri îl constituie, in principal, faza de fubricatie, ca purtător intermediar si 
produsul finit, ca purtător final, iar unitatea de calculaŃie este reprezentata printr-o unitate de 
măsura naturala corespunzătoare insusirilor fizice ale produselor pe care le exprima, in timp 
ce in cazul producŃiei complexe, purtătorul de costuri diferă mai mult, fiind constituit dintr-un 
semifabricat distinct (reper, piesa, subansamblu etc.) ca purtător intermediar, cat si din 
produsul finit, ca purtător final, iar unitatea de calculaŃie poate fi reprezentata atât printr-o 
unitate de măsură naturala, cat si printr-una convenŃională. 

De asemenea, se poate arata ca particularitatile tehnologiei producŃiei influenteaza si 
asupra perioadei si momentului efectuării calculaŃiei. Astfel, in cazul producŃiei simple, 
perioada de efectuare a calculaŃiei coincide cu perioada de gestiune, iar perioada de producŃie 
este mult mai mare, ceea ce imprima calculaŃiei un caracter periodic, pe când in cazul 
producŃiei complexe, cum este si industria electronica, perioada de efectuare a calculaŃiei 
coincide, de regula cu perioada de producŃie, calculaŃia având un caracter periodic. 

Prezentarea particularitatilor tehnologiei producŃiei are importanta pentru cunoaşterea 
consumatorilor de materii prime, de metodelor auxiliare, de semifabricate proprii, sau 
cumpărate etc., pentru fiecare operaŃie in parte, consumuri, care evaluate in bani, constituie 
cheltuielile de producŃie, ce fac obiectul bugetarii, contabilitatii si calculaŃiei costurilor, 
problema care se tratează in lucrarea de fata. 

O deosebita importanta in ceea ce priveşte bugetare, contabilitatea de gestiune si 
calculaŃia costurilor o are ,si tipul de producŃie (individuala, de serie sau de masa) care 
rezulta din unitatea respectiva, precum si modul de organizare al acesteia (in f1ux pe camenzi 
sau unicate). 

Privita din acest punct de vedere, producŃia de baza din industria confecŃiilor se 
încadrează in tipul producŃiei de serie si anume de serie mica si mijlocie, iar modul de 
organizare al acesteia este pe comenzi. 

Tipul de produce si modul de organizare al acesteia conditioneaza alegerea metodei 
de calculare a costurilor, a purtătorilor de costuri si a unitatii de calculaŃie, a perioadei la care 
trebuie efectuata calculaŃia costurilor, a modului de organizare a contabilităŃii de gestiune a 



  

cheltuielilor de producŃie şi în special a contabilităŃii analitice a acestora, precum şi a 
documentelor privind lansarea şi urmărirea cheltuielilor de producŃie şi a producŃiei obŃinute, 
a ordinii de prelucrare şi control a datelor cuprinse în documente, etc. 

Astfel, în cazul unităŃilor industriale cu producŃie de serie mică şi mijlocie, cum sunt 
şi cele din industria confecŃiilor, se aplică metoda de contabilitate de gestiune şi calculaŃia a 
costurilor pe comenzi, ca şi la întreprinderile cu producŃie individuală. Spre deosebire de 
aceasta însă, în cazul întreprinderilor industriale cu producŃie de masă sau de serie mare, se 
aplică de regulă metoda de faze. 

Şi modul de organizare a producŃiei condiŃionează alegerea metodei de contabilitate 
de gestiune şi calculaŃie a costurilor. Astfel, la producŃia organizată pe bază de unicate sau de 
comenzi, cum este cazul întreprinderilor din industria confecŃiilor se aplică metoda de 
contabilitate şi calculaŃie a costurilor pe comenzi sau pe produs, iar la producŃia organizată în 
flux se aplică metoda de contabilitate şi calculaŃia a costurilor pe faze. 

Un alt factor cu influenŃă deosebită asupra organizării bugetării, contabilităŃii de 
gestiune şi calculaŃiei costurilor îl constituie structura organizatorică (de producŃie şi 
concepŃie, respectiv, funcŃională). Această influenŃă se manifestă in primul rând prin locul 
unde se emit documentele primare privitoare la cheltuielile de producŃie si verigile prin care 
trebuie să treacă ele pe linia fluxului informaŃional pana la faza finala de prelucrare si 
înregistrare in conformitate cu necesitatule de bugetare si contabilitate. 

În al doilea rând, influenta se manifestă prin aceea ca înregistrarea si determinarea 
volumului cheltuielilor de producŃie se face atât pe total, in raport cu felul producŃiei ce se 
fabrica in întreprindere (de baza, auxiliara, neindustriala) in conturi sintetice diferite, cat si pe 
fiecare secŃie şi, in adâncime, pe centre de costuri, ca locuri de cheltuieli, cu ajutorul 
conturilor analitice deschise in aceasta structura. Deci, cu cat producŃia este mai complexă iar 
nomenclatura ei mai largă, cu atât şi secŃiile de producŃie şi centrele de costuri in cadrul 
cărora se realizează o astfel de producŃie şi care constituie in acelaşi timp locuri de cheltuieli 
vor fi numeroase, ceea ce înseamnă că numărul conturilor analitice care se deschid în 
contabilitatea de gestiune pentru urmărirea cheltuielilor ocazionate de fabricarea producŃiei în 
secŃiile respective, va fi mai mare. 

InfluenŃa structurii organizatorice asupra calculaŃiei costurilor se manifestă prin aceea 
că efectuarea acesteia este pe fel de producŃie şi pe unitate, se face după criterii diferite şi într-
o anumită ordine de succesiune. Astfel, dacă în cazul sectorului productiv al întreprinderii 
contabilitatea analitică se adânceşte foarte şi permite urmărirea cu mai mare exactitate a 
rentabilităŃii fiecărui loc de cheltuieli, ca centru de costuri, în cazul sectorului administrativ şi 
de conducere, pentru a simplifica volumul de muncă, aceasta se organizează la nivelul 
întregului sector cu desfacere pe feluri de cheltuieli şi nu fiecare serviciu, birou, etc. în parte, 
ca centre de costuri distincte. Astfel, se creează posibilitatea aplicării principiului gestiunii 
economice în interiorul întreprinderii şi se întăreşte responsabilitatea managerilor centrelor 
respective de costuri, se raŃionalizează fluxul informaŃional al cheltuielilor de producŃie, ceea 
ce va conduce la reducerea volumului de muncă necesar înregistrarea şi urmărirea 
cheltuielilor respective, întrucât se reduce nu numai numărul documentelor primare privitoare 
la cheltuielile de producŃie, ca putători de informaŃii, dar se reduce şi numărul de conturi 
analitice deschise pentru înregistrarea cheltuielilor de producŃie pe centre de costuri. 

Un alt factor de care depinde organizarea cantabilitaŃii de gestiune si calculaŃia 
costurilor i1 constituie mărimea întreprinderii. Astfel in raport de mărimea întreprinderii de 
care depinde volumul operaŃiilor economice si financiare, precum si de alŃi factori, cum ar fi 
particularitatile procesului tehnologic si structura organizatorica a întreprinderii, gradul de 
pregătire a personalului financiar-contabil, nivelul de raŃionalizare si informatizare a lucrărilor 
de evidenta in general etc., contabilitatea de gestiune se poate organiza fie sub forma 
centralizată, fie sub fomă descentralizată. 

Organizarea contabilitatii de gestiune sub forma centralizata are loc in întreprinderile 
mici, in care numărul secŃiilor de fabricaŃie este redus, sau acolo unde urmărirea procesului de 
fabricaŃie din punct de vedere tehnic se asigura după principiul conducerii fara secŃii, iar 
gestiunea economică se aplica la nivelul întregii unitati. In acest caz, toate operaŃiile 
economice privitoare la cheltuielile  de producŃie, ce au loc în cadrul întrepriderii, se 



  

consemnează în documente la locul şi măsura  producerii lor, după care apoi, acestea se 
prelucrează şi se înregistrează (colectează) în conturi, în cadrul unui singur compartiment de 
contabilitate pe întreaga întreprindere. Tot aici are loc şi calculaŃia costurilor. 

Organizarea contabilităŃii de gestiune sub formă descentralizată are loc în 
întreprinderile mari, cu secŃii de fabricaŃie numeroase şi unde gestiunea economică nu se 
aplică numai la nivelul întregii unităŃi , ci şi în adâncime, pe secŃii, ateliere, linii de fabricaŃie, 
centre de costuri, etc. Potrivit acestei forme de organizare, operaŃiile economice privitoare la 
cheltuielile de producŃie ce au loc în cadrul secŃiilor de fabricaŃie, se consemnează în 
documente, se prelucrează şi înregistrează în conturi de către organele contabilităŃii care se 
găsesc în cadrul secŃiilor. Tot în atribuŃiile acestor organe se cuprinde şi întocmirea lucrărilor 
de calculaŃie a costului efectiv, întocmirea rapoartelor zilnice de producŃie şi de  abateri, 
precum şi alte lucrări privitoare la contabilitatea producŃiei. În schimb, operaŃiile economice 
de interes general, cum ar colectarea şi repartizarea cheltuielilor generale de administraŃie, 
înregistrarea producŃiei obŃinute şi decontarea ei la costul efectiv la sfârşitul lunii şi altele, se 
consemnează în documente şi se înregistrează în conturi la nivelul întregii întreprinderi de 
către organele contabilităŃii generale. 

Organizarea bugetării, contabilităŃii de gestiune şi calculaŃiei costurilor este 
influenŃată şi de caracterul activităŃii întreprinderii în raport  de perioada de funcŃionare a 
unităŃilor productive în cursul anului, adică de continuitatea procesul de producŃie (continuu 
sau sezonier). 

Astfel, privite din acest punct de veder, întreprinderile industriale pot fi cu activitate 
continuă, dacă lucrează tot timpul anului, indiferent dacă au proces de fabricaŃie întrerupt, 
săptămânal pentru zilele libere sau între schimburi aşa cum este în întreprinderile din industria 
electronică sau continuu, şi cu activitate sezonieră, dacă lucrează numai o perioadă din cursul 
anului în care de obicei există materie primă. 

Caracterul activităŃii întreprinderii influenŃează modul de includere a cheltuielilor de 
producŃie în costul produselor, lucrărilor şi serviciilor obŃinute. Astfel, dacă unităŃile 
industriale cu activitate continuă, deci şi cele din industria confecŃiilor, toate cheltuielile de 
producŃie efectuate într-o anumită perioadă de gestiune se înregistrează şi se includ în costul 
producŃiei fabricate în perioada respectivă de gestiune, la unităŃile industriale cu activitate 
sezonieră, cheltuielile de producŃie se includ în costul producŃiei numai din perioadele cu 
activitate. 

Un alt factor cu influenŃă asupra bugetării, contabilităŃii de gestiune si calculaŃiei 
costurilor, îl constitute gradul de mecanizare si automatizare a procesului de producŃie. 

O data cu mecanizarea si automatizarea proceselor de producŃie se modifica 
nomenclatura producŃiei fabricate prin creşterea complexitatii si diversificării ei, ceea ce 
influenteaza organizarea bugetarii si contabilitatii cheltuielilor de iproductie în special a celei 
analitice, precum si calculaŃia costurilor. 

In ceea ce priveşte bugetarea costurilor de producŃie, se poate menŃiona faptul ca 
procesele de fabricaŃie automate care se desfăşoară în flux continuu, influenteaza numărul 
calculaŃiilor de costud in sensul reducerii lor, comparativ cu producŃia complexa, la care 
numărul acestora este mai mare, mai ales daca procesele de producŃie se desfăşoară manual 
sau manual mecanic, ceea ce impune optimizarea numărului calculaŃiilor de costuri. 

Privitor la influenŃa mecanizării şi automatizării producŃiei asupra organizării 
contabilităŃii de gestiune a cheltuielilor de producŃie, aceasta se manifestă în special asupra 
contabilităŃii analitice, ia în carul ei, influenŃa se resimte atât asupra modului de colectare, cât 
şi asupra procedeelor utilizate  la repartizarea cheltuielilor în cauză. 

În legătură cu colectarea cheltuielilor de producŃie se ridică problema justei 
sectorizări a întreprinderii în vederea reflectării cheltuielilor respective pe centrele de costuri 
care le-au ocazionat, astfel încât să se determine un cost cât mai exact, în condiŃiile creşterii 
operativităŃii calculaŃiei şi reducerii consumului de muncă ocazionat de Ńinerea evidenŃei şi 
calculaŃia costurilor. 

De asemenea, privitor la procedeele utilizate pentru repartizarea cheltuielilor 
indirecte, se ridică problema folosirii mai multor baze de repartizare în raport de natura 
cheltuielilor indirecte de repartizat şi în special a unor baze care au în vedere timpul de 



  

funcŃionare al utilajelor (oră-maşină), puterea instalată etc. care au o legătura de cauzalitate 
mai mare cu cheltuielile de repartizat, renunŃându-se in acelaşi timp la bazele mai vechi 
utilizate in condiŃiile in care predomina munca manuala. 

In ceea ce priveşte calculaŃia costurilor, influenta mecanizării si automatizării 
producŃiei isi pune amprenta asupra metodelor de calculaŃie utilizate. Astfel, ca urmare a 
stabilităŃii regimului tehnologie in condiŃiile automatizării procesului de fabricaŃie, exista un 
grad mare de stabilitate si în ceea ce priveşte consumurile de muncă vie şi muncă trecuta. 
Aceasta favorizează utilizarea cu bone rezultate a unor metode previzionale de calculaŃie a 
costurilor, cum ar fi, spre exemplu, metoda costurilor standard pe centre de costuri, care sa 
permită nu numai determinarea cat mai aproape de realitate a costului producliei, dar gi 
ut7rtarirea cu operativitate a procesului de producŃie pe locurile de desfa~urare a acestuia, 
determinarea abaterilor de la mersul sau normal, analiza cauzelor care le-au determine ~i 
luarea masualor de remediere. Se impune şi mai mult creşterea operativităŃii calculaŃiei 
costurilor pentru determinarea cu promptitudine a abaterilor la procesele de producŃie complet 
automatizate, la care, orice abatere negativă de la regimul normal de lucru, determină 
cheltuieli neeconomicoase de proporŃii mult mai mari decât în cazul unui proces de producŃie 
neautomatizat. Pentru acelaşi motiv, se impune organizarea contabilităŃii cheltuielilor de 
producŃie şi calculaŃia costurilor pe centre de costuri sau centre de responsabilitate, iar pentru 
utilizarea unor metode de calculaŃie previzionale se poate aplica principiul conducerii pe bază 
de excepŃii, valabil în cazul proceselor tehnologice complexe cu un înalt grad de diversificare 
a producŃiei. 

Mecanizarea şi automatizarea procesului de producŃie are influenŃă şi asupra stabilirii 
volumului producŃiei în curs de execuŃie în sensul că simplifică munca de determinare a 
acesteia. Simplificarea se datoreşte faptului că în astfel de condiŃii inventarierea se efectuează 
cu mai multă exactitate datorită dotării utilajelor cu aparate de măsură care contribuie la 
îmbunătăŃirea posibilităŃilor de identificare şi de calcul a acesteia. 

De asemenea, mecanizarea şi automatizarea producŃiei determină în mod necesar şi 
creşterea proprietăŃilor informative ale contabilităŃii şi implicit a volumului de informaŃii 
culese în legătură cu cheltuielile de producŃie şi producŃia obŃinută şi a indicatorilor de 
urmărit. 

Prelucrarea însă a unui astfel de volum sporit de informaŃii şi analiza rezultatelor în 
scopul adoptării deciziilor, nu se poate realiza în bune condiŃiuni decât în catul unei prelucrări 
integrate a lor. Astfel, se poate spune că mecanizarea şi automatizarea producŃiei determină 
acelaşi lucru pentru munca de contabilitate. 

La rândul ei, mecanizarea şi automatizarea contabilităŃii are influenŃă asupra 
documentelor primare ca purtători iniŃiali de informaŃii în sensul reducerii volumului acestora 
şi al simplificării muncii de completare a lor. 

Rezultă din toate cele prezentate că organizarea bugetarii, contabilităŃii de gestiune şi 
calculaŃia costurilor în unităŃile din industrie sunt condiŃionate de influenŃa a o serie de factori 
care Ńin de particularităŃile tehnico – organizatorice şi economice ale unităŃilor  în cauză. 
InfluenŃa factorilor respectivi se conjugă sau acŃionează contradictoriu, motiv pentru care, de 
la caz la caz, capătă importanŃă mai mare sau mai mică, unul sau altul din aceştia, în funcŃie 
de scopul pe care îl urmărim. Totuşi, pentru o bună bugetare şi organizare a contabilităŃii 
cheltuielilor de producŃie în vederea calculării cât mai aproape de realitate a costului 
producŃiei obŃinute, trebuie să se aibă în vedere influenŃa tuturor factorilor prezentaŃi, 
indiferent de importanŃa lor. 
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Bugetarea şi bugetul firmei industriale 
Activitatea firmelor industriale este recomandabil să se desfăşoare în cadrul unui 

echilibru, permanent, dintre venituri şi cheltuieli. În etapa actuală, de tranziŃie a economiei 
româneşti, firmele industriale nu reuşesc să menŃină un astfel de echilibrul, deoarece 
cheltuielile ocazionate de realizarea producŃiei depăşesc nivelul veniturilor obŃinute din 
vânzarea producŃiei industriale, chiar şi atunci când unele ramuri industriale sunt 
subvenŃionate de la bugetul statului. 

În aceste condiŃii, o problemă cu care se confruntă managementul firmelor industriale 
este găsirea acelor metode care să permită dimensionarea şi controlul relaŃiei de echilibru 
cheltuieli – venituri. 

 
 Bugetele de costuri 
Conducerea oricărei activităŃi necesită cunoaşterea, pe de o parte a obiectivelor de 

atins , de îndeplinit, iar pe de altă parte, a resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
respective. Ori, modalitatea specifică prin care atât stabilirea obiectivelor fundamentale şi 
derivate, cât şim organizarea, coordonarea, antrenarea, controlul şi evaluarea rezultatelor 
obŃinute, din punct de vedere financiar – contabil, o reprezintă tocmai bugetul ca instrument 
de gestiune, metoda de  management 

În acest sens, bugetul poate deveni un instrument  de corelare şi mai ales de 
eficientizare a relaŃiei dintre cheltuieli şi venituri în cadrul firmelor industriale, iar bugetarea, 
o practică economică sistematică ce presupune desfăşurarea unui proces formal de alocare a 
resurselor financiare, în scopul realizării unor obiective stabilite pentru perioadele următoare. 

Bugetul este, în accepŃiunea curentă, un plan financiar, prin intermediul căruia se 
prevăd, în expresie financiară, cotele păŃi din ansamblul resurselor aferente realizării unui 
obiectiv de către o anumită subdiviziune organizatorică. 

Bugetele sunt stabilite pe perioade scurte de timp, pe un an calendaristic, cu defalcare 
pe trimestre, luni, săptămâni şi chiar zile pentru fiecare loc de muncă. Atunci când activităŃile 
industriale sunt variate, adaptarea bugetării la această situaŃie se face prin stabilirea unor 
bugete flexibile, elaborate pe mai multe niveluri de activitate. 

Deci, bugetul reprezintă previzionarea pe termen scurt, în unităŃi de măsură 
monetare sau naturale, a tuturor operaŃiunilor dintr-o întreprindere, în vederea programării şi 
controlului activităŃii viitoare, adică o previziune cifrată a tuturor elementelor corespunzătoare 
unui program al activităŃii viitoare. Privit din acest punct de vedere, elaborarea bugetului are 
în vedere următoarea schemă: 

 
 
 
 

Elaborarea bugetului 
 
Totodată bugetul reprezintă un instrument de analiză a activităŃii economico-

financiare desfăşurate, prin compararea prevederilor cu datele contabilităŃii şi stabilirea 
abaterilor şi responsabilităŃilor pe această linie, pentru fundamentarea deciziei de corecŃie, 
astfel că se înfăptuieşte controlul bugetar al activităŃii respective, aşa cum rezultă din schema 
următoare: 

PREVIZIUNE OBIECTIVE PLAN DE ACłIUNE BUGET 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schema etapelor de control bugetar 

OBIECTIVE 
(BUGET) 

ABATERI 
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CONTABILITATE 
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TARE 

DECIZIE MĂSURI DE 
CORECTARE 



  

 



  

Fluxul procesului de elaborare a bugetelor 
Utilizarea bugetelor în cadrul întreprinderilor presupune, după opinia noastră, 

îndeplinirea, în principal, a următoarelor condiŃii: 
- împărŃirea activităŃii întreprinderii, respectiv a structurilor sale organizatorice, în 

raport de obiectivele stabilite, pe centre de costuri; 
- fixarea unor obiective precise pentru fiecare centru de costuri pe linia veniturilor 

de obŃinut şi cheltuielilor de efectuat, precum şi a resurselor alocate pentru 
îndeplinirea obiectivelor fixate; 

- stabilirea de atribuŃii, competenŃe, responsabilităŃi şi relaŃii de colaborare pentru 
fiecare centru de costuri, astfel încât aceasta să funcŃioneze ca centru de 
responsabilitate; 

- existenŃa unui sistem de progaramare, evidenŃă operativă, analiză şi control a 
cheltuielilor şi veniturilor, atât la nivelul întreprinderii, cât şi la nivelul 
subdiviziunilor sale organizatorice constituie în acest scop sub forma centrelor  
de costuri în calitatea lor de centre de responsabilitate, adică a unui sistem 
informaŃional adecvat. Din acest punct de vedere este demn de menŃionat că 
sistemul informaŃional trebuie să ofere posibilitatea stabilirii cu operativitate a 
abaterilor de la cheltuielile şi veniturile bugetate, pe locuri generatoare, pe cauze 
şi pe responsabilităŃi, astfel încât să se realizeze o conducere eficientă a 
structurilor organizatorice respective; 

- existenŃa unui  sistem de norme şi normative sau standarde economico-financiare 
bine puse la punct, fundamentate ştiinŃific, în baza cărora să se dimensioneze 
veniturile şi cheltuielile cât mai aproape de realitate în faza de elaborare a 
bugetelor şi să efectueze controlul bugetar pe baza datelor contabilităŃii. Aceste 
norme şi normative economico-financiare se referă la normele sau standardele de 
timp, preŃurile de aprovizionare şi tarife de cheltuieli şi de salarizare normate sau 
standard, normele sau standardele de personal, producŃia standard sau normată, 
standardele sau normele privind cheltuielile la 1000 lei venituri din exploatare, 
rata de eficienŃă a cheltuielilor de exploatare, productivitatea muncii, normele 
privind utilizarea utilajelor, etc. 

În felul acesta bugetul poate fi considerat un program financiar pe o anumită 
perioadă, prin care se prevăd cotele-părŃi din totalul resurselor aferente realizării unui obiectiv 
de către o subdiviziune organizatorică constituită în acest scop, în vederea creşterii 
rentabilităŃii şi economisirii cheltuielilor. Deci, orice buget se caracterizează prin obiective, 
perioade, resurse şi responsabilităŃi. 

Se poate conchide că, bugetul ca metodă de management, pe de o parte face o analiză 
riguroasă a faptelor trecute, iar pe de altă parte, se sprijină pe o examinare amănunŃită a tot 
ceea ce se exprimă în cifre într-o întreprindere (cantităŃi, preŃuri, valori, etc). El permite 
analiza pe termen scurt (până la un an) şi adaptarea activităŃii întreprinderii la circumstanŃele 
tehnice, comerciale, financiare, politice ale momentului. 

În activitatea de conducere a unei întreprinderi se pot utiliza mai multe tipuri de 
bugete, acestea diferenŃiindu-se în raport de criteriul de întocmire, sfera de cuprindere, 
obiectul activităŃii bugetare, nivelul de activitate pentru care se întocmesc, periodicitatea 
întocmirii lor, scopul pentru care se întocmesc, etc. 

Bugetul vânzărilor (desfacerilor), are drept scop optimizarea politicii comerciale pe 
care o practică fiecare agent economic. Prin el se previzionează vânzările, cantitativ şi valoric, 
pe perioade scurte de schimb (până la un an), pe produse, zone de desfacere, tiruri de clineŃi şi 
magazine, pornind de la vânzările perioadei precedente şi studiile de marketing. De asemenea, 
se determină cheltuielile valorice şi fixe, directe şi indirecte, ocazionate de procesul de 
vânzare. La elaborarea bugetului vânzărilor se au în veder centrele de costuri operaŃionale 
create la acest sector pe depozite , magazine, etc., sau pentru activitatea de vânzare la piaŃa 
internă şi pentru activitatea de vânzare la export, elaborându-se pentru fiecare câte un buget 
distinct, din a căror centralizare se obŃine bugetul general al vânzărilor la care trebuie avute în 
vedere o serie de cheltuieli de la nivelul sectorului, ocazionate de organizarea şi conducerea 
acestuia în ansamblul său şi reflectate la centrul de costuri funcŃional creat la nivelul 



  

respectiv. Pentru necesităŃile de optimizare a numărului centrelor de costuri, la nivelul acestui 
sector se recomandă ca la S.C. “Electronica” S.A. să se constituie un singur centru şi, deci, să 
se elaboreze un singur buget. 

Bugetul producŃiei are ca obiect asigurarea producŃiei corespunzătoare previziunilor 
din bugetul vânzărilor. Cu ajutorul acestuia se determină cantitatea ce urmează a se fabrica pe 
produse şi perioade, precum şi costurile previzionale (variabile şi fixe, directe şi indirecte) ale 
diverselor produse fabricate. 

La elaborarea sa se are în vedere ca element esenŃial programul de fabricaŃie care Ńine 
cont de condiŃiile tehnice (capacitatea de producŃie, forŃa de muncă, etc.) din perioada 
respectivă. Acest buget se elaborează, atât pentru centrele de costuri operaŃionale, principale 
şi secundare, cât şi pentru centrele de costuri structurale (funcŃionale) de la nivelul secŃiilor de 
bază şi a secŃiilor auxiliare. Sinteza bugetelor pe centre de costuri o reprezintă bugetul 
costurilor de producŃie de la nivelul secŃiei, care se obŃine din centralizarea în cascadă a 
bugetelor centrelor de costuri (operaŃionale şi funcŃionale) din cadrul unei secŃii, iar sinteza, 
bugetelor pe secŃii este bugetul costurilor activităŃii de producŃie. 

Bugetul aprovizionărilor are ca obiect de a determina ce cantităŃi de materii şi 
materiale şi la ce date trebuie aprovizionate pentru realizarea programului de producŃie şi care 
este costul aprovizionărilor respective. El nu poate fi stabilit decât după elaborarea bugetului 
vânzărilor, al producŃiei, al investiŃiilor şi determinarea existenŃelor de stoc. Elaborarea 
acestui buget are la bază structura centrelor de costuri, create în acest sector, metodologia 
fiind similară cu cea prezentă la sectorul desfacerii, bineînŃeles cu datele privind 
aprovizionarea. Şi în acest caz, însă, se recomandă să se constituie un singur centru de costuri 
pentru întreg sectorul şi, deci, să se elaboreze un singur buget, deşi se pot constitui, ca şi în 
cazul sectorului desfacerii, mai multe centre de costuri. 

Bugetul cheltuielilor generale de administraŃie previzionează toate cheltuielile 
ocazionate de activitatea de administraŃie şi conducere a  întrepriderii în ansamblul ei, 
respectiv cheltuielile ocazionate de realizarea funcŃiilor care contribuie la administrarea şi 
gestionarea întreprinderii, şi anume: funcŃia de conducere, funcŃia de personal, funcŃia 
financiar – contabilă şi funcŃia de secretariat şi contencios (juridică). Şi la elaborarea acestui 
buget trebuie avute în vedere centrele de costuri, dar pentru aceleaşi considerente arătate la 
bugetul vânzărilor, se propune constituirea în unitatea aleasă drept bază de cercetare, a unui 
singur centru de costuri şi deci, elaborarea unui singur buget. 

Bugetul investiŃiilor care derivă din programul de investiŃii, este în esenŃă un buget 
de producŃie care prevede costul noilor echipamente şi sursele de finanŃare ale acestora la 
venituri. Elaborarea sa se face după metodologia prezentată la bugetul producŃiei. 

Trezoreria unei firme industriale este constituită din suma disponibilităŃilor sale 
monetare, a disponibilităŃilor din conturilor bancare şi a efectelor imediat negociabile.  

Expresie a sintezei şi coerenŃei ansamblului de bugete, bugetul trezoreriei constituie 
expresia conversiei în termenii cheltuielilor, plăŃilor şi încasărilor, a diverselor elemente 
conŃinute în celelalte bugete. 

Elaborarea bugetului trezoreriei  presupune parcurgerea a trei etape, şi anume: 
- transformarea în încasări  şi plăŃi a tuturor poziŃiilor din buget; 
- verificarea corelaŃiei financiare a ansamblului bugetelro şi trecerea de la bilanŃul 

de deschidere la bilanŃul previzional de închidere; 
- transformarea tuturor poziŃiilor din bugetele elaborate în plăŃi şi încasări efective. 
Bugetul de trezorerie care drept obiect determinarea lună de lună, pe de o parte a 

încasărilor şi pe de altă parte a plăŃilor, precum şi a soldului la finele perioadei. 
Sinteza tuturor acestor bugete în cascadă o reprezintă bugetul general al întreprinderii. 
Principalele interdependenŃe funcŃionale ale sistemului bugetar, se prezintă ca în 

schema următoare: 
 



  

Procesul de bugetare prezintă următoarele caracteristici: 
- orientează întreprinderea spre un anumit scop, respectiv creşterea producŃiei şi 

implicit a vânzărilor, a rentabilităŃii, solvabilităŃii, micşorarea riscurilor, întărirea 
poziŃiilor pe piaŃă, etc. Fără un buget (plan), conducerea întreprinderii nu are alte 
repere decât realizările din perioadele precedente sau/şi ale concurenŃei. Dar, a ne 
conduce numai după acestea ar însemna să se extrapoleze condiŃiile din trecut în 
viitor, ceea ce nu întotdeauna este de dorit sau este posibil. 

- Favorizează introducerea unui sistem de control asupra modului de gestionare a 
tuturor categoriilor de resurse utilizate la nivelul întreprinderii. Este tot mai 
prezentă în viaŃa noastră economică afirmaŃia că “privatizarea” rezolvă şi 
problemele grave cu care se confruntă economia românească. Trebuie spus că 
este o “condiŃie” dar nu şi “suficientă”, deoarece nu va dispare munca salariată şi 
vor fi şi în continuare grupuri cu interese deosebite. De aceea este necesar să se 
formeze o mentalitate a salariaŃilor şi conducătorilor asupra drepturilor şi 
responsabilităŃilor individuale şi colective cu privire la gestiunea întreprinderii în 
ansamblul ei şi până la ultimul loc de muncă; 

- Coodonează eforturile tuturor structurilor organizatorice ale firmei în realizarea 
obiectivelor prevăzute, întrucât toate sunt antrenate şi implicate în procesul 
bugetar. 
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Adapting accounting to the demands of Market Economy implies assuring accounting 
information for the internal users as well as confidentiality for intrenal firm administration data. 

The data provided by Management Acoouniting facilitate making of decisions regarding the 
use of resources in order to maximize the income. Organizing Management Acoounting and Cost 
Acoounting according to one’s personal needs, with the applying of accounting standards represent a 
major concernment and a challenge for both practicians and theoreticians. 

 
 
Structura întreprinderii are un impact asupra modului în care aceasta îşi măsoară 

rezultatele şi îşi alocă mijloacele sale, precum şi asupra funcŃionării eficiente a sistemului de 
control de gestiune şi se bazează pe divizarea întreprinderii în centre de responsabilitate. 
Definirea centrelor de responsabiltiate este o operaŃiune pragmatică prin care se urmăreşte o  
adaptare la obiectivele de descentralizare urmărite, fiecare întreprindere constituind un caz 
specific. Este posibil să se identifice constante de natura obiectivelor urmărite, a mijloacelor 
delegate, a diferitelor tipuri de sisteme de conducere şi a indicatorilor de performanŃă 
utilizaŃi. 

După natura fluxurilor financiare delegate, se disting trei niveluri omogene: 
costurile, veniturile (cifra de afaceri) şi activele angajate. 

Centrul de cost corespunde unui unui centru de responsabilitate pentru care 
obiectivele contabilităŃii de gestiune sunt stabilite în termeni de cost, el vizează o categorie 
de cheltuieli sau o anumită cheltuială care se efectuează şi care poate fi comparată cu o 
previziune în scopul determinării abaterilor. În cadrul unui centru de cost delegarea se 
sprijină pe cheltuielile angajate pentru punerea la dispoziŃie a unui produs, serviciu sau 
prestaŃie. Între centrele de cost se disting diferenŃe în funcŃie de misiunile şi indicatorii de 
performanŃă urmăriŃi. Astfel, putem grupa centrele de cost pe trei categorii cu caracteristici 
omogene şi anume: centre operaŃionale, centre de suport şi centre de structură.  

Centrele operaŃionale realizează prestaŃii repetitive al căror mod de operare este 
formatizat (ex. atelier de prefabricate, staŃie de betoane),   denumite şi centre de cost 
productiv.   

PerformanŃa centrelor operaŃionale poate fi urmărită prin raportul prestaŃii 
realizate/resurse consumate, stabilindu-se astfel eficienŃa,  productivitatea mijloacelor şi 
resurselor alocate. AcŃiunea responsabilului de centru de cost operaŃional va consta în 
ajustarea resurselor în maniera cea mai eficientă pentru a realiza nivelul de activitate definit 
prin centrele utilizatoare. 



  

Centrele de suport efectuează prestaŃii nerepetitive, al căror mod de operare este 
complex, dar poate fi formalizat pentru o parte semnificativă. Aceste prestaŃii sunt 
identificabile după natura şi destinaŃia lor (ex: serviciu informatic, analize efectuate de 
laboratoarele de încercări, prestaŃii cu mijloace de transport proprii). 

Centrele de suport denumite şi centre de servicii generale au o activitate 
diversificată. Ele corespund centrelor de cost indirecte, dar care se caraceterizează prin 
posibilitatea unei bune identificări asupra prestaŃiilor efectuate şi centrelor destinate acestor 
prestaŃii. 

Misiunea responsabilului unui asemenea centru este mai complexă. Trebuie să 
asigure în permanenŃă pertinenŃa activităŃilor sale şi încadrarea lor în bugetul de funcŃionare. 

Centrele de structură efectuează misiuni generale acordând sprijin altor centre şi 
ale căror prestaŃii nu sunt nici repetitive, nici identificabile în funcŃie de natura şi destinaŃia 
lor. Modul de operare a prestaŃiilor furnizate prin aceste centre nu poate fi formalizat (ex: 
conducerea generală). 

Aceste centre de cost corespund activităŃilor generale de susŃinere şi coordonare şi 
care sunt specifice serviciilor funcŃionale. Ele corespund activităŃii de conducere generală, 
control de gestiune, audit, comunicare, gestiune de personal. 

PerformanŃa acestor centre de cost nu poate să se aprecieze de cât în timp, pe un 
orizont de timp de 2-3 ani. 

Fiecare tip de centru are caracteristici proprii în funcŃie de misiunile conferite, 
indicatorii de performanŃă urtilizaŃi şi modalităŃile de urmărire a costurilor. 

Centrul de profit corespunde unui centru de responsabilitate pentru care 
obiectivele contabilităŃii de gestiune sunt stabilite în termeni de profit. Veniturile sunt 
ataşate la cheltuieli, existând mijloace de comparare a acestora. Delegarea se sprijină pe 
cheltuieli, nivel de activitate, eventual negociere termene şi tehnologii de producŃie. 

Responsabilul unui astfel de centru are în vedere realizarea cifrei de afaceri, iar 
evaluarea rezultatelor se face în termeni de profitabilitate a activităŃii. Delegarea acordată 
unui centru de profit nu este mai importană decât cea acordată unui centru de cost, mai ales 
dacă se compară cu un centru de structură. Pot fi distinse două niveluri diferite de delegare, 
şi anume: delegarea asupra volumului de activitate, cum este cazul centrelor de venit şi 
delegarea asupra condiŃiilor comerciale (preŃ, condiŃii de plată), cum este cazul centrelor de 
rezultat. 

Obiectivul unui centru de venit este acela de a realiza un volum de activitate 
exprimat prin cifra de afaceri. Principalele costuri administrate pe aceste centre, în afara 
cheltuielilor directe sunt costurile aferente organizării de şantier, eventual cele indirecte ale 
şantierului. Pentru aceste centre, urmărirea performanŃelor este concentrată pe cifra de 
afaceri.  

FuncŃionarea centrelor de rezultat corespunde unei etape  semnificative în 
descentralizarea unei întreprinderi, condiŃionată de asigurarea descentralizării contabilităŃii 
la nivel de şantier sau secŃii auxiliare de producŃie. Responsabilul centrului dispune de o 
delegare de autoritate în determinarea: 

- volumului fizic şi valoric de activitate; 



  

- condiŃiilor de negociere pentru realizarea volumului de activitate de construcŃii 
montaj (termene şi condiŃii de plată acordate furnizorilor şi clienŃilor); 

- cheltuielilor totale alocate pentru exploatarea şi funcŃionarea centrului; 
- politica de gestiune a resurselor financiare şi materiale alocate centrului. 
Măsura performanŃei unui asfel de centru se exprimă în principal printr-un rezultat 

de exploatare ori printr-o contribuŃie. Centrele de profit sunt instrumente puternice de 
descentralizare pentru marile întreprinderi. 

Centrul de investiŃii corespunde unui centru de responsabilitate  care acŃionează pe 
principiul variabilelor determinate de venituri şi cheltuieli, în valoare şi volum, dar şi al 
surselor de finanŃare care îi sunt necesare. Delegarea se sprijină pe cheltuieli, nivel de 
activitate şi activele angajate, iar evaluarea rezultatelor se face atât în termeni de 
profitabilitate a activităŃii, cât şi de rentabilitate a activelor administrate (ex. compartimente, 
birouri distincte de cercetare-dezvoltare şi promovare a investiŃiilor). 

Responsabilul unui astfel de centru este pus într-o situaŃie foarte apropiată de cea a 
unui conducător de întreprindere. El trebuie să arbitreze între cheltuielile şi veniturile sale la 
nivelul activelor din exploatarea centrului său. 

FaŃă de un conducător, responsabilul nu are autoritate pe totalitatea activelor la 
dispoziŃia sa, ci doar pe majoritatea activelor circulante de forma stocurilor, creanŃelor etc., 
şi parŃial pe activele imobilizate. Deciziile asupra activelor imobilizate sunt luate de direcŃia 
generală. 

O altă diferenŃă se referă la limitarea delegării privind mijloacele de finanŃare a 
centrului de investiŃii. Numai anumite elemente de finanŃare pe termen scurt sunt delegate, 
cum ar fi datoriile furnizorilor. 

Responsabilul unui centru de investiŃii are delegare între cheltuieli şi venituri pe 
necesarul de fond de rulment din activitatea sa şi pe anumite posturi de imobilizări.  

Centrul de responsabilitate este definit ca o entitate de gestiune al cărei responsabil 
dispune: 

- De o delegare formală de autoritate pentru negocierea obiectivelor şi alocarea 
resurselor în cadrul planurilor multianuale şi bugetului; 

- De un sistem de conducere a gestiunii sale care îi permite să fie informat asupra 
situaŃiei realizărilor în raport cu obiectivele, a situaŃiei consumului de resurse şi 
asupra diferitelor elemente cheie din exploatarea sa. 

Misiunea centrelor de reponsabilitate poate fi reprezntată astfel: 
 

Centre de responsabilitate              Misiuni Indicatori de rezultate ori 
valori 

Centre de cost Sa asigure o anumită 
producŃie minimizând 

costurile 

Cost de producŃie total  
Cost de producŃie unitar 

Centre de profit Să asigure o marjă ori un 
rezultat maxim 

Rezultat ori marjă-cifră de 
afaceri-costuri 

Rentabilitate de exploatare 



  

(rezultat/activ) 
Rentabilitate comercială 
(rezultat/cifră de afaceri) 

Centre de investiŃii Maximizarea rentabilităŃii 
capitalurilor investite 

Rentabilitate de exploatare 
(rezultat/activ) 

 
Fiecare centru de responsabilitate se caracterizează prin obiective şi mijloace 

proprii, printr-o autonomie decizională privind utilizarea unei părŃi dintre aceste mijloace şi 
un sistem de evidenŃă contabilă adecvat scopului urmărit. Centrele de responsabilitate sunt 
utilizate ca bază pentru repartizarea resurselor globale ale întreprinderii. 

Structura întreprinderii este influenŃată de strategiile acesteia, care la rândul lor 
impulsionează sistemul decizional şi informaŃional, sistemul de control de gestiune fiind 
asociat la un sistem de măsurare a performanŃelor, determinarea rezultatelor fiind asigurată 
de organizarea şi conducerea unei contabilităŃi de gestiune eficiente.  

Planul de conturi va fi dezvoltat în analitic obligatoriu axat pe responsabilităŃi din 
interiorul întreprinderii, în determinarea abaterilor   între previziuni şi realizări, fiind  
admise două metode: 

- previziunile nu sunt încorporate în sistemul contabilităŃii de gestiune,   abaterile 
sunt determinate prin confruntarea previziunilor şi a realizărilor contabile, 
caracteristic activităŃilor auxiliare şi anexe pentru care dezvoltarea conturilor de 
calculaŃie, cont 922 -“Cheltuielile activităŃii auxiliare” şi 923 – “Cheltuieli 
indirecte de producŃie” în analitice permit evidenŃierea costurilor pe centre de 
responsabilitate, veniturile fiind ataşate ulterior fără existenŃa posibilităŃilor de 
previzionare;  

- previziunile sunt contabilizate şi considerate costuri prestabilite, abaterile sunt 
constatate în contabilitatea de gestiune şi rezultă ca diferenŃă între valoarea 
prestabilită şi valoarea reală contabilizată, caracteristic activităŃilor de bază ale 
şantierelor de construcŃii care pentru lucrările executate pe baza devizelor 
ofertă au posibilitatea includerii în structura PCG a previziunilor în structura 
conturilor de venituri, cont 704 “Venituri din servicii prestate”, dezvoltat în 
analitic pe obiecte, categorii de lucrări şi articole de calculaŃie (directe, 
indirecte, organizare de şantier) şi urmăririi costurilor efective prin intermediul 
contului 921 “Cheltuielile activităŃii de bază”, cu dezvoltare analitică identică, 
permiŃând determinarea şi reflectarea abaterilor în conturile de rezultate ale 
contabilităŃii de gestiune.    

Obiectivul contabilităŃii de gestiune în construcŃii este de a permite analiza 
cheltuielilor la nivel de obiect, categorie de lucrări, articol de calculaŃie (materiale, 
manoperă, utilaje, transport tehnologic – directe şi cheltuieli indirecte) pentru lucrările de 
bază şi la nivel de atelier, serviciu, echipă, formaŃie pentru lucrările auxiliare şi anexe în 
vederea detectării  anomaliilor în funcŃionare prin luarea măsurilor corective.  
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Adapting accounting to the demands of Market Economy implies assuring accounting 

information for the internal users as well as confidentiality for intrenal firm administration data. 
The data provided by Management Acoouniting facilitate making of decisions regarding the 

use of resources in order to maximize the income. Organizing Management Acoounting and Cost 
Acoounting according to one’s personal needs, with the applying of accounting standards represent a 
major concernment and a challenge for both practicians and theoreticians 

 
 
Potrivit prevederilor legislaŃiei în vigoare (Ordinul comun nr.1014/874/2001 al MFP 

şi MLPTL, cheltuielile indirecte la nivelul devizului ofertă pe categorii de lucrări se poate 
prevedea de către antreprenor şi se poate deconta de autoritatea contractantă, determinată 
procentual la valoarea “TOTAL CHELTUIELI DIRECTE”. 

Cota se stabileşte de către fiecare unitate de execuŃie pe baza propunerilor proprii, 
iar procentul nu face obiectul unei analize distincte din partea comisiei care analizează 
ofertele, ci face parte integrantă din ofertă. 

ConŃinutul cheltuielilor indirecte fiind foarte divers, propunem o detaliere a acestora 
pe următoarele componente: 

- cheltuieli de interes general şi de execuŃie a lucrărilor; 
- cheltuieli administrative gospodăreşti; 
- cheltuieli neproductive; 
- cheltuieli privind asigurarea lucrărilor de construcŃii. 
Din punct de vedere al conŃinutului economic, al destinaŃiei şi al contribuŃiei lor la 

realizarea lucrărilor, cheltuielile indirecte ale producŃiei de construcŃii se pot grupa astfel:  
- cheltuielile de administraŃie şi de conducere  
- cheltuieli pentru crearea condiŃiilor organizatorice necesare executării 

lucrărilor.  
În prima grupă se includ retribuŃiile şi premiile ce se cuvin personalului de 

conducere şi de administraŃie, inclusiv contribuŃiile pentru asigurările sociale, cheltuielile 
pentru deplasări, detaşări şi transferări în interes de serviciu, pentru întreŃinerea şi 
fucŃionarea mijloacelor de transport necesare organelor de conducere, pentru amortizarea şi 
reparaŃiile curente şi capitale ale clădirilor de interes general, cheltuielile pentru pregătirea 
cadrelor şi alte cheltuieli care, indiferent de modul cum se desfăşoară lucrurile, au caracter 
relativ constant, fiind impuse de conjunctura generală a întreprinderii. A doua grupă de 



  

cheltuieli îmbracă un caracter variabil atunci cînd se produc schimbări în volumul producŃiei 
sau în acela al cheltuielilor directe. 

Reflectând particularităŃile producŃiei de construcŃii-montaj, cheltuielile pentru 
crearea condiŃiilor organizatorice includ în structura lor următoarele: 

Cheltuieli pentru amenajarea şi întreŃinerea şantierului. Din aceste cheltuieli fac 
parte întreŃinerea drumurilor provizorii interioare, a podurilor şi a podeŃelor din incinta 
şantierului, curăŃirea şi evacuarea zăpezii de pe teritoriul şantierului (în cazul unor  zăpezi 
abundente această operaŃie se execută pe baza unui deviz), consumul de energie şi materiale 
electrice pentru iluminatul punctelor de lucru.  

Cheltuieli pentru amortizarea şi întreŃinerea construcŃiilor amenajărilor provizorii 
mărunte şi a micului utilaj care nu apare în deviz sub formă de ore efective de funcŃionare. 
În afară de lucrările executate pe seama fondului de organizare, pe şantiere se mai întâlnesc 
şi alte lucrări, tot cu caracter organizatoric, de proporŃii mult mai mici, care sunt prevăzute 
în deviz la capitolul „Cheltuieli directe” (eşafodaje interioare, schele de capre, schele uşoare 
şi suspendate, podeŃe pentru şanŃuri în incita şantierului, dispozitive pentru tehnica 
securităŃii şi portecŃia muncii). 

Cheltuielile privind cazarea, transportul, cantina şi echipamentul muncitorilor. 
Permanentizarea lucrătorilor constructori este condiŃionată de asigurarea unor condiŃii 
corepunzătoare de cazare şi de hrană. Cheltuielile ocazionate de aceste acŃiuni se referă la 
întreŃinerea, repararea şi uzarea cazarmamentului, la întreŃinerea şi funcŃionarea cantinei 
(regia cantinei când şantierul nu are cantină), la transportul munitorilor pentru a-şi vizita 
periodic familiile (o dată la 3 luni sau la 45 de zile). Uzura cazarmamentului şi a 
echipamentului muncitorilor se calculează şi se trece asupra cheltuielilor generale după 
regulile şi procedeele folosite la depreciera materialelor de natura obiectelor de inventar. 

Cheltuieli pentru recrutarea muncitorilor. Pe parcursul derulării activităŃii apar 
situaŃii când necesarul de muncitori trebuie completat prin recrutări din alte localităŃi. 
Cheltuielile ocazionate de recrutarea forŃei de muncă se referă la transportul muncitorilor şi 
al bagajelor acestora de la domiciliu până la şantier, precum şi deplasarea şi diurna 
delegaŃilor şi a muncitorilor pe timpul cât aceştia se află pe drum. 

Cheltuielile legate de predarea lucrărilor terminate. După terminarea lucrărilor, 
predarea acestora către beneficiar mai necesită în unele cazuri o serie de operaŃii şi lucrări 
menite să creeze condiŃii unei mai bune exploatări. Asemenea cheltuielilor sunt necesare 
pentru evacuarea molozului şi deşeurilor rezultate din procesul de execuŃie a lucrărilor, 
spălarea şi curăŃirea scărilor, pardoselilor şi ferestrelor, executarea măsurătorilor de control 
la elementele de construcŃii care ulterior nu se pot verifica, evacuarea materialelor. 

Cheltuielile privind lucrările de remedieri şi de completări în perioada de garanŃie. 
DefecŃiunile carea apar în perioada de verificare a coportării obiectelor date în folosinŃă ( 
perioada de garanŃie) din cauze obiective ale constructorului şi a căror valoare nu este 
imputabilă se remediază şi se suportă de acestea, contabilitatea reflectându-le în exerciŃiul 
financiar curent (cheltuieli neimputabile pentru efectuarea lucrărilor de remedieri şi 
completarea deficienŃelor consemnate în procesele verbale de recepŃie, precum şi cele 
apărute în perioada de verificare şi cheltuieli neimputabile pentru efectuarea remedierilor în 



  

timpul execuŃiei). Acceptul constructorului de a executa asemenea lucrări şi de a le include 
în cheltuielile de producŃie trebuie să aibă o determinare precisă a cauzelor şi o 
documentaŃie tehnică economică bine fundamentată şi avizată de organele competente. 
Efectuarea lucrărilor de remedieri poate genera mai multe situaŃii: 

Remedierile se efectuează de şantierul care a constituit obiectul, cheltuielile 
respective înregistrându-se în contabilitatea acetuia (obiectul figurând sau nemaifigurând în 
nomenclatura şantierului); 

Remedierile se execută de un alt şantier, şantierul care a construit obiectul fiind 
lichidat. În aceată ipoteză, cheltuielile se transmit antreprenorului general pentru a fi incluse 
în costurile acestora; 

Lucrările de remedieri se execută pe seama celor care se fac vinovaŃi de asemenea 
defecŃiuni, aceştia fiind debitaŃi în cont. 

Atât în prima situaŃie, cât şi în a doua are loc o repartizare a cheltuielilor asupra 
altor obiecte de construcŃii decât cele în cauză, grevându-se astfel în mod nejustificat costul 
obiectului în execuŃie, contrar prevederilor SIC–IAS 11 „Contracte de construcŃii” de a fi 
suportate pe seama rezultatelor. Mai trebuie de asemenea menŃionat faptul că practica 
semnalează cazuri când după expirarea termenului de garanŃie constructorul este chemat să 
efectueze remedieri datorate unor vicii ascunse ale materialelor sau unor greşeli de 
proiectare şi de execuŃie nedepistate la recepŃia provizorie sau definitivă. În majotitatea 
cazurilor, aceste remedieri formează obiectul unor litigii care ajung în faŃa instanŃelor 
judecătoreşti pentru soluŃionare. Dacă instanŃa obligă constructorul să execute aceste 
remedieri, cheltuielile respective se înregistrează ca neproductive pe baza decontului şi 
hotărârii judecătoreşti. 

Contabilitatea trebuie să acorde o atenŃie deosebită cheltuielilor indirecte care 
îmbracă caracter neproductiv (cheltuieli neutrale), care sunt acoperite pe seama rezultatelor. 
Faptul că în structura costurilor cheltuielile indirecte deŃin o pondere destul de însemnată 
(15-20%), bună organizare a evidenŃei, calculului şi repartizării lor constituie unul dintre 
mijloacele importante pentru reducerea acestor cheltuieli. 

Cheltuielile indirecte ale organizaŃiilor de construcŃii-montaj, prin natura şi 
conŃinutul lor economic, se preteză mai puŃin la o repartizare riguroasă asupra obiectelor şi 
lucrărilor, mai ales acolo unde contabilitatea funcŃionează centralizat, cu şantiere răspândite 
teritorial şi care execută diferite genuri şi categorii de lucrări. 

În general, pentru repartizarea cheltuielilor indirecte pe unităŃi, locuri de consum şi 
de pe acestea pe produse şi pe lucrări se foloseşte metoda suplimentării, care, datorită 
varietăŃii lucrărilor, îşi găseşte o largă aplicare şi în construcŃii. Această metodă, care 
cunoaşte mai multe variante (varianta coeficientului unic, a coeficienŃilor multipli şi varianta 
selectivă), foloseşte diferite chei de repartizare, stabilite în funcŃie de treapta şi de legătura 
funcŃională în care ne aflăm. CoeficienŃii de suplimentare se calculează având ca bază de 
repartizare (volumul producŃiei, cheltuielile directe, manoperă plătită), raportăndu-se 
volumul cheltuielilor indirecte fixe colectate în contul 923 Cheltuieli indirecte de producŃie, 
la baza de repartizare stabilită.  



  

Pentru contabilizarea cheltuielilor indirecte sunt rezervate conturile 923 „Cheltuieli 
indirecte de producŃie”. şi 924 „Cheltuieli generale de administraŃie”. 

Contul 923 „Cheltuieli indirecte de producŃie” serveşte pentru evidenŃierea 
cheltuielilor cu întreŃinerea şi funcŃionarea utilajelor, cheltuielilor de interes general şi 
administrativ-gospodăreşti ale şantierelor şi secŃiilor de producŃie auxiliare şi anexe aferente 
unităŃilor de C+M. 

După funcŃia contabilă este un cont de activ . 
SE DEBITEAZĂ:  
- pe parcursul sau sfârşitul lunii cu ocazia preluării cheltuielilor indirecte 

reflectate în debitul conturilor din clasa a 6-a a activităŃii de exploatare din 
contabilitatea financiară; 

- la sfârşitul lunii cu preŃul de cost efectiv sau prestabilit pentru prestaŃiile 
realizate de secŃiile auxiliare sau anexe. 

SE CREDITEAZĂ: 
- în varianta organizării contabilităŃii de gestiune, distinct de contabilitatea 

financiară, cu cota de cheltuieli indirecte, repartizată raŃional (funcŃie de gradul 
de utilizare) şantierelor, secŃiilor auxiliare şi anexe. 

- în varianta organizării contabilităŃii de gestiune integrată în contabilitatea 
financiară: 

a) cu cota de cheltuieli indirecte repartizate raŃional şantierelor, secŃiilor 
auxiliare şi anexe; 

b) valoarea subactivităŃii transferată direct asupra contului de rezultate. 
După operaŃiunile de creditare contul 923 „Cheltuieli indirecte de producŃie” se 

soldează. 
În anexă, prezentăm o detaliere analitică a contului 923, „Cheltuieli indirecte de 

producŃie” pe grupe mari de cheltuieli, respectiv CIF, CIG şi CAG şi articole de calculaŃie 
specifice ramurii construcŃiilor, cu posibilitatea integrării acestora în centre de 
responsabilitate şi determinarea cheltuielilor indirecte totale fixe şi variabile în vederea 
repartizării raŃionale a cheltuielior indirecte fixe în funcŃie de gradul de activitate specific 
fiecărui şantier sau secŃie. (Anexa nr. 

Contul 924 „Cheltuieli generale de administraŃie” se utilizează pentru evidenŃa 
cheltuielilor de administraŃie şi conducerea unităŃii. 

După funcŃia contabilă este un cont de activ. 
SE DEBITEAZĂ: 
- în cursul lunii sau la sfârşitul lunii, cu ocazia colectării cheltuielilor ocazionate 

de administrarea şi conducerea unităŃii, preluate din debitul conturi clasa 6 a 
activităŃii de exploatare din activitatea de exploatare. 

- la sfârşitul lunii contravaloarea produselor, lucrărilor şi serviciilor primite de la 
secŃiile auxiliare şi anexe pentru necesităŃile sectorului administrativ şi de 
conducere. 

SE CREDITEAZĂ: 



  

- la sfârşitul lunii cu cheltuielile de administraŃie şi conducere repartizate 
activităŃilor de bază, auxiliare şi anexe ale unităŃii. 

- la sfârşitul lunii cu cheltuielile de administraŃie şi conducere transferate asupra 
rezultatului. 

După operaŃia de creditare, contul 924 „Cheltuieli generale de administraŃie „se 
soldează. 

În anexă propunem o dezvoltare analitică a contului 924 „Cheltuieli generale de 
administraŃie pe feluri sau articole de calculaŃie cu posibilitatea integrării acestora în centre 
de responsabilitate.(Anexa nr. ) 
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The control of how is used the public resources it is achieve for Court of Accounts, what is 

the only institution who are grant of audit chief accountants the financial administrator unloading 
after the checking is done. In order that this activity to reach the purpose, the financial administrator 
unloading concept and mod of it’s practice is necessary to be improved. 

 
Descărcarea  de gestiune-atributie exclusivă a CurŃii de Conturi 
Urmărind în timp, de la reînfiinŃarea CurŃii de Conturi în 1992 şi până în prezent, 

modul de abordare practică a descărcării de gestiune putem spune că ea a evoluat în felul 
următor: la început pe baza cadrului legal existent, acelaşi cu cel de astăzi din acest punct de 
vedere, se acorda descărcarea de gestiune tuturor ordonatorilor de credite la care nu se 
constatau abateri precum şi acelora la care deşi se constatau abateri sau prejudicii acestea se 
remediau sau recuperau ulterior controlului. Exista însă opinia că nu este obligatoriu ca 
aceasta să fie acordată în toate cazurile fie din cauză că legea nu prevede această 
obligativitate fie din cauza unor abordări conceptuale diferite. În prezent s-a conturat din ce 
în ce mai mult ideea că descărcarea de gestiune trebuie acordată la toŃi ordonatorii de credite 
luaŃi în control pe exerciŃii financiare încheiate mai devreme pentru ordonatorii de credite la 
care  nu s-au constatat abateri şi mai târziu pentru cei la care s-au constatat abateri dar 
acestea au fost remediate în totalitate. Astfel se consideră că în acest moment, când se 
acordă descărcarea de gestiune se încheie procesul de valorificare a constatărilor controlului. 
Ordonatorii de credite care n-au primit descărcarea de gestiune sunt  urmăriŃi până când 
abaterile sunt remediate sau până când există sentinŃe definitive ale instanŃelor judecătoreşti 
pentru recuperarea prejudiciilor. Se consideră că după remedierea abaterilor sau după 
obŃinerea hotărârilor judecătoreşti definitive se poate acorda descărcarea de gestiune. 

Aşa stând lucrurile există ordonatori de credite care au primit descărcarea de 
gestiune şi alŃii care o vor primi. Ce cred ei despre aceasta, care este impactul acordării 
descărcării de gestiune în rândul celor controlaŃi? 

Din experienŃa de până în prezent putem afirma că există imagini diferite despre 
acest proces în rândul celor controlaŃi iar impactul asupra lor nu a fost întotdeauna cel dorit. 

Există unii care privesc, în mod justificat, foarte serios această problemă şi doresc 
să obŃină descărcarea de gestiune. În acest scop ei urmăresc să realizeze o gospodărire a 
resurselor publice fără abateri de la lege. Trebuie însă să spunem, că după părerea noastră, 
numărul acestora a fost şi este în scădere. 

Există, în acelaşi timp, o altă categorie de ordonatori de credite care privesc cu o 
oarecare indiferenŃă această problemă şi nu sunt motivaŃi de neacordarea descărcării de 



  

gestiune să gospodărească legal resursele. Credem că acest lucru se întâmplă din 
următoarele motive: 

- descărcarea de gestiune s-a acordat şi se acordă, aşa cum am arătat, tuturor 
ordonatorilor de credite verificaŃi mai devreme sau mai târziu, chiar dacă nu au 
respectat în toate cazurile legile, cu condiŃia ca abaterile să fi fost remediate 
ulterior controlului. 

- neacordarea descărcării de gestiune pentru un anume ordonator de credite în 
cazul în care nu a respectat în totalitate prevederile legale nu presupune nici o 
urmare negativă pentru acesta legea nu stabileşte responsabilităŃi, sancŃiuni sau 
vreo măsură pentru situaŃiile în care unii ordonatori de credite nu au primit 
descărcarea de gestiune. 

În prezent, deoarece se urmăreşte o anume stimulare în direcŃia creşterii 
responsabilităŃii cu care se gestionează resursele publice, se acordă descărcarea de gestiune 
tuturor ordonatorilor de credite controlaŃi cu excepŃia celor la care s-au constatat abateri, 
prejudicii sau fapte de natură penală şi a căror dosare sunt pe rolul instanŃelor judecătoreşti. 
În acest fel o parte din ordonatorii de credite programaŃi să fie verificaŃi au primit descărcare 
de gestiune iar o altă parte o aşteaptă până după ce instanŃele jurisdicŃionale se vor fi 
pronunŃat. 

Derularea practică a activităŃii de acordare a descărcării de gestiune ordonatorilor de 
credite bugetare implică, după părerea noastră, o clarificare mai riguroasă a ceea ce 
reprezintă acest concept. Este descărcarea de gestiune un scop în sine în ce priveşte 
controlul CurŃii de Conturi sau un efect al realizării acestuia? Cu alte cuvinte, descărcarea de 
gestiune este cauză sau efect al controlului asupra conturilor de execuŃie bugetară? De 
răspunsul la această întrebare depinde modul de aplicare în  practică a conceptului de 
descărcare de gestiune. 

În opinia noastră, răspunsul la această întrebare poate fi unul din următoarele: 
- da, acordarea descărcării de gestiune este atât cauză cât şi efect. În această 

situaŃie, Curtea de Conturi va trebui să abordeze controlul conturilor de 
execuŃie bugetară în vederea acordării descărcării de gestiune ca pe un scop în 
sine, urmărind în acelaşi timp în mod obligatoriu efectuarea  controlului în 
acest scop şi acordarea descărcării de gestiune. Programul de control anual şi 
derularea controlului ar trebui să se realizeze urmărind cu prioritate cuprinderea 
în control a tuturor ordonatorilor de credite. Pe de altă parte va trebui să se 
urmărească acordarea descărcării de gestiune tuturor ordonatorilor de credite 
luaŃi în control. 

- o altă variantă de răspuns ar putea fi acela că descărcarea de gestiune nu este 
cauză şi nu reprezintă un scop în sine şi deci controlul nu urmăreşte cu 
prioritate acest scop dar, în această situaŃie reprezintă o obligativitate acordarea 
descărcării de gestiune pentru ordonatorii de credite care au fost luaŃi în 
control. Aşadar în această variantă programarea ordonatorilor de credite pentru 
control va urmări în mod prioritar criterii referitoare la abaterile constatate 
anterior, volumul creditelor bugetare, etc. şi Curtea de Conturi nu-şi va asuma 



  

sarcina de a verifica “în vederea acordării descărcării de gestiune”. Va trebui, 
în schimb ca pentru ordonatorii de credite luaŃi în control să se urmărească 
finalizarea controlului cu acordarea descărcării de gestiune. Rămâne de 
discutat, şi vom reveni la aceasta, la care dintre ordonatorii de credite controlaŃi 
să se acorde descărcarea de  gestiune, numai celor la care nu s-au constatat 
abateri la data controlului sau şi celor la care s-au constatat abateri sau 
prejudicii dar acestea au fost remediate sau recuperate în timpul sau după 
terminarea controlului. 

Pentru abordarea teoretică pe care o facem la acest punct vom reŃine că în această a 
doua variantă se urmăreşte ca un efect al controlului, acordarea descărcării de gestiune 
ordonatorilor de credite verificaŃi, aşa încât nici unul din cei luaŃi în control să nu rămână 
fără acest “înscris”. E drept, unii mai devreme, dacă nu au abateri, iar alŃi mai târziu. dacă au 
avut abateri şi le-au remediat. 

- un al treilea răspuns  poate fi în sensul că auditul şi controlul CurŃii de Conturi 
nu trebuie să urmărească acordarea descărcării de gestiune şi prin urmare nici 
programarea şi efectuarea controlului şi nici finalizarea valorificării 
constatărilor acestuia nu vor fi abordate din această perspectivă. Să rămână 
Curtea de Conturi fără această atribuŃie? Da. În primul rând acest lucru ar situa-
o în grupul Ńărilor din lume care procedează astfel grup care este incomparabil 
mai mare decât al celor  care operează cu descărcarea de gestiune. În al doilea 
rând, abordând bineînŃeles problema tot din punct de vedere teoretic, în acest 
fel controlul financiar ar putea ceda locul auditului financiar ca atribuŃie 
principală a acestei instituŃii. În măsura în care se va exercita, controlul 
financiar se va orienta mai facil spre probleme care au statutul de fenomene 
negative în domeniul în care este competentă instituŃia, urmărind să scoată în 
evidenŃă cauzele şi în special să ia sau să propună măsuri corespunzătoare de 
remediere sau eliminare a lor. 

În legătură cu conceptul de descărcare de gestiune mai trebuie remarcat următorul 
aspect: descărcarea de gestiune a ordonatorilor de credite verificaŃi să se acorde atunci când 
s-a constatat că aceştia au respectat normele legale în vigoare sau la acordarea ei, după 
examinarea rapoartelor de control, să se aibă în vedere şi aspecte referitoare la eficienŃa, 
eficacitatea şi economicitatea utilizării resurselor publice? Şi în acest caz răspunsul 
comportă două variante: 

- o lărgire a conceptului de descărcare de gestiune prin includerea în cadrul 
condiŃiilor de acordare a acesteia şi a criteriilor de eficienŃă, eficacitate şi 
economicitate. În decursul funcŃionării ei Curtea de Conturi a acordat 
“descărcarea definitivă” sau “descărcarea de gestiune” pe criterii de legalitate a 
operaŃiilor economico - financiare desfăşurate de instituŃiile publice. Dincolo 
de faptul că avem de-a face cu o abordare de tradiŃie, considerăm că acordarea 
descărcării de gestiune pe criterii de legalitate este logică şi normală. 
Includerea între criteriile de analiză şi a aspectelor referitoare la performanŃa 
actului managerial (eficienŃă, eficacitate, economicitate) ar fi de natură să 



  

complice acest proces din cauza posibilităŃii de influenŃare pe care ar avea-o 
factorii subiectivi în examinarea informaŃiilor de această natură. 

- dacă descărcarea de gestiune trebuie să se acorde şi deci să facă parte din 
activitatea CurŃii de Conturi, atunci ea va trebui să aibă în vedere criterii foarte 
precise, strict stabilite şi dimensionate astfel încât să nu existe nici o 
posibilitate de abordare subiectivă. Acest lucru nu-l poate asigura, decât 
criteriul legalităŃii desfăşurării operaŃiilor economico - financiare. 

Ca o concluzie la aspectele arătate în legătură cu conceptul de descărcare de 
gestiune considerăm că acesta se impune să fie reanalizat şi reconsiderat Ńinând seama de 
experienŃa altor Ńări în domeniu, de aspectele reieşite din practica aplicării lui, de utilitatea 
sau inutilitatea lui pentru ordonatorii de credite verificaŃi, precum şi de tradiŃia în domeniu a 
CurŃii de Conturi a României. 

 
Concluzii 
În primul rând este de remarcat faptul că activitatea de descărcare de gestiune este 

o caracteristică a modului de lucru a CurŃii de Conturi încă de la începuturile ei fiind din 
acest punct de vedere un element de tradiŃie. Ea face parte din modul de lucru şi al altor 
instituŃii supreme de control din lume. Aşa stând lucrurile putem spune că existenŃa ei în 
prezent, în Ńara noastră, este logică şi că ar putea fi abordată ca o necesitate, mai ales dacă 
privim lucrurile prin prisma faptului că este bine să Ńinem seama de o anume experienŃă 
acumulată în timp şi de asemenea este bine să luăm ceea ce a fost bine, constructiv în trecut. 
Dar oare putem fi de acord că tot ce a fost corespunzător în trecut, într-o anumită etapă 
istorică, în anumite condiŃii economico - sociale este neapărat la nivelul cerinŃelor izvorâte 
din noile condiŃii economico - sociale? 

În prezent, procesul formării resurselor publice, precum şi acela al alocării şi 
utilizării acestora, este datorită complexităŃii relaŃiilor economico - sociale crescute, faŃă de 
acum un secol, unul care comportă elemente de dificultate sporită. Natura relaŃiilor sociale, 
a celor economico - financiare s-a schimbat. De asemenea este altul volumul resurselor 
publice formate şi utilizate şi s-a schimbat optica în legătură cu  responsabilitatea pe care 
trebuie să o aibă mânuitorii de bani publici în faŃa contribuabilului. Poate doar în unele 
cazuri să nu fi evoluat dar acestea sunt nesemnificative. 

În asemenea condiŃii credem că preluarea de la trecut fără modificări esenŃiale şi 
chiar menŃinerea activităŃii de descărcarea de gestiune în activitatea prezentă a CurŃii de 
Conturi ar putea fi supusă unei analize critice care să pună în evidenŃă gradul de utilitate al 
ei în prezent. Poate experienŃa celor mai multe Ńări din lume în acest sens ne-ar fi de folos, 
ştiut fiind faptul că un număr relativ mic de Ńări operează cu conceptul de descărcare de 
gestiune. 

În al doilea rând o concluzie ar putea fi formulată în legătură cu modul cum se 
exercită această activitate în baza prevederilor legale în vigoare. Aşa cum am arătat cadrul 
legal prevede în esenŃă că descărcarea de gestiune se acordă acelor ordonatori de credite 
care au fost verificaŃi pe exerciŃii financiare încheiate şi la care nu au fost constatate abateri 
de la prevederile legale. În baza acestor prevederi ale legii în prezent se acordă descărcarea 



  

de gestiune acelor ordonatori de credite la care nu s-au constatat abateri în timpul 
controlului dar şi acelora la care s-au constatat dar acestea au fost remediate. În acest fel se 
urmăreşte finalizarea valorificării constatărilor controlului. Ne situăm aici, în varianta în 
care activitatea de descărcare de gestiune este un efect al controlului, programarea 
ordonatorilor de credite pentru verificare se face în primul rând urmărind criterii cum ar fi 
importanŃa economico - socială a ordonatorului, volumul creditelor gestionate, abaterile 
constatate la verificările anterioare etc. Iar dacă au fost verificaŃi aceştia sunt urmăriŃi până 
la remedierea tuturor abaterilor, după care li se acordă descărcarea de gestiune. 

În condiŃiile în care ponderea activităŃii CurŃii de Conturi o reprezintă controlul 
asupra legalităŃii operaŃiilor economico - financiare din cadrul instituŃiilor publice 
considerăm că este necesar să existe activitatea de descărcare de gestiune. Lucrurile vor 
trebui însă schimbate pe măsură ce ponderea activităŃii acestei instituŃii va fi reprezentată, 
aşa cum sunt cerinŃele pe plan internaŃional  de către activitatea de audit a performanŃei care 
va urmări cu preponderenŃă criterii de eficienŃă, eficacitate şi economicitate în gestionarea 
resurselor publice. 

Pentru partea de control a legalităŃii cheltuirii banilor publici, având în vedere 
tradiŃia şi experienŃa în acest domeniu credem că este justificată şi necesară activitatea de 
descărcare de gestiune. Suntem de părere, în acelaşi timp, că urmărirea finalizării 
valorificării constatărilor controlului se poate face cu rezultate foarte bune, dacă se 
procedează de maniera în care să se acorde descărcarea de gestiune tuturor ordonatorilor de 
credite luaŃi în control. Pentru acest lucru este necesar însă ca prevederile Legii nr. 94/ 1992 
republicată şi modificată prin Legea nr. 77/ 2002, privitoare la organizarea şi funcŃionarea 
CurŃii de Conturi, să fie completate în ce priveşte condiŃiile de acordare a descărcării de 
gestiune cu precizarea că ea se realizează şi atunci când se constată abateri şi acestea se 
remediază în timpul  nu ulterior controlului. În caz contrar, descărcarea de gestiune ar 
trebui să se acorde doar ordonatorilor de credite care au fost verificaŃi şi nu au săvârşit nici o 
abatere de la prevederile legale. În această situaŃie activitatea de descărcare de gestiune nu 
ar fi de natură să stimuleze pe cei care săvârşesc totuşi abateri să le elimine şi am spune că 
nici pe cei care nu le săvârşesc nu-i stimulează să-şi menŃină această conduită. Completarea 
cadrului normativ cu prevederi care să crească responsabilitatea ordonatorilor de credite faŃă 
de faptul că au primit sau nu descărcarea de gestiune ar fi de natură să crească interesul 
pentru gospodărirea resurselor publice fără abateri de la lege. În acest sens s-ar putea avea în 
vedere unele prevederi legale referitoare la includerea printre criteriile care stau la baza 
alocării de credite pentru exerciŃiul financiar următor, a faptului dacă a fost sau nu 
acordată descărcarea de gestiune. 

Dacă privim în viitor, evoluŃia activităŃii de control a CurŃii de Conturi, suntem de 
părere că ea trebuie să devină ceea ce este deja în multe state europene, respectiv, aşa cum 
am arătat, o activitate de audit extern a performanŃei actului managerial din sectorul public. 
Ponderea controlului legalităŃii cheltuirii banilor publici de către Curtea de Conturi va 
scădea sau chiar va putea să fie zero. 



  

În aceste condiŃii activitatea de descărcare de gestiune nu se mai justifică, în primul 
rând, din cauzele arătate mai sus şi în al doilea rând pentru că avem exemplul celor mai 
multe Ńări în acest sens. 

În aceeaşi ordine de idei credem că fără modificările corespunzătoare ale cadrului 
normativ, la care am făcut referire, nu se justifică pentru că nu are eficienŃă, nici activitatea 
de acordare a descărcării de gestiune în cazul controlului de legalitate.    
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Organizarea bugetării, contabilităŃii de gestiune si calculaŃiei cosmrilor în 

întreprinderile industriale, depinde_de o serie de factori, intre care, mai importanŃi, pot fi 
mentionati următorii: tehnologia producŃiei, tipul de ptoductie si modul de organizare a 
acesteia, structura organizatorica (de producŃie si concepŃie si cea funcŃionala) a unitatii, 
mărimea întreprinderii, continuitatea procesului de producŃie (continuu sau sezonier), gradul 
de mecanizare si automatizare a producŃiei etc. 

Astfel din analiza procesului tehnologic la producŃia de baza in industria 
confecŃiilor se poate trage concluzia ca aceasta se încadrează in categoria 
producŃiei_compleze, întrucât produsul finit se obŃine prin combinarea diferitelor parti 
componente care se fabrica in acelaşi timp sau se achizitioneaza din afara. 

Particularitatile tehnologiei procluctiei influenteaza in special documentaŃia  
primara a cheltuielilor de producŃie, stabilirea purtătorilor de costuri si unitatii de calculaŃie, 
precum si modal de organizare a contabilitatii analitice si sintetice a cheltuielilor de 
producŃie. 

Astfel, felul producŃiei privit din punct de vedere al tehnologiei de fabricaŃie, are 
influenta asupra numărului si felului documentelor de completat, referitoare la cheltuielile 
de producŃie si la producŃia obŃinuta, întrucât cu cat creste gradul de complexitate al 
producŃiei, cu atât şi numărul documentelor respective de completat este mai mare si invers. 

Tot purticularitatile tehnologiei producŃiei sunt acelea care influenteaza asupra 
stabilirii purtătorilor de costuri si unitatii de calculaŃie. Astfel, in cazul producŃiei simple, 
purtătorul de costuri îl constituie, in principal, faza de fubricatie, ca purtător intermediar si 
produsul finit, ca purtător final, iar unitatea de calculaŃie este reprezentata printr-o unitate de 
măsura naturala corespunzătoare insusirilor fizice ale produselor pe care le exprima, in timp 
ce in cazul producŃiei complexe, purtătorul de costuri diferă mai mult, fiind constituit dintr-
un semifabricat distinct (reper, piesa, subansamblu etc.) ca purtător intermediar, cat si din 
produsul finit, ca purtător final, iar unitatea de calculaŃie poate fi reprezentata atât printr-o 
unitate de măsură naturala, cat si printr-una convenŃională. 

De asemenea, se poate arata ca particularitatile tehnologiei producŃiei influenteaza 
si asupra perioadei si momentului efectuării calculaŃiei. Astfel, in cazul producŃiei simple, 
perioada de efectuare a calculaŃiei coincide cu perioada de gestiune, iar perioada de 
producŃie este mult mai mare, ceea ce imprima calculaŃiei un caracter periodic, pe când in 
cazul producŃiei complexe, cum este si industria electronica, perioada de efectuare a 
calculaŃiei coincide, de regula cu perioada de producŃie, calculaŃia având un caracter 
periodic. 



  

Prezentarea particularitatilor tehnologiei producŃiei are importanta pentru 
cunoaşterea consumatorilor de materii prime, de metodelor auxiliare, de semifabricate 
proprii, sau cumpărate etc., pentru fiecare operaŃie in parte, consumuri, care evaluate in 
bani, constituie cheltuielile de producŃie, ce fac obiectul bugetarii, contabilitatii si calculaŃiei 
costurilor, problema care se tratează in lucrarea de fata. 

O deosebita importanta in ceea ce priveşte bugetare, contabilitatea de gestiune si 
calculaŃia costurilor o are ,si tipul de producŃie (individuala, de serie sau de masa) care 
rezulta din unitatea respectiva, precum si modul de organizare al acesteia (in f1ux pe 
camenzi sau unicate). 

Privita din acest punct de vedere, producŃia de baza din industria confecŃiilor se 
încadrează in tipul producŃiei de serie si anume de serie mica si mijlocie, iar modul de 
organizare al acesteia este pe comenzi. 

Tipul de produce si modul de organizare al acesteia conditioneaza alegerea metodei 
de calculare a costurilor, a purtătorilor de costuri si a unitatii de calculaŃie, a perioadei la 
care trebuie efectuata calculaŃia costurilor, a modului de organizare a contabilităŃii de 
gestiune a cheltuielilor de producŃie şi în special a contabilităŃii analitice a acestora, precum 
şi a documentelor privind lansarea şi urmărirea cheltuielilor de producŃie şi a producŃiei 
obŃinute, a ordinii de prelucrare şi control a datelor cuprinse în documente, etc. 

Astfel, în cazul unităŃilor industriale cu producŃie de serie mică şi mijlocie, cum sunt 
şi cele din industria confecŃiilor, se aplică metoda de contabilitate de gestiune şi calculaŃia a 
costurilor pe comenzi, ca şi la întreprinderile cu producŃie individuală. Spre deosebire de 
aceasta însă, în cazul întreprinderilor industriale cu producŃie de masă sau de serie mare, se 
aplică de regulă metoda de faze. 

Şi modul de organizare a producŃiei condiŃionează alegerea metodei de contabilitate 
de gestiune şi calculaŃie a costurilor. Astfel, la producŃia organizată pe bază de unicate sau 
de comenzi, cum este cazul întreprinderilor din industria confecŃiilor se aplică metoda de 
contabilitate şi calculaŃie a costurilor pe comenzi sau pe produs, iar la producŃia organizată 
în flux se aplică metoda de contabilitate şi calculaŃia a costurilor pe faze. 

Un alt factor cu influenŃă deosebită asupra organizării bugetării, contabilităŃii de 
gestiune şi calculaŃiei costurilor îl constituie structura organizatorică (de producŃie şi 
concepŃie, respectiv, funcŃională). Această influenŃă se manifestă in primul rând prin locul 
unde se emit documentele primare privitoare la cheltuielile de producŃie si verigile prin care 
trebuie să treacă ele pe linia fluxului informaŃional pana la faza finala de prelucrare si 
înregistrare in conformitate cu necesitatule de bugetare si contabilitate. 

În al doilea rând, influenta se manifestă prin aceea ca înregistrarea si determinarea 
volumului cheltuielilor de producŃie se face atât pe total, in raport cu felul producŃiei ce se 
fabrica in întreprindere (de baza, auxiliara, neindustriala) in conturi sintetice diferite, cat si 
pe fiecare secŃie şi, in adâncime, pe centre de costuri, ca locuri de cheltuieli, cu ajutorul 
conturilor analitice deschise in aceasta structura. Deci, cu cat producŃia este mai complexă 
iar nomenclatura ei mai largă, cu atât şi secŃiile de producŃie şi centrele de costuri in cadrul 
cărora se realizează o astfel de producŃie şi care constituie in acelaşi timp locuri de cheltuieli 
vor fi numeroase, ceea ce înseamnă că numărul conturilor analitice care se deschid în 



  

contabilitatea de gestiune pentru urmărirea cheltuielilor ocazionate de fabricarea producŃiei 
în secŃiile respective, va fi mai mare. 

InfluenŃa structurii organizatorice asupra calculaŃiei costurilor se manifestă prin 
aceea că efectuarea acesteia este pe fel de producŃie şi pe unitate, se face după criterii 
diferite şi într-o anumită ordine de succesiune. Astfel, dacă în cazul sectorului productiv al 
întreprinderii contabilitatea analitică se adânceşte foarte şi permite urmărirea cu mai mare 
exactitate a rentabilităŃii fiecărui loc de cheltuieli, ca centru de costuri, în cazul sectorului 
administrativ şi de conducere, pentru a simplifica volumul de muncă, aceasta se organizează 
la nivelul întregului sector cu desfacere pe feluri de cheltuieli şi nu fiecare serviciu, birou, 
etc. în parte, ca centre de costuri distincte. Astfel, se creează posibilitatea aplicării 
principiului gestiunii economice în interiorul întreprinderii şi se întăreşte responsabilitatea 
managerilor centrelor respective de costuri, se raŃionalizează fluxul informaŃional al 
cheltuielilor de producŃie, ceea ce va conduce la reducerea volumului de muncă necesar 
înregistrarea şi urmărirea cheltuielilor respective, întrucât se reduce nu numai numărul 
documentelor primare privitoare la cheltuielile de producŃie, ca putători de informaŃii, dar se 
reduce şi numărul de conturi analitice deschise pentru înregistrarea cheltuielilor de producŃie 
pe centre de costuri. 

Un alt factor de care depinde organizarea cantabilitaŃii de gestiune si calculaŃia 
costurilor i1 constituie mărimea întreprinderii. Astfel in raport de mărimea întreprinderii de 
care depinde volumul operaŃiilor economice si financiare, precum si de alŃi factori, cum ar fi 
particularitatile procesului tehnologic si structura organizatorica a întreprinderii, gradul de 
pregătire a personalului financiar-contabil, nivelul de raŃionalizare si informatizare a 
lucrărilor de evidenta in general etc., contabilitatea de gestiune se poate organiza fie sub 
forma centralizată, fie sub fomă descentralizată. 

Organizarea contabilitatii de gestiune sub forma centralizata are loc in 
întreprinderile mici, in care numărul secŃiilor de fabricaŃie este redus, sau acolo unde 
urmărirea procesului de fabricaŃie din punct de vedere tehnic se asigura după principiul 
conducerii fara secŃii, iar gestiunea economică se aplica la nivelul întregii unitati. In acest 
caz, toate operaŃiile economice privitoare la cheltuielile  de producŃie, ce au loc în cadrul 
întrepriderii, se consemnează în documente la locul şi măsura  producerii lor, după care 
apoi, acestea se prelucrează şi se înregistrează (colectează) în conturi, în cadrul unui singur 
compartiment de contabilitate pe întreaga întreprindere. Tot aici are loc şi calculaŃia 
costurilor. 

Organizarea contabilităŃii de gestiune sub formă descentralizată are loc în 
întreprinderile mari, cu secŃii de fabricaŃie numeroase şi unde gestiunea economică nu se 
aplică numai la nivelul întregii unităŃi , ci şi în adâncime, pe secŃii, ateliere, linii de 
fabricaŃie, centre de costuri, etc. Potrivit acestei forme de organizare, operaŃiile economice 
privitoare la cheltuielile de producŃie ce au loc în cadrul secŃiilor de fabricaŃie, se 
consemnează în documente, se prelucrează şi înregistrează în conturi de către organele 
contabilităŃii care se găsesc în cadrul secŃiilor. Tot în atribuŃiile acestor organe se cuprinde şi 
întocmirea lucrărilor de calculaŃie a costului efectiv, întocmirea rapoartelor zilnice de 
producŃie şi de  abateri, precum şi alte lucrări privitoare la contabilitatea producŃiei. În 



  

schimb, operaŃiile economice de interes general, cum ar colectarea şi repartizarea 
cheltuielilor generale de administraŃie, înregistrarea producŃiei obŃinute şi decontarea ei la 
costul efectiv la sfârşitul lunii şi altele, se consemnează în documente şi se înregistrează în 
conturi la nivelul întregii întreprinderi de către organele contabilităŃii generale. 

Organizarea bugetării, contabilităŃii de gestiune şi calculaŃiei costurilor este 
influenŃată şi de caracterul activităŃii întreprinderii în raport  de perioada de funcŃionare a 
unităŃilor productive în cursul anului, adică de continuitatea procesul de producŃie (continuu 
sau sezonier). 

Astfel, privite din acest punct de veder, întreprinderile industriale pot fi cu activitate 
continuă, dacă lucrează tot timpul anului, indiferent dacă au proces de fabricaŃie întrerupt, 
săptămânal pentru zilele libere sau între schimburi aşa cum este în întreprinderile din 
industria electronică sau continuu, şi cu activitate sezonieră, dacă lucrează numai o perioadă 
din cursul anului în care de obicei există materie primă. 

Caracterul activităŃii întreprinderii influenŃează modul de includere a cheltuielilor de 
producŃie în costul produselor, lucrărilor şi serviciilor obŃinute. Astfel, dacă unităŃile 
industriale cu activitate continuă, deci şi cele din industria confecŃiilor, toate cheltuielile de 
producŃie efectuate într-o anumită perioadă de gestiune se înregistrează şi se includ în costul 
producŃiei fabricate în perioada respectivă de gestiune, la unităŃile industriale cu activitate 
sezonieră, cheltuielile de producŃie se includ în costul producŃiei numai din perioadele cu 
activitate. 

Un alt factor cu influenŃă asupra bugetării, contabilităŃii de gestiune si calculaŃiei 
costurilor, îl constitute gradul de mecanizare si automatizare a procesului de producŃie. 

O data cu mecanizarea si automatizarea proceselor de producŃie se modifica 
nomenclatura producŃiei fabricate prin creşterea complexitatii si diversificării ei, ceea ce 
influenteaza organizarea bugetarii si contabilitatii cheltuielilor de iproductie în special a 
celei analitice, precum si calculaŃia costurilor. 

In ceea ce priveşte bugetarea costurilor de producŃie, se poate menŃiona faptul ca 
procesele de fabricaŃie automate care se desfăşoară în flux continuu, influenteaza numărul 
calculaŃiilor de costud in sensul reducerii lor, comparativ cu producŃia complexa, la care 
numărul acestora este mai mare, mai ales daca procesele de producŃie se desfăşoară manual 
sau manual mecanic, ceea ce impune optimizarea numărului calculaŃiilor de costuri. 

Privitor la influenŃa mecanizării şi automatizării producŃiei asupra organizării 
contabilităŃii de gestiune a cheltuielilor de producŃie, aceasta se manifestă în special asupra 
contabilităŃii analitice, ia în carul ei, influenŃa se resimte atât asupra modului de colectare, 
cât şi asupra procedeelor utilizate  la repartizarea cheltuielilor în cauză. 

În legătură cu colectarea cheltuielilor de producŃie se ridică problema justei 
sectorizări a întreprinderii în vederea reflectării cheltuielilor respective pe centrele de costuri 
care le-au ocazionat, astfel încât să se determine un cost cât mai exact, în condiŃiile creşterii 
operativităŃii calculaŃiei şi reducerii consumului de muncă ocazionat de Ńinerea evidenŃei şi 
calculaŃia costurilor. 

De asemenea, privitor la procedeele utilizate pentru repartizarea cheltuielilor 
indirecte, se ridică problema folosirii mai multor baze de repartizare în raport de natura 



  

cheltuielilor indirecte de repartizat şi în special a unor baze care au în vedere timpul de 
funcŃionare al utilajelor (oră-maşină), puterea instalată etc. care au o legătura de cauzalitate 
mai mare cu cheltuielile de repartizat, renunŃându-se in acelaşi timp la bazele mai vechi 
utilizate in condiŃiile in care predomina munca manuala. 

In ceea ce priveşte calculaŃia costurilor, influenta mecanizării si automatizării 
producŃiei isi pune amprenta asupra metodelor de calculaŃie utilizate. Astfel, ca urmare a 
stabilităŃii regimului tehnologie in condiŃiile automatizării procesului de fabricaŃie, exista un 
grad mare de stabilitate si în ceea ce priveşte consumurile de muncă vie şi muncă trecuta. 
Aceasta favorizează utilizarea cu bone rezultate a unor metode previzionale de calculaŃie a 
costurilor, cum ar fi, spre exemplu, metoda costurilor standard pe centre de costuri, care sa 
permită nu numai determinarea cat mai aproape de realitate a costului producliei, dar gi 
ut7rtarirea cu operativitate a procesului de producŃie pe locurile de desfa~urare a acestuia, 
determinarea abaterilor de la mersul sau normal, analiza cauzelor care le-au determine ~i 
luarea masualor de remediere. Se impune şi mai mult creşterea operativităŃii calculaŃiei 
costurilor pentru determinarea cu promptitudine a abaterilor la procesele de producŃie 
complet automatizate, la care, orice abatere negativă de la regimul normal de lucru, 
determină cheltuieli neeconomicoase de proporŃii mult mai mari decât în cazul unui proces 
de producŃie neautomatizat. Pentru acelaşi motiv, se impune organizarea contabilităŃii 
cheltuielilor de producŃie şi calculaŃia costurilor pe centre de costuri sau centre de 
responsabilitate, iar pentru utilizarea unor metode de calculaŃie previzionale se poate aplica 
principiul conducerii pe bază de excepŃii, valabil în cazul proceselor tehnologice complexe 
cu un înalt grad de diversificare a producŃiei. 

Mecanizarea şi automatizarea procesului de producŃie are influenŃă şi asupra 
stabilirii volumului producŃiei în curs de execuŃie în sensul că simplifică munca de 
determinare a acesteia. Simplificarea se datoreşte faptului că în astfel de condiŃii 
inventarierea se efectuează cu mai multă exactitate datorită dotării utilajelor cu aparate de 
măsură care contribuie la îmbunătăŃirea posibilităŃilor de identificare şi de calcul a acesteia. 

De asemenea, mecanizarea şi automatizarea producŃiei determină în mod necesar şi 
creşterea proprietăŃilor informative ale contabilităŃii şi implicit a volumului de informaŃii 
culese în legătură cu cheltuielile de producŃie şi producŃia obŃinută şi a indicatorilor de 
urmărit. 

Prelucrarea însă a unui astfel de volum sporit de informaŃii şi analiza rezultatelor în 
scopul adoptării deciziilor, nu se poate realiza în bune condiŃiuni decât în catul unei 
prelucrări integrate a lor. Astfel, se poate spune că mecanizarea şi automatizarea producŃiei 
determină acelaşi lucru pentru munca de contabilitate. 

La rândul ei, mecanizarea şi automatizarea contabilităŃii are influenŃă asupra 
documentelor primare ca purtători iniŃiali de informaŃii în sensul reducerii volumului 
acestora şi al simplificării muncii de completare a lor. 

Rezultă din toate cele prezentate că organizarea bugetarii, contabilităŃii de gestiune 
şi calculaŃia costurilor în unităŃile din industrie sunt condiŃionate de influenŃa a o serie de 
factori care Ńin de particularităŃile tehnico – organizatorice şi economice ale unităŃilor  în 
cauză. InfluenŃa factorilor respectivi se conjugă sau acŃionează contradictoriu, motiv pentru 



  

care, de la caz la caz, capătă importanŃă mai mare sau mai mică, unul sau altul din aceştia, în 
funcŃie de scopul pe care îl urmărim. Totuşi, pentru o bună bugetare şi organizare a 
contabilităŃii cheltuielilor de producŃie în vederea calculării cât mai aproape de realitate a 
costului producŃiei obŃinute, trebuie să se aibă în vedere influenŃa tuturor factorilor 
prezentaŃi, indiferent de importanŃa lor. 
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HACCP is a management system in which food safety is addressed through the analysis and 

control of biological, chemical, and physical hazards from raw material production, procurement 
and handling, to manufacturing, distribution and consumption of the finished product. This article 
shows all the conditions, factors, advantages and difficulties that have an influence on implementing 
the HACCP system in the enterprise.    

 
 

Introduction  
          
HACCP system was designed in order to recognize and control hazards that can 

appear in any moment of the food production and store process. Appearance of the hazards 
may be recognized by continuous observation each of the steps in the food production 
process.  As a next step it should be decided where it is necessary to set up the proper 
supervision and control of this particular step, in order to minimize or eliminate this hazard. 
In its essence HACCP system is a preventive, and than repair tool and it should be mounted 
into all chains of the food production process [6, 8]. 

  
Factors conditioning the implementation and functioning of the HACCP 

system 
It is really important to design the right system, and its proper functioning depends 

on   the following factors [6, 8]: 
A. Knowledge, commitment and consciousness of all crew (including the top 

management). 
B. Psychological conditions of the crew. 
C. Technical factors. 
D. Organizational factors. 
E. Resource assignment. 
F. Internal and external verification. 

A. First and at the same time one of the most basic actions conditioning the 
correctness of the HACCP system, are internal and external trainings. This both ways of 



  

trainings are really important, because it increases the knowledge, consciousness and 
responsibility of the employees for what they do. The most important training aspect is the 
hygienic education in the food safety, because by not respecting it there may be caused a lot 
of food poisonings. Every employee should be told about the sources of hazard of health, 
and should be informed about how to prevent and eliminate the risk of appearance of food 
poisonings. They should be taught about control measures, critical control points (CCP), 
preventive and corrective actions, purpose values, critical limits and audits. After all 
trainings every employee should know about how to monitor the CCP, how to implement 
the preventive and corrective actions. The HACCP training should also include problems of 
the Good Manufacturing Practice (GMP). Without a really high level of training, it is very 
difficult to gain a high level of knowledge, commitment and consciousness of employees. 
So there should be all levels of employees trained in companies in the food sector [4, 6]. 

B. The HACCP system requires changing the way of thinking about realization and 
supervision of the production, by increasing consciousness and responsibility of employees. 
According to this, one of the most fundamental conditions of gaining the success is to define 
responsibilities and authorization in a very clear and precised way, not only for the 
implementing crew but for all employees taking part in the production process, particularly 
in the aspect of monitoring the CCP and corrective actions. It requires following rules that 
are written in the procedures, instructions and other HACCP documents. There is a lack of 
understanding, natural unwillingness to changes, mentality and multiyear not always correct 
habits of the employees that stands in the way. These are the most essential difficulties that 
we may experience during the implementation of the system, which we may beat by the 
proper training of the all crew [6]. 

C. During the implementation of the HACCP system the main requirement is to 
build it on the GMP as the base system. According to GMP requirements each sphere of 
activity of the food manufacturer is completely defined and all necessary means and 
conditions are adapted in the right place, time and in accordance with destination. 
Answering the purpose of this main requirement the company should posses [2, 6]: 

- the proper buildings, 
- the right equipment, 
- very well trained crew, 
- appropriate raw materials and packaging materials, 
- appropriate stock and transport conditions, 
- written and documented production procedures and schedules of wash and 

disinfection and protection of the production plant with the control of pests 
presence. 

D. For the purpose of proper realization the HACCP system it is needed to appoint 
from among employees special crew, which will be responsible for its design, 
implementation and running. It is also required that all members of this crew (particularly 
the leader of the crew, who is also called as a HACCP plenipotentiary) enjoyed proper 
respect, and were supported and assisted by the top management. The leader of this team 
should coordinate work of all employees engaged in this project. This person should design 



  

project of the system implementation that will describe all purposes, employees’ part to play 
in the system, theirs tasks, schedule of project, owned resources [2, 6, 7].  

E. Elaborating and implicating the HACCP system requires to assign the proper 
reserves from the top management like very well trained staff and financial means that are 
necessary for gaining the goal. The financial means will be needed for purchasing or 
modernizing the infrastructure that contains buildings, machines, monitoring devices, 
computers etc. Calculation of the self owned reserves, and foreseeing expenses must be 
done by the top management before making up decision about implicating the system. The 
top management together with the HACCP crew should design a very detailed plan of 
modernization that includes the GMP and HACCP requirements and should set up proper 
preferences. 

F. The very important part of the system is verification. It should show that system 
is really working in practice according to the plan and that is very effective in providing the 
food safety. Verification should have place right after the implicating the system, as a 
preventive action, after the modification the HACCP plan in the consequence of changes in 
the production process and in the moment of detection of the intoxication. There are few 
ways of verification: internal and external audits, laboratory tests of the samples (mainly 
microbiological tests) [5]. 

Assuming that the rules of the HACCP system will be understood and than will be 
implicated and documented in the proper way inside the “HACCP Plan”, we can be sure that 
we have received a very effective tool, which assures and guarantees production of safe 
food. It also cannot be forgotten about the advantages and difficulties coming out 
implementation and functioning the HACCP system [4].  



  

Advantages coming out of functioning the HACCP system 
 

HACCP system was designed in order to guard against problems and these are it’s 
the most important advantages [1, 4, 5]: 

- the continuous control of the final product is not needed, 
- it covers all phases of the production process, 
- it forces the employees to change their habits, 
- rationalizing the hazards control, because uses all the GMP/ GHP rules as the 

fundamental and controllable, 
- it lets customers to require the proper certificates and tests results from 

suppliers, 
- it needs to analyze all the production processes even in the places where has 

never been any problems, 
- it transfers responsibilities on employees directly connected to the production 

process, which makes them responsible for the particular critical control points 
(CCP), 

- it assures the customer that all the products are produced in a very hygienic and 
safe way, 

- as the consequence it should have an influence on cutting down the costs of all 
participants in the food market (fewer tests, fewer failures, fewer claims, 
satisfied customers, less casualties on each step in the production) and it 
guaranties food production without any hazards, 

- produced food has very high repeating parameters, 
- it facilitates all routine controls and international trade of food, increasing 

confidence to the producer, 
- it uses parameters that let to make a quick decision which corrective action is 

appropriate during the monitoring, 
- effective usage of means, 
- it also cooperates with quality management systems such as ISO 9000. 
HACCP system which was designed and implemented precisely and carefully will 

be bringing only advantages under one condition – all actions after implementation will be 
lead systematically and conscientiously. 

 
Difficulties that goes hand to hand while implementing the HACCP system 
The HACCP is a complex system, which must take into consideration all entrance 

conditions, at least to fulfill the GHP requirements, or that is more needed and understood in 
wider field – the GMP requirements. Unfortunately in practice many times happens that 
production plant is situated in very old buildings, where we can meet crossed roads of the 
raw materials and final product. It causes necessity of rebuilding the plant, or building it 
from the very beginning. There are also other capital expenditures that in many cases must 
be carried, and these are really big costs that may relate to [3]: 

- rebuilding all the ventilation systems, 



  

- changing the profile of the floors, 
- rebuilding the sewerage system, 
- providing the proper cooling system, 
- replacement all the old machines for new ones that allow easy dismantle and 

easy clean and disinfection, 
- putting on the sanitary sluice, 
- rebuilding and changing the locker rooms for employees. 
The crew commitment into creating the HACCP system is really difficult to 

achieve. It can be observed that full consciousness of undertaking decisions has only the 
HACCP crew. Many times employees treat implementing the HACCP system as a non-
recurrent action, and they do not care for it. The production plant that implemented the 
system should really take care about raw materials safety, not only through certificates, but 
also through verification of the supply system. It happens that certificates are drawn up for 
big lots of goods, like big containers. Than all these goods are transported to the wholesale 
firm and after that it is being sold to production plants as raw materials. So without auditing 
the supplier it is not possible to check the authenticity and quality of goods. 

Even in the companies where they declare that theirs system is working 
continuously, verification is not the strongest side of the system. Sometimes they monitor 
the cleanness of the floors by looking at them and deciding if it is clean or not, or they check 
it by taking samples of cleanness of the surface but nobody draws a conclusion from the fact 
that there may be too many bacteria [3]. 

    
Summary 
Summing up we can observe that HACCP system is a very good tool, which helps 

with running the production in food sector. Without this system it is very difficult to 
stabilize the food safety. For old companies, with quite old buildings may be expensive to 
implement the HACCP system, but without it, it’s not possible to produce safe food with the 
highest quality. In addition, having the system shows that the company is very competitive 
and friendly to the customers. 
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The coupling of logical programming with the relational data bases guides to some new 

types of systems (normed CPR systems) situated on the confluence of these two domains based on the 
use of the logical programming as a language  of interrogation. These systems combine the logical 
programming in order to formulate the interrogations and the restrictions with the techonology of the 
data bases for an efficient and safe stocking of the data in the memory. 

In picture two it is shown the correspondence between the similar concept of the logical 
programming and the data bases. 

 
 
ConfluenŃa dintre programarea logică şi bazele de date face parte dintr-un curent 

general în informatică, curent în care domenii diferite sunt studiate pentru găsirea şi 
utilizarea conceptelor lor comune. Un studiu comparativ privind programarea logică şi 
administrarea bazelor de date pune în evidenŃă următoarele aspecte: 

1. Bazele de date. Sistemele de programare logică administrează baze de date aflate 
în memoria internă şi care se compun din reguli de deducŃie şi fapte. Sistemele de baze de 
date, lucrează cu baze de date mari, distribuite, aflate în memoria externă şi furnizează 
tehnologia pentru recuperarea eficientă şi sigură a datelor persistente. 

2. Interogările. O interogare este procesul prin care informaŃia relevantă este 
extrasă din baza de date. In programarea logică, răspunsul la o interogare (sau scop) se 
obŃine printr-un proces de deducŃie, care combină regulile şi faptele pentru a demonstra, sau 
infirma, validitatea unei declaraŃii iniŃiale. În sistemele bazelor de date o interogare 
(exprimată într-un limbaj de interogare a datelor) este procesată prin determinarea celei mai 
eficiente căi de acces la memoria unde se află bazele de date, pentru a putea extrage 
informaŃiile relevante. 

3. RestricŃiile. RestricŃiile specifică condiŃiile de corectitudine pentru bazele de 
date. Validarea restricŃiilor este procesul prin care se previne stocarea datelor incorecte. În 
programarea logică, restricŃiile sunt exprimate prin reguli cu scop general, care sunt activate 
atunci c`nd baza de date este modificată. În sistemele de baze de date, doar câteva restricŃii 
sunt exprimate folosind limbajul de definire a datelor. 

Cuplarea Programării logice cu bazele de date RelaŃionale conduce la construirea 
unor noi tipuri de sisteme (numite sisteme CPR), situate la confluenŃa acestor două domenii, 
bazate pe utilizarea programării logice ca limbaj de interogare. Aceste sisteme combină 
programarea logică pentru formularea interogărilor şi restricŃiilor cu tehnologia bazelor de 
date pentru o stocare eficientă şi sigură a datelor în memorie 



  

Vom reaminti numai câteva aspecte mai importante ale limbajului Prolog, ca limbaj 
de interogare; aceste trăsături cresc puterea de expresivitate a limbajelor de interogare 
clasice, bazate pe algebra sau calculul relaŃional. 

- Specificarea bazelor de date relaŃionale: regulile din Prolog oferă mijloace 
puternice de definire şi evaluare a relaŃiilor derivate (numite “vizualizări“). 
MulŃimea relaŃiilor derivate definite prin regulile Prolog constituie baza de date 
intensională (BDI). 

- Recursia: predicatele şi regulile din Prolog pot fi definite recursiv. Ca o 
consecinŃă, puterea de expresie a Prolog-ului, ca limbaj de interogare, este mai 
mare decât a limbajelor de interogare convenŃionale. 

- InformaŃia completă: este posibil să se menŃioneze valori nule în regulile şi 
faptele programului prin variabila anonimă “ _ “. 

- Ordonarea totală în baza de fapte şi reguli:  programatorul Prolog are 
posibilitatea de a ordona faptele şi regulile în modul cel mai eficient cu privire 
la eficienŃa calculului. Motorul Prolog este sensibil la ordine. 

- Controlul inferenŃei:Prolog-ul permite programatorului să sporeasca eficienŃa 
programelor introducând câteva trăsături procedurale, cum ar fi predicatul 
“cut”. 

- nformaŃia negativă: Prolog-ul permite exprimarea informaŃiei negative. De 
exemplu, literali ca: not( iubeste(george,vanessa)) pot apare în corpul unei 
reguli. 

O submulŃime importantă de predicate ale programelor Prolog, considerate în acest 
capitol, este cea a predicatelor bazei de date (pbd). Fiecare dintre aceste predicate 
corespund unei relaŃii stocate în memoria externă şi nu pot apare în partea stângă a unei 
reguli. De observat că această restricŃie nu limitează puterea de calcul a unui program 
Prolog. 

Presupunem că ordinea faptelor în baza de date nu este relevantă. Totuşi, dacă 
faptele sunt stocate în baza de date Prolog din memoria internă, atunci ordinea lor devine 
importantă. Aceasta păstrează semanticile convenŃionale ale limbajului Prolog, în particular 
cele cu privire la backtracking. 

În Figura 1 avem un program Prolog care face referinŃă la un predicat al bazei de 
date: rel, şi la relaŃia corespunzătoare REL stocată în baza de date. În acest exemplu 
predicatul rel, are trei apariŃii (câte una pentru fiecare regulă a programului). O asignare 
este o mapare ce atribuie valorile “legat” sau “liber” la fiecare argument al unui predicat. 
Dacă un argument este o constantă, atunci este asignat la “legat” iar dacă este o variabilă 
atunci este asignat la “liber”. Asignarea unui predicat pbd poate fi determinată înaintea 
execuŃiei; în timpul execuŃiei, asignarea se modifică când variabilele sunt legate la 
constante. Astfel, asignarea  pentru rel (a,Z,X,X,T) este (legat, liber, liber, liber, liber). 

Fragment de program Prolog: 
p(X):- rel(a,X,Z,Z,Y), t(Y). 
q(X):- rel(a,Z,X,X,T), q(T). 
t(X):- rel(b,X,Y,c,f), q(X). 
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Figura1 Exemplu de interacŃiune între Prolog şi o bază de date relaŃională 
ApariŃia de mai multe ori a unui predicat pbd cu aceiaşi asignare şi aceleaşi 

constante în poziŃiile corespunzătoare conduce la o aceeaşi formulă a bazei de date , notată 
fbd.  

În arhitectura unui sistem CPR se disting patru subsisteme diferite : 
1. Motorul Prolog. Este un sistem Prolog capabil să execute scopurile Prolog. Deşi 

utilizăm cuplarea nu ne aşteptăm la schimbarea comportamentului de bază al motorului 
Prolog (strategia căutării “în adâncime”, unificarea şi backtracking-ul). Motorul Prolog 
trebuie să aibă mai multe trăsături pentru a se adapta tipului bazei de date la care se 
cuplează. 

- Anumite sisteme Prolog furnizează metode de accesare rapidă a memoriei 
principale pentru a căuta şi accesa un mare număr de fapte ce au acelaşi format; 
aceste tehnici conŃin mecanisme sofisticate de indexare şi fragmentare. 

- Unele sisteme Prolog furnizează mecanisme de mărire a memoriei şi de 
administrare a ei, în vederea creşterii eficienŃei introducerii faptelor în baza de 
date Prolog rezidentă în memorie.  

- Altă modificare aplicată mai multor motoare Prolog are în vedere obŃinerea 
mulŃimii tuturor răspunsurilor la interogări. Aceasta poate fi obŃinută prin 
folosirea strategiei Prolog standard de căutare “în adâncime” şi forŃarea 
repetării execuŃiei scopului până când eşuează. 

2. InterfaŃa Prolog.  InterfaŃa Prolog face posibilă recunoaşterea predicatelor 
bazei de date şi prelucrarea lor într-un mod special. Din punct de vedere al programatorului 
Prolog interfaŃa poate avea diferite niveluri de transparenŃă: 

- Cu transparenŃă totală - predicatele bazei de date sunt identificate prin interfaŃă 
fără ajutorul utilizatorului. În acest caz, un program analizator accesează 
dicŃionarul bazei de date pentru a identifica predicatele bazei de date; 
analizatorul poate fi activat în timpul încărcării programului Prolog sau la 
fiecare operaŃie de unificare. 

- Cu transparenŃă intermediară - utilizatorul trebuie să facă o declaraŃie a 
predicatelor bazei de date; odată declarate, predicatele bazei de date apar 
programatorului ca orice alte predicate, iar faptul că, combinarea lor este 
realizată prin interfaŃa cu baza de date, este ascunsă. 



  

- Fără transparenŃă- programatorul Prolog este obligat să scrie explicit 
interogările, folosind limbajul de interogare al motorului bazei de date. De 
exemplu, câteva sisteme folosesc explicit scrierea în SQL sau QUEL. 

3. InterfaŃa bazei de date. Asigură extragerea tuplurilor din baza de date. În 
proiectarea interfeŃei bazei de date se iau în considerare următoarele aspecte: 

- tipul de interogare considerat pentru interfaŃa bazei de date: 
- interogările cu un singur predicat (selecŃia) sunt realizate separat  pentru 

fiecare predicat al bazei de date, fiecare interogare corespunzând la o 
simplă selecŃie. 

- interogările cu mai multe predicate (join), sunt realizate pentru mai multe 
predicate ale bazei de date în acelaşi timp; aceste predicate aparŃin corpului 
unei reguli şi au aceleaşi variabile în comun, care corespund condiŃiilor de 
join. 

- interogările combinate (agregate), sunt realizate prin predicate speciale 
care evaluează funcŃii complexe peste mulŃimi sau mulŃimi de mulŃimi. În 
Prolog aceste interogări corespund unor predicate speciale: setof sau 
bagof; în motorul bazei de date aceste interogări necesită operaŃiile de 
grupare şi evaluare a funcŃiilor de combinare (agregare), care sunt 
acceptate de mai multe limbaje relaŃionale de interogare (de exemplu în 
SQL clauza GROUP BY). 

- interogări recursive, sunt realizate prin predicatele definite recursiv care 
implică în definirea lor unul sau mai multe predicate din baza de date. În 
acest caz, interogarea adresată motorului bazei de date conŃine recursia. 
Această situaŃie nu este tipică sistemelor CPR şi  de fapt poate fi acceptată 
numai dacă motorul bazei de date este el însuşi un sistem evoluat. În mod 
curent, numai câteva motoare de baze de date acceptă o submulŃime 
specială de interogări recursive, şi anume acelea prin care se poate 
răspunde calculând închiderea tranzitivă a relaŃiilor binare. 

- Modul cum sunt returnate tuplurile rezultate. Există două posibilităŃi: 
- câte unul o dată; de obicei aceasta este implementată prin utilizarea 

variabilelor partajate de către mediul Prolog şi interfaŃa bazei de date La 
fiecare interacŃiune cu interfaŃa bazei de date sunt returnate noi valori la 
variabilele partajate; în practică unificarea acestor variabile se face sub 
controlul interfeŃei bazei de date, mai mult decât a motorului Prolog.  

- mai multe o dată; această soluŃie este obŃinută prin introducerea tuplurilor 
în baza de date rezidentă în memorie, şi după aceea, prin reluarea execuŃiei 
motorului Prolog asupra primului tuplu al mulŃimii de tupluri; în timpul 
backtracking-ului motorul Prolog va găsi următorul tuplu ce satisface 
acelaşi scop din memoria principală. In acest caz, unirea şi backtracking-ul 
asupra predicatelor bazei de date au loc sub controlul motorului Prolog. 



  

4. Motorul bazei de date. Motorul bazei de date este orice software de baze de date 
capabil de a procesa interogări sau actualizări ale bazei de date. Motorul bazei de date poate 
furniza limbaje de manipulare a datelor de diferite nivele: 

- Limbaje de nivel scăzut (de tip procedural); programatorul motorului bazei de 
date trebuie să specifice strategia de accesare a informaŃiei. La aceste limbaje 
este posibil controlul accesului fizic la baza de date, de exemplu prin selectarea 
metodelor de acces. 

- Limbajele declarative; programatorul trebuie să specifice proprietăŃile datelor 
ce trebuie modificate, în timp ce sistemul furnizează strategia pentru a executa 
regăsirea. La aceste limbaje interacŃiunile cu baza de date sunt, de obicei, 
orientate mulŃime, deşi oferă facilităŃi pentru controlul parcurgerii pas cu pas a 
tuplurilor. SQL este cel mai reprezentativ (şi folosit) limbaj de acest tip; în 
general, sistemele relaŃionale furnizează limbaje declarative. 

- Limbaje de nivel înalt - furnizează extensii specifice desemnate pentru 
prelucrarea interogărilor speciale; de exemplu, unele sisteme furnizează 
închiderea tranzitivă a relaŃiilor binare. Este posibil ca limbajele de nivel înalt 
să transfere partea de procesare a scopurilor recursive din mediul Prolog în 
mediul bazei de date. 

Sistemele pe care le-am analizat şi trăsăturile lor sunt sintetizate în Tabelul 1: 
 
Motorul  Prolog cu/ fără mecanisme de acces rapid 

cu/ fără declaraŃie specială de administrare 
returnează un răspuns/ o mulŃime de răspunsuri 

InterfaŃa Prolog completă/ intermediară/ fără transparenŃă 
InterfaŃa bazei de date interogări simple/ multiple/ agregate/ recursive 

returnează un tuplu/ o mulŃime de răspunsuri 
Motorul bazei de date limbaj de interogare de nivel scăzut/ declarativ/ inalt 

Tabel 1 Componentele unui sistem CPR 
 

Cuplarea componentelor de mai sus pentru a crea un sistem CPR se poate realiza în 
două moduri: 

1.Cuplarea slabă. La sistemele cuplate slab (LCPR), interacŃiunea are loc 
independent de procesul  de inferenŃă Prolog. Cuplarea slabă se numeşte  cuplarea statică, 
deoarece acŃiunile de cuplare sunt realizate independent de modul de execuŃie a regulilor. 
Figura 2.2 prezintă schema generală a unui sistem LCPR. De observat faptul că acŃiunea de 
cuplare (1) are loc în timpul încărcării, când fişierul ce conŃine programul Prolog este 
consultat de motorul Prolog; după ce faptele relevante din baza de date au fost încărcate în 
memoria Prolog, execuŃia programului Prolog are loc independent de baza de date. 

2. Cuplarea puternică. La sistemele cuplate puternic (TCPR), interacŃiunea între 
Prolog şi sistemele de baze de date este dirijată de către motorul de inferenŃă al sistemului 
Prolog. Cuplarea puternică se mai numeşte şi cuplare dinamică deoarece acŃiunile de 
cuplare sunt realizate în timpul executării scopului. 
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Figura 2 Arhitectura unui sistem LCPR 

 
Prezentăm în continuare câteva sisteme ce au fost realizate pentru cuplarea 

limbajului Prolog la bazele de date relaŃionale: 
- PRO-SQL - un sistem pentru cuplarea limbajului Prolog la sistemul de baze de 

date SQL/DS, proiectat la IBM Research Center at Yorktown Heights. 
- EDUCE - un sistem pentru cuplarea limbajului Prolog la sistemul de baze de 

date Ingres, proiectat la European Computer Research Center Munich. 
- ESTEAM - un sistem dezvoltat în cadrul proiectului Esprit Project ESTEAM 

de Philips Research Laboratory din Brussels, pentru cuplarea limbajului Prolog 
cu sistemul de baze de date Ingres şi limbajul de interogare QUEL. 

- BERMUDA - un prototip dezvoltat la University of Winsconsin, pentru 
cuplarea limbajului Prolog la Briton-Lee Intelligent Database Machine IDM 
500. 

- CGW - o arhitectură pentru cuplarea limbajului Prolog la un sistem de baze de 
date, proiectată la Stanford University. 

- PRIMO - un prototip  pentru interfaŃa dintre limbajul ARITY-PROLOG şi 
sistemul ORACLE, proiectat la University of  Modena, Italia. 

- QUINTUS - o interfaŃă dintre QUINTUS-PROLOG şi sistemul de baze de date 
Unify, proiectată de Quintus Computer Systems Inc., Mountain View, 
California. 
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The level of measurement refers to the relationship among the values that are assigned to 

the attributes for a variable. Knowing the level of measurement helps the researcher decide how to 
interpret the data , and what statistical analysis is appropriate on the values that were assign. If a 
measure is nominal, then you know that you would never average the data values or do a t-test on the 
data. There are typically four levels of measurement that are defined:   nominal, ordinal, interval and 
ratio. 

 
 
1. Cantitativ-calitativ: o falsă opoziŃie 
 În teoria şi practica cercetării, o problemă încă dezbătută este 

primordialitatea abordărilor cantitative sau a celor calitative. Unii autori, sociologi, 
statisticieni, consideră că cele două abordări se opun, afirmând superioritatea fie a 
„calităŃii”, fie a „cantităŃii”. Totuşi, numeroşi cercetători utilizează ambele categorii de 
metode, văzând complementarităŃi şi interferenŃe între acestea. InterdependenŃa dintre 
determinările cantitative şi cele calitative înseamnă că diferite calităŃi ale fenomenelor au 
semnificaŃie dacă sunt identificate manifestările lor, iar determinările cantitative au 
semnificaŃie dacă se referă la calităŃi relevante pentru cercetare. 

NoŃiunile de „cantitativ” şi „calitativ” au căpătat semnificaŃii care se îndepărtează 
mult de la sensul lor curent, acestea ajungând să releve două paradigme. 

Modelele deterministe sunt identificate cu cele din ştiinŃele naturii, unde 
fenomenele sunt, de regulă, măsurabile, iar relaŃiile dintre acestea sunt funcŃionale, putând fi 
exprimate prin relaŃii matematice.  

Abordarea cantitativă se bazează pe tehnici structurate, ca experimentul, ancheta 
prin chestionar etc., iar cea calitativă „foloseşte” tehnici nestructurate, ca observaŃia 
coparticipativă, interviuri, studii de caz, analiza autobiografiilor.  

 „Cantitativul” îmbracă două forme şi anume, de numărare şi de măsurare. 
Numărarea presupune manipularea unor entităŃi distincte care formează o mulŃime de 
elemente, în principiu de aceeaşi natură. 

 
2. Măsurarea 



  

Măsurarea este definită ca un procedeu de atribuire a unor valori numerice care 
redau intensitatea de manifestare a unei caracteristici a unei entităŃi empirice. Atribuirea 
valorilor se face în concordanŃă cu proprietăŃile obiectului studiat. Prin măsurare sunt 
desemnate „determinările cantitative ale fenomenelor sociale”, cu scopul de a surprinde 
manifestările fenomenelor şi de a stabili anumite ordini de mărime. 

În activitatea de cunoaştere, măsurarea îndeplineşte următoarele funcŃii: 
a) măsurarea este principalul element de sudură între teorie şi cercetarea concretă; 
b) măsurarea realizează descrierea sistematică şi riguroasă a proprietăŃilor 

cantitative ale domeniului cercetat la un moment dat; 
c) măsurarea permite condensarea informaŃiei prin utilizarea expresiilor 

matematice; 
d) măsurarea facilitează compararea rezultatelor, generalizarea şi teoretizarea; 
e) măsurarea este indispensabilă în formularea legilor şi efectuarea predicŃiilor. 
Practic, nu poate exista cercetare fără măsurare, iar problema constă în adaptarea 

măsurării la specificul fenomenului studiat. Aceasta, întrucât cerinŃa fundamentală a oricărei 
cercetări este elaborarea expresiilor cantitative adecvate naturii domeniului ce constituie 
obiectul cercetării.  

Mai mult, în unele sfere de cercetare, în special în cea a sociologiei sau a 
psihologiei, încrederea în măsurarea proceselor sau variabilelor constituie o provocare. 
Putem avea încredere într-o măsurare dacă aceasta este precisă, deci dacă reflectă adevărul 
mai mult decât eroarea. Orice observaŃie este compusă din valoare adevărată şi eroare, astfel 
că se poate presupune că 

 
var (X) = var (A) + var (ex) (1) 

 
unde: 

var (X) reprezintă variaŃia măsurării 
var (A) reprezintă variaŃia scorului adevărat 
var (ex) reprezintă variaŃia erorii aleatoare 

O măsurare este considerată de încredere dacă, în urma aplicării ei, se desprind 
aceleaşi concluzii de fiecare dată când se repetă măsurarea. Mai concret, încrederea este 
raportul dintre nivelul adevărat al măsurii şi întreaga măsură, sau, mai putem spune, 
proporŃia „adevărului” din măsură. Mai precis, estimarea încrederii (a validităŃii) se poate 
determina ca raportul între varianŃa scorului adevărat şi varianŃa totală.  

Coeficientul Cronbach  (α) este cel mai folosit indicator şi se determină conform 
relaŃiei 
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        k este numărul de itemi;  



  

2
is  reprezintă varianŃele pentru k itemi; 
2
sums  reprezintă varianŃa sumei tuturor itemilor.  

Dacă toŃi itemii sunt de încredere şi măsoară acelaşi lucru, atunci coeficientul α are 
valoarea 1. 

 
3. Niveluri de măsurare 
Înainte de a începe o analiză statistică este necesar să se măsoare variabila. Modul 

în care este realizată măsurarea depinde de tipul variabilei. Tipuri diferite sunt măsurate 
diferit. De asemenea, variabilele pot fi măsurate la diferite niveluri de precizie. 

În cercetarea cantitativă se folosesc patru niveluri de măsurare fundamentale: 
nominal, ordinal, interval şi raport. Unii autori folosesc şi noŃiunea de scală pentru aceste 
niveluri de măsurare. 

În cazul nivelului nominal (categorial) fiecare termen are aceeaşi importanŃă, deci 
nu există o ierarhie, fiind doar o enumerare de date, termeni sau răspunsuri. Cu ajutorul 
acestei măsurări se pot determina apartenenŃa şi calitatea în cadrul unei anumite categorii, 
deci clasificarea cazurilor în grupuri neordonate. Grupurile trebuie să acopere toate cazurile 
şi să fie reciproc exclusive, adică fiecare caz trebuie să aparŃină doar unui grup. Atribuirea 
de numere diferitelor categorii este arbitrară.  

Nivelul ordinal constă într-o serie ordonată de elemente, în funcŃie de importanŃa ce 
li se acordă de către subiecŃi (persoanele investigate). În plus faŃă de nivelul nominal, acesta 
indică ordinul sau rangul. DistanŃele dintre categorii nu este necesar să fie egale. În cazul 
scalelor ordinale, este stabilită o relaŃie de ordine şi plasarea diferitele clase pe un 
continuum. La relaŃia A = B sau A ≠ B se adaugă relaŃia A < B sau A > B. Clasele diferite 
pot fi reprezentate sub forma unei distribuŃii de frecvenŃe. Scala ordinală se poate utiliza în 
cazul unor ierarhizări a datelor privind preferinŃele, măsurarea reacŃiilor privind un anumit 
atribut etc. 

Nivelul interval (cardinal) corespunde cazurilor în care obiectul măsurat poate fi 
cuantificat. Intervalele sunt ordonate şi egale şi indică distanŃa dintre variabilele ordonate. 
Acest nivel se caracterizează prin unitatea de măsură, unică şi constantă, care atribuie 
fiecărui obiect un loc pe continuum în funcŃie de numărul unităŃilor care separă diferitele 
obiecte în seria ordonată. Nu există un punct natural de pornire în atribuirea valorilor, însă 
unitatea de măsură este reală. Se obŃine un şir de valori egal distanŃate. DiferenŃele între 
măsurări au sens, iar distanŃele egale reprezintă diferenŃieri egale ale variabilei măsurate. 
Întrucât valorile atribuite sunt cifre, se poate spune cu cât este mai mare (mică) o valoare 
decât alta şi se pot efectua operaŃii de adunare şi scădere cu o constantă, păstrându-se 
neschimbată mărimea distanŃelor (intervalelor) dintre valori. 

În nivelul raport (ratio) atribuirea numerelor se efectuează luându-se în considerare 
zero ca punct de pornire, deci zero are sens. Permite exprimarea raportului existent între 
două poziŃii, posibilitate care nu exista în cazul nivelului de interval. Acest nivel de 
măsurare asigură conŃinutul cel mai mare de informaŃii, întrucât permite determinarea 
mărimilor relative, medii, precum şi analize statistice. 



  

 
4. Scalare 
Scalarea, modalitate specifică de măsurare a fenomenelor social – economice, 

constă în descrierea acestora prin ordonarea lor în funcŃie de intensitatea pe care o exprimă 
în raport cu o anumită caracteristică. 

Scalarea este atribuirea de numere unor obiecte potrivit unei reguli. În majoritatea 
cazurilor, obiectul scalării îl formează afirmaŃii privind atitudini sau comportamente.  

Scala oferă o imagine de ansamblu asupra opiniilor şi atitudinilor cercetate atât 
pentru fiecare subiect, cât şi pentru întreaga populaŃie investigată. Scala este instrumjentul 
de măsurare utilizat în operaŃiile de scalare. Valoarea unei scale de atitudini constă în 
capacitatea ei de a reprezenta adecvat, proporŃional, toate categoriile de răspunsuri, deci 
toate opiniile şi atitudinile subiecŃilor privind obiectul cercetării. Scala implică o singură 
dimensiune şi o ordonare a variabilei măsurate pe această dimensiune. 

Deseori se confundă noŃiunea de scală cu cea de scală de răspuns. O scală de 
răspuns este modul în care se colectează răspunsurile de la subiecŃi pe un instrument. Se 
poate utiliza o scală răspuns dichotomică (Acord/dezacord, adevărat/fals, da/nu) sau o scală 
de răspuns interval (intervale de la 1 la 5 sau de la 1 la 7). Scala implică proceduri 
independent de subiect. Se foloseşte procedura de scalare pentru a construi instrumentul 
(scala) şi se foloseşte scala răspuns pentru a colecta răspunsurile de la subiecŃi. Doar 
atribuirea unui interval de la 1 la 5 pentru un item nu înseamnă scalare.   

  
5. Concluzii  
Realizarea efectivă a cercetării duce la determinarea modalităŃilor de manifestare a 

fenomenelor şi proceselor, evidenŃierea aspectelor lor cantitative. Măsurarea caracteristicilor 
fenomenelor şi proceselor economico-sociale implică elaborarea unei descrieri cantitative 
corespunzătoare. Parafrazându-l pe Pol Debaty, am putea afirma că, în ştiinŃele sociale, 
precizia nu este iluzorie. 
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Like in the real world, people with common interests meet on the Internet and gather in 

communities to talk about their favorite topics. These are called virtual communities. The chat or 
videoconferences are attractive because they lead to a reduction of transport expenses and are useful 
within the great companies. The taxes depend on the organizer and its goals. Traditional payment 
methods: the e-payment systems are still at the beginning and many buyers still prefer the traditional 
methods, like cheques, payment on delivery or by order. 

 
 
1. Accesul prin E-mail la serviciile Internet 
Dacă avem acces doar la poşta electronică (din cauza liniei telefonice defectuose 

sau dacă avem acces doar la un calculator care nu oferă alte servicii), folosim instrumentele 
performante din Internet. Destul de multe, din cele peste 150 de state conectate la Internet 
au acces doar la poşta electronică. Este o limitare dar nu foarte gravă, deoarece se poate 
ajunge la aproape toate resursele Internet utilizând doar poşta electronică. Folosirea 
serverelor e-mail poate însemna economie de timp şi de bani. Astfel, prin E-MAIL putem 
folosi anumite servicii Internet cum ar fi: transfer de fişiere din centre FTP, explorare a 
Internet-ului via Gopher, căutare de informaŃii cu Archie, Veronica, sau Wais, Figer, 
Whois, intrare în lumea World-Wide-Web, şi chiar acces Usenet la grupuri de dialog 
(Newsgroups). Toate acestea sunt posibile folosind ca unic instrument comunicaŃia E-
MAIL (poşta electronică). Dacă putem trimite un mesaj e-mail (la o adresă Internet) atunci 
înseamnă că putem avea acces (off-line) şi la celelalte servicii Internet. Aceasta este o veste 
deosebită pentru o mulŃime de utilizatori care au doar acces parŃial sau indirect la 
INTERNET. Chiar şi pentru cei cu acces complet (online) la Internet, folosirea serviciilor  
e-mail se poate dovedi mai comodă şi adesea o cale de economie (de timp şi bani). 

 
2. Usenet prin E-mail 
Usenet este acum un ansamblu de peste 5000 grupuri de discuŃii pe cele mai diverse 

domenii, pe orice temă imaginabilă. Pentru o introducere şi un început corect, trebuie citite 
documentele introductive pentru noii utilizatori Usenet. 

Putem obŃine acesta, dacă trimitem un e-mail la: mail-server@rtfm.mit.edu, cu 
următoarea linie în corpul mesajului: send usenet/news.answers/news-newusers-intro. 



  

Pentru a obŃine o listă a grupurilor Usenet (USENET NEWSGROUPS), vom 
adăuga şi:  send usenet/news.answers/active-newsgroups/part1 

 send usenet/news.answers/active-newsgroups/part2 
 send usenet/news.answers/alt-hierarchies/part1 
 send usenet/news.answers/alt-hierarchies/part2 
 send usenet/news.answers/alt-hierarchies/part3 
AtenŃie! Fiind peste 5000 de grupuri aceste liste sunt lungi! Vom verifica dacă nu 

există deja prin apropiere; pe serverul la care ne conectăm pentru poăta electronică; s-ar 
putea să existe alături de alte documente, într-un director cu numele pub ... Dacă am ales 
după nume un anumit grup putem solicita fişierele FAQ specifice. Trimitem mai întâi o 
comandă de forma: index usenet /<numele_grupului> (dacă în numele grupului intervin 
liniuŃe acestea trebuie înlocuite cu puncte!). Dacă există fişiere FAQ disponibile acestea vor 
fi listate în răspunsul ce-l primim. Atunci le putem solicita cu o comandă de forma: send 
usenet/<numele_grupului>/<numele_fişierului_FAQ>. 

Atunci când au fost depăşite aceste preliminarii, se pune problema cum citim şi cum 
participăm la dezbaterile unui grup USENET prin E-MAIL. Pentru a citi un NewsGroup, se 
pot folosi serviciile GopherMail. 

Pentru a obŃine o listă a celor mai recente contribuŃii dintr-un NewsGroup 
particular, vom expedia un e-mail la unul din server-ele GopherMail. În câmpul Subject 
vom scrie "get all' şi includem următoarele linii în corpul mesajului: (înlocuim 
"<numele_grupului>" cu numele grupului Usenet la care se doreşte accesul: alt.answers, 
biz.comp.services etc). 

Exemplu: Name=<numele_grupului> 
  Type=1 
  Port=4320 
  Path=nntp ls <numele_grupului> 
  Host=gopher.ic.ac.uk 
Multe din aceste centre gestionează doar un număr limitat de grupuri Usenet. Dacă 

grupul căutat nu există primim un răspuns de forma: "nntp ls '<numele_grupului>': path 
does not exist". Dacă centrul nu acceptă cereri din exterior atunci server-ul GopherMail 
răspunde cam în forma: "Sorry, we don't accept requests outside campus". În caz de succes, 
însă, server-ul GopherMail trimite un meniu tipic Gopher în care pot fi selectate 
contribuŃiile individuale (posting-urile) pe care dorim să le citim. Dacă nu primim nimic sau 
un mesaj cu "not found" e recomandabil să mai încercăm în alt moment al zilei. Server-ele 
sunt foarte încărcate în timpul orelor normale de lucru. 

Notă: Cererea GopherMail din acest exemplu este rezultatul editării a mai multor 
solicitări anterioare. A fost redusă la elementele esenŃiale astfel încât să poată fi reutilizată şi 
completată când trebuie. 

Căutări Usenet Un serviciu denumit REFERENCE.COM  face posibilă căutarea 
în grupurile Usenet a contribuŃiilor ce conŃin anumite cuvinte cheie. Putem să ne abonăm 
printr-un mesaj "subscribe" şi să primim zilnic lista cu participările la discuŃii care 



  

corespund criteriilor pe care le-am impus. Pentru mai multe detalii se poate trimite un e-mail 
la: email-queries@reference.com cu HELP în corpul mesajului. 

 
3. Căutări Wais prin E-mail 
Wais (în engleză: Wide Area Information Service) şi este un instrument 

informaŃional de căutare pe o arie largă într-un set de peste 800 baze de date indexate. 
Domeniile acoperite sunt prea largi pentru a le mai menŃiona. O listă de baze de date Wais 
poate fi obŃinută expediind un e-mail la un server GopherMail cu Subject: get all, şi cu 
următoarele linii în corpul mesajului:   

Type=1 
Name=All WAIS Databases 
Path=1/other/wais/all  
Host=info.asu.edu 
Port=70 
Analizăm lista recepŃionată, ca urmare a solicitării acesteia, căutând domeniile care 

ne interesează şi alegând unul pentru căutare. Specificăm elementele căutării în linia Subiect 
şi alegem din meniul recepŃionat doar partea ce corespunde informaŃiei căutate.  

Exemplu: Type=7+ 
  Name=poetry.src 
  Path=waissrc:/other/wais/all/poetry  
  Host=info.asu.edu 
  Port=70 
Aceasta va determina server-ul GopherMail să caute prin baza de date şi să 

furnizeze un meniu listând "documentele" ce corespund căutării. Pentru a obŃine textul 
complet al unui astfel de document nu trebuie decât să-l selectăm din meniul Gopher şi 
atunci fişierul va fie expediat. SoluŃia nu este prea fericită. Adesea se obŃine un menu vid ca 
răspuns... În lumea Internet modificările sunt frecvente şi rapide, justificând actualizarea 
permanentă a documentaŃiei! 



  

4. World-Wide Web prin E-mail 
WWW (World-Wide Web) este considerat viitorul instrumentelor de navigaŃie în 

Internet. Este un sistem hypertext şi multimedia care permite "salturi" prin reŃea, citiri de 
documente cu grafice şi figuri, acces la surse ce includ imagini şi sunete (secvenŃe de 
animaŃie, clipuri etc). 

Explozia de documente HTML (Web), eleganŃa şi performanŃele navigatoarelor 
Netscape şi Internet Explorer, stresează utilizatorul care nu are decât acces e-mail. Dar 
textele din documentele HTML (numite frecvent documente WWW sau Web) pot fi 
recepŃionate folosind serverele WWW-email Agora.Tot ceea ce trebuie ştiut este şirul ciudat 
de termeni numit URL (în engleză: UUniform Resource Locator) care începe cu "http://" 
(uneori cu "gopher://", sau "ftp://") şi care defineşte adresa documentului. Îl putem obŃine 
expediind un e-mail la adresa: mail-server@PENGUIN-LUST.MIT.EDU, iar în corpul 
mesajului includem una din următoarele linii, înlocuind "<URL"> cu expresia dorită: 

 send <URL> 
 rsend <adresa_recepŃie> <URL> - modifică adresa la care dorim răspunsul; 
Aceasta face să primim un document, incluzând o listă cu toate documentele 

menŃionate în text - referenŃiale, astfel încât să putem face alt noi cereri. 
Pentru a încerca WWW prin E-MAIL expediem un e-mail cu următoarele comenzi 

la un  server Agora: www 
 send http://www.w3.org 
 Vom recepŃiona ca răspuns fişierul HELP al serverului Agora şi un 

document numit "WWW Welcome Page", care va include referinŃe la alte documente Web 
pe care, probabil, vom dori să le explorăm. 

Notă: Server-ele WWW-mail sunt adesea blocate zile întregi. Dacă obŃinem o 
eroare sau nu primim nici un răspuns încercăm din nou după un anumit timp. 

 
Căutări WWW prin e-mail 
Există un volum imens de informaŃii de o mare diversitate pe Web, dar cum poate fi 

ea găsită? Exact la fel cum Archie, Veronica ajută la căutările în centrele Ftp, Gopher, există 
câteva instrumente de căutare ce au fost dezvoltate pentru Web. Din păcate, până în prezent 
ele sunt aplicabile doar în cazul accesului direct la Internet. Totuşi, după puŃine investigaŃii, 
câteva mecanisme de căutare WWW sunt accesibile E-mail. Oricare din liniile următoare 
poate fi trimisă la un server, pentru a realiza cutarea.  

Pentru Lycos, vom adăuga un punct la cuvântul căutat pentru a preciza astfel 
căutarea exactă, altfel se caută subşiruri conŃânând acel cuvânt. Cuvintele din aceeaşi 
comandă se separă cu semnul +. 

Exemplu: http://www.lycos.com/cgi-bin/pursuit_query=frog.+dissection 
La căutările WebCrawler cuvintele cheie se separă cu semnul +. Aici toate 

căutările sunt exacte. Nu sunt necesare punctele, nu mai apare specificatia 'query=' 
Exemplu: http://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?frog+dissection 
La Altavista comenzile de căutare pot fi şi mai complexe. 
 



  

5. AsistenŃă prin E-mail 
"Whois" este un instrument/serviciu de interogare a bazelor de date privind nume 

şi adrese Internet. Dacă căutăm pe cineva sau dacă dorim să aflăm unde se află un anumit 
calculator, expediem un e-mail la mailserv@internic.net, cu Subject: whois <nume>. 
Trebuie observat că Whois nu furnizează o listă completă a tuturor utilizatorilor Internet. E 
vorba mai ales de administratorii reŃelelor şi serverelor, precum şi de personalităŃile 
Internet-ului. O alternativă în căutarea unui nume de utilizator este interogarea unei baze de 
date de la MIT care înregistrează date cu toŃi cei ce transmit mesaje pe Usenet.  

Exemplu: Trimitem un e-mail cu linia Subiect: liberă la: mail-server@rtfm.mit.edu, 
incluzând în corpul mesajului: numai comanda: send usenet-addresses/<nume>. 

Căutăm cât mai multe informaŃii despre persoana căutată (nume, prenume, userid, 
site etc) pentru a limita volumul de informaŃii pe care o să-l recepŃionăm ca răspuns.  

NETFIND este un alt instrument puternic care foloseşte numele persoanei şi 
componente ale adresei pentru a furniza informaŃii asupra acelui utilizator.  

Netfind lucrează în două etape:  
- afiŃează o listă a domeniilor INTERNET ce corespund cu elementele indicate; 
- analizează utilizatorii din domeniul selectat de noi. 
Prin E-MAIL, Netfind lucrează similar; primim o listă de domenii (numerotate) din 

care alegem unul sau mai multe, cu care formulăm alte comenzi.  
 
5.1. ObŃinerea prin E-mail de informaŃii asupra server-elor 
Aceasta este o parte mai tehnică, dar server-ul numit Mail Name Server oferă 

servicii utile prin E-mail. Câteva din comenzile recunoscute de acesta; comenzi pe care le 
putem trimite în corpul mesajului, sunt : 

 Help    ⇒ detalii complete; 
  <adresa_ma}inii>  ⇒ adresa IP a nodului precizat; 
 name <adresa_ip>  ⇒ numele nodului cu adresa IP dată; 
 nx <adresa_ma}inii>  ⇒ numele "name server-ului"; 
ObŃinem informaŃii despre servicii similare dacă trimitem un mesaj cu Subject: help, 

la: service@nic.ddn.mil. 
 
Concluzie 
Reguli de urmat atunci când utilizăm serviciul de poştă electronică sau grupuri de 

discuŃii: 
� Nu este bine să trimitem mesaje scrise în întregime cu litere mari. Folosirea 
majusculelor în compunerea unui mesaj echivalează cu ridicarea tonului;  
� Trebuie să avem deosebită grijă în alegerea tonului potrivit. Ceea ce ar putea 
părea amuzant      într-o discuŃie pe viu, poate părea supărător într-un mesaj. Pentru 
a exprima anumite stări sau pentru a indica tonul discuŃiei se folosesc aşa numitele 
emoticons (grupuri de caractere care capată sens dacă sunt citite cu capul întors 
spre stînga). Există sute, chiar mii de asemenea simboluri, pe care le putem găsi pe 
INTERNET. 



  

Exemple: :-) - zmbet; ;-) - trage cu ochiul; :-(   - supărare. 
� Dimensiunea optimă a unui mesaj e-mail este de un ecran sau două iar a unei 
linii de 70 de caractere. Nu vom uita să respectăm regulile gramaticale ale limbii în 
care scriem; 
� În încheierea unui mesaj nu utilizăm formule de genul: 'Cu drag', 'Cu 
sinceritate'. Putem utiliza o semnătură din maximum şase linii, care conŃine numele, 
adresa e-mail sau alte informaŃii. Nu vom face însă imprudenŃa să scriem în 
semnătură adresa sau numărul de telefon de acasă. Am putea avea mai târziu 
neplăceri; 
� La abandonarea unei adrese e-mail nu vom uita să facem curăŃenie în cutia 
poştală salvând pe diskete mesajele de care avem nevoie în continuare, pe care apoi 
le vom şterge din cutie; 
� Dacă descoperim existenŃa unei defecŃiuni într-un sistem, trebuie neaparat să 
comunicăm acest fapt administratorului de sistem al server-ului respectiv. 
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The role of International Monetary Fund is to permanently ensure the fundamental 

conditions necessary for the economic and financial stability. It makes recommendations regarding 
their economic policy, but also sustains financially the countries with budget of payments deficit. In 
order to establish the amount of money to loan and its effect it uses a series of simulation models, 
which will be presented here. 

 
 
Al doilea amendament la statutul FMI, intrat în vigoare la data de 31 martie 1978, a 

extins mult competenŃele şi posibilităŃile de intervenŃie a FMI în funcŃionarea sistemului 
monetar internaŃional. Articolul patru al noului statut stipulează că unul dintre obiectivele 
principale ale sistemului monetar internaŃional este “asigurarea permanentă a condiŃiilor 
fundamentale necesare stabilităŃii economice şi financiare” şi că fiecare membru se 
angajează să colaboreze cu Fondul şi cu ceilalŃi membrii pentru a asigura menŃinerea unor 
dispoziŃiuni valutare ordonate şi a promova un sistem stabil de cursuri valutare. Se spune că 
FMI va exercita o fermă supraveghere a politicilor valutare ale membrilor şi va adopta 
principii specifice pentru a-i ghida pe membrii în ceea ce priveşte aceste politici. 

În aplicarea acestor prevederi, Consiliul de AdministraŃie a elaborat un document 
intitulat “Supravegherea politicilor valutare”, care conŃine principiile ce trebuie să orienteze 
politicile valutare ale statelor membre şi supravegherea exercitată de Fond asupra acestor 
politici. 

Se pune problema măsurii în care Fondul poate determina Ńările să urmeze 
recomandările sale. Statele s-au angajat în momentul semnării celui de-al doilea 
amendament să coopereze cu FMI, însă în practică Fondul are o putere mai mare asupra 
Ńărilor care împrumută decât asupra celor cu balanŃă excedentară şi dispune de mijloace de 
presiune mai eficace în cazul primelor Ńări. 

Cea mai importanta sursa de finanŃare o constituie cotele de subscripŃie ale Ńărilor 
membre. Cotele sunt acum, în teorie, de aproape 193 de miliarde de dolari, deşi în practică 
suma este mai mare. Cum fiecare Ńară membră are voie să împrumute de câteva ori suma pe 
care o plăteşte ca şi cotă, aceste cote s-ar putea să nu furnizeze destui bani pentru a putea 
satisface toate cererile de împrumut in cazul unei crize economice mondiale.  

FMI-ul împrumută bani doar Ńărilor cu probleme, adică Ńărilor în care nu intră 
destulă valută pentru a-şi putea plăti datoriile către alte Ńări. Valuta pe care o Ńara o câştiga 
se obŃine prin exporturile pe care le face, prin serviciile pe care le furnizează (ca de exemplu 
asigurări si servicii bancare) şi prin cât cheltuie turiştii în Ńara respectivă. Banii mai vin şi 



  

prin investiŃii internaŃionale, iar în cazul Ńărilor sărace prin ajutoare de la Ńări mai dezvoltate. 
łările, ca şi oamenii pot cheltui mai mult decât câştigă, acoperind diferenŃa pentru un timp 
prin împrumuturi, până când se epuizează creditul. Când creditul se epuizează, Ńara trebuie 
sa facă faŃă unor realităŃii neplăcute, printre care se numără şi pierderea puterii de cumpărare 
şi o scădere puternică a importurilor din alte Ńări. O Ńară aflată în această situaŃie se poate 
adresa FMI-ului pentru asistenŃă; acesta le va împrumuta bani pentru o perioadă pentru a-i 
ajuta să-şi refacă viaŃa economică şi să îndrepte ceea ca a mers prost. 

O Ńară membră aflată în dificultate îşi poate imediat retrage 25% din cota de 
subscripŃie care este plătită în aur sau într-o monedă convertibilă. Dacă 25% din cotă nu este 
de ajuns atunci Ńara poate cere mai mulŃi bani de la FMI şi poate împrumuta sistematic de-a 
lungul mai multor ani de trei ori cât a plătit ca şi cotă. Limita aceasta nu se aplică şi 
împrumuturilor făcute sub facilităŃile FMI-ului. 

Rolul FMI se limitează la stabilizarea macroeconomică şi în particular la asigurarea 
echilibrului sistemului monetar internaŃional. Problema care se pune este aceea de asigurare 
a stabilităŃii balanŃei de plăŃi a diferitelor Ńări. Din acest motiv, FMI utilizează o serie de 
modele pentru a justifica recomandările sale de politică macroeconomică. ExperŃii FMI 
dimensionează modelele general valabile în funcŃie de particularităŃile fiecărei Ńări. Aceste 
modele se bazează pe abordarea monetară a balanŃei de plăŃi. In acest sens, trebuie să 
subliniem rolul politicii monetare ca metodă de rezolvare a deficitului balanŃei de plăŃi 
precum şi rolul deficitului bugetar. Modelul FMI se bazează pe două ipoteze: 

- existenŃa unei funcŃii stabile a cererii de monedă în raport cu venitul (existenŃa 
unei dependenŃe econometrice între cererea de monedă şi PIB) 

- autorităŃile (guvernul) pot controla oferta de monedă din economie prin 
intermediul creditului intern acordat în economie. 

Abordarea monetară a balanŃei de plăŃi se bazează pe 4 relaŃii (din care 2 identităŃi 
contabile, 1 ecuaŃie de comportament şi 1 relaŃie de echilibru): 

 
M=R+D (1) 

 

YvMd ⋅=  (2) 
 

Yy = (3) 
 

od MM =  (echilibrul pe piaŃa monetară) (4) 
 

unde: 
- M – masa monetară din economie (oferta)  
- R – rezerva în moneda naŃională deŃinută de Banca NaŃională  
- D – creditul domestic 
- v – inversul vitezei de circulaŃie a banilor 
- Y – venitul nominal (variabilă exogenă) 



  

Acest model este unul static. Modelul dinamic se va scrie: 
∆M=∆R+∆D (5) 

 

YvMd ∆⋅=∆ (6) 
 

Yy ∆=∆ (7) 
 

od MM ∆=∆  (8) 
 

Din relaŃiile 1 şi 3 deducem: 
 

∆D∆Yv∆R −= (9) 
 

Scăderea creditului intern printr-o politică monetară de austeritate, restrictive care 
reduce creditul intern acordat economiei este deci singura soluŃie pentru dezechilibrul 
balanŃei de plăŃi. 

Acest model cu ecuaŃii simultane constituie baza teoretică pentru modelul simplu al 
FMI: 

 
∆M=∆R+∆D (10) 

 

YvMd ∆⋅=∆  (11) 
 

Yy ∆=∆ (12) 
 

od MM ∆=∆   (13) 
 

∆R=EX-IM+∆F  (export - import + variaŃia fluxului de capital)  (14) 
 

∆D=∆Dp+∆Dg  (credit privat + credit guvernamental) (15) 
 

∆X∆X = (16) 
 

∆F∆F = (17) 
 

Ya∆Dp ∆= (variaŃia creditului privat este direct proporŃională cu variaŃia 
venitului) (18) 

 



  

Acest model este un model care nu Ńine cont de rata de schimb. Ori, economiile 
naŃionale sunt părŃi integrante ale economiei mondiale, ele recurgând la schimburile 
economice internaŃionale. Se impune deci introducerea a două noi variabile preŃul – pentru a 
Ńine cont de influenŃa inflaŃiei şi rata de schimb pentru a lua în considerare posibilitatea 
adoptării unei politici de devalorizare pentru rezolvarea problemei balanŃei de plăŃi. La 
ecuaŃiile anterioare se adaugă: 

 
Y=PYr  (19) 

 
(PIB nominal  = nivelul preŃurilor x PIB real) deci 

 

r1t
1t

r ∆YPY∆P∆Y −
− +=  (20) 

sau    1-tr1t
1t

rt Y∆YPY∆PY ++= −
−      (21) 

     
IM=σY (importurile sunt direct proporŃionale cu veniturile/PIBul) (22) 

 
Sau: 
 

IM=σ ( )1-tr1t
1t

r Y∆YPY∆P ++ −
−  (23) 

 
Rescriem ecuaŃia anterioară astfel: 
 

IM=σ ( ) 1t
r1-tr1t ∆PYY∆YP −

− ++ σ (24) 

 
Înlocuim în relaŃia 5 a modelului simplu şi obŃinem: 
 

∆R=EX-σ ( ) 1t
r1-tr1t ∆PYY∆YP −

− −+ σ +∆F  (25) 

 
Măsurile la dispoziŃia statului pentru echilibrarea balanŃei de plăŃi sunt deci: 

devalorizarea monedei naŃionale, o politică monetară adecvată pentru reducerea creditului 
intern şi reducerea deficitului bugetar, măsuri care nu sunt deloc populare şi nu atrag 
simpatia populaŃiei şi agenŃilor economici. 

Specificul fiecărui program este diferit în funcŃie de Ńara pentru care se execută şi de 
aceea el este elaborat de Ńara respectivă şi nu de Fond. Cea mai importantă preocupare a 
fondului este ca schimbările prevăzute de reformă să fie suficiente astfel încât să rezolve 
problemele cu plăŃile a Ńării respective şi să nu cauzeze alte daune pentru Ńara respectivă şi 
pentru ceilalŃi membri. In funcŃie de seriozitatea problemelor şi de suma de bani cerută, 
directorii executivi, reprezentând toŃi membrii hotărăsc dacă măsurile de reformă sunt 
suficiente şi dacă FMI-ul se poate aştepta să primească banii înapoi într-un timp rezonabil. 



  

Dacă directorii executivi sunt satisfăcuŃi de programul de reformă propus, împrumutul este 
împărŃit în tranşe legate direct de progresele reformei şi de efectele ei. 

În mod obişnuit, atunci când o Ńară înregistrează un deficit al balanŃei de plăŃi ea 
recurge la consumul propriilor rezerve monetare internaŃionale, până când măsurile 
economice de echilibrare îŃi vor face efectele. Dacă resursele nu sunt suficiente Ńara apelează 
la credite bancare sau împrumuturi pe termen scurt. În general, creditele se contractează în 
valută şi sunt creditate cu echivalentul în moneda ei naŃională. La expirarea termenului 
operaŃia se inversează. Un asemenea împrumut cere stabilirea unui curs valutar convenit 
între cele două monede, plata unei dobânzi şi a unui comision şi eventual o garanŃie. 
OperaŃiile FMI au dus la lărgirea posibilităŃilor de acoperire a unui deficit temporar al 
balanŃei de plăŃi. Este necesar ca Ńara care solicită împrumutul să facă dovada că valuta pe 
care doreşte să o cumpere îi este imediat necesară pentru a face plăŃi compatibile cu 
principiile FMI; valuta nu trebuie să fie considerată de FMI drept “rară”; ca membrul să nu 
fi fost declarat de FMI ca ne-fiind admis să utilizeze resursele Fondului (dacă de exemplu a 
folosit în trecut aceste rezerve pentru scopuri incompatibile cu obiectivele FMI) 

La obŃinerea valutei de la FMI, acesta dă dispoziŃie depozitarului, adică băncii 
centrale unde se află contul în această valută, de a debita acest cont şi de a credita contul 
indicat de Ńara membră cumpărătoare. La rândul său, Ńara cumpărătoare va credita simultan 
contul Fondului la banca sa centrală cu echivalentul în propria sa monedă al valutei 
cumpărate şi va debita contul de devize de la banca sa naŃională. Termenul tranzacŃiei este 
stabilit în funcŃie de posibilitatea debitorului de a echilibra balanŃa de plăŃi; dar de obicei nu 
depăşeşte 3-5 ani. Fondul poate să lichideze creditele şi înainte de termen, cu ocazia 
regularizărilor anuale, în cazul în care Ńara beneficiară dispune de mijloace valutare 
suficiente. La scadenŃă, statul împrumutat restituie practic valuta împrumutată şi-şi 
răscumpără banii naŃionali depuşi în gaj. 

In ultimii 25 de ani, FMI-ul a împrumutat membrilor săi şi printr-un mecanism 
conceput să redreseze un declin temporar apărut la veniturile din export din motive 
independente de voinŃa Ńării respective. Să presupunem că îngheŃul distruge majoritatea 
recoltei de cafea pe care o Ńară o exportă, din care o Ńară îşi achită obligaŃiile către 
străinătate. łara respectivă face o cerere pentru un împrumut, cunoscut sub numele de 
finanŃare compensatorie egal cu pierderea suferită şi care îi va permite să facă faŃă plăŃilor 
până la următoarea recoltă de cafea. Începând cu 1988 FMI-ul poate de asemenea sa 
furnizeze finanŃare pentru a ajuta Ńările să facă faŃă unor şocuri externe neprevăzute. 

FinanŃarea stocurilor tampon reprezintă una dintre facilităŃile pe care Fondul le 
acordă membrilor săi. Unele Ńări îşi creează stocuri, în general de materii prime, pentru a 
degreva piaŃa de astfel de materii susceptibile să preseze asupra preŃurilor şi ca urmare 
asupra veniturilor din export. Aceste stocuri trebuie să se încadreze în anumite principii, 
cum sunt cele referitoare la relaŃiile interguvernamentale, stabilite de ONU, în legătură cu 
înŃelegerile internaŃionale referitoare la mărfurile de consum. Creditele pentru constituirea 
de stocuri tampon pot totaliza sume de până la 50% din cotă. 

Alt mecanism pune bani la o dobânda foarte mică bani la dispoziŃia Ńărilor sărace în 
timp ce acestea încearcă să-şi restructureze radical economia. O nouă trăsătură a acestei 



  

metode cere o strânsa coordonare cu Banca Mondială, instituŃia soră a FMI-ului şi care 
lucrează exclusiv pentru dezvoltarea economică a Ńărilor sărace. Acest fond se bazează pe 
contribuŃiile voluntare ale Ńărilor membre care în spiritul cooperării uită de rata dobânzii pe 
care ar putea-o obŃine altfel şi pe beneficiile obŃinute din vânzarea aurului (la preŃul pieŃei 
libere). Fondul dispune de aproximativ 20 de miliarde de dolari, aduşi ca şi contribuŃie la 
acest mecanism. 

Anii ’90 s-au dovedit a fi cat se poate de solicitanŃi pentru Fond. Aceste noi 
provocări au stimulat interesul in sensul asigurării ca mecanismele fondului şi operaŃiunile 
sale sunt potrivite pentru noua ordine mondială a pieŃelor globale de bunuri, servicii, şi 
capital. In particular, FMI-ul şi-a continuat activităŃile de supraveghere.  

La începutul deceniului, FMI-ul a dus o campanie importantă de ajutorare a Ńărilor 
din Europa Centrală, Ńările baltice, Rusia şi alte Ńări din fostul bloc sovietic. Mare parte a 
eforturilor s-a îndreptat spre furnizarea de expertize în înfiinŃarea de structuri economice şi 
financiare (banca centrală, sistemul de taxe, convertibilitate, regimul tarifar) esenŃiale pentru 
funcŃionarea unui sistem liber dar şi finanŃarea a reprezentat o componentă importantă. 

Parte a eforturilor continue de promovare a creşterii economice şi a unor politici 
economice sănătoase în dezvoltarea Ńărilor în curs de dezvoltare, a reprezentat şi cooperarea 
cu Banca Mondială în iniŃiativa de a ajuta Ńările puternic îndatorate. Aceasta iniŃiativă va 
duce la reducerea datoriilor pentru acele Ńări care au înregistrat o creştere economică 
sănătoasă.  

La mijlocul deceniului, a izbucnit o criză financiară în Mexic, criză care a scos în 
evidenŃă vulnerabilitatea Ńărilor în faŃa schimbărilor bruşte ale pieŃei şi care a dus la ieşirea 
unei cantităŃi mari de capital. Mexicul s-a mişcat rapid pentru a pune în practică un program 
de ajustare a economiei, FMI-ul aprobând un pachet record de finanŃare de 17,8 miliarde de 
dolari. Acest împrumut era destinat să dea încredere comunităŃii financiare şi să oprească 
extinderea crizei spre alte Ńări. Mai recent izbucnirea crizei din Asia s-a soldat cu un 
împrumut record de 20,9 miliarde de dolari pentru Koreea. În 1998 Fondul a împrumutat 
Rusiei 11,2 miliarde pentru a completa cele 9,2 miliarde transferate în 1996.  

Pentru a preveni alte asemenea crize FMI-ul s-a concentrat pe prevenirea lor prin 
mai atenta supraveghere a ratei de schimb şi a pieŃelor financiare. A încercat să prevadă de 
asemenea şi riscurile potenŃiale pe care politicile economice le-ar putea produce, să adune 
cât mai multe date despre Ńările membre şi s-a orientat spre Ńările în care criza economică se 
poate răsfrânge asupra comunităŃii internaŃionale.  
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This paper has the aim to present a general introduction to steganography, or data-hiding, 

as it is sometimes just known.  Definitions, comparisons and some historical details are discussed in 
the first part of this paper. Then, some commercial applications of steganograpfy are presented - 
watermarking and fingerprinting, two techniques used in detection of unauthorized, illegally copied 
material.  

 
 
Introducere 
 
„Cine se pricepe sa încuie, nu are nici broască, nici lacăt, dar poarta nu o poate nimeni 

deschide" - Dao De Jing  
 
Intr-o era în care informaŃia reprezintă un element dominant şi în care comunicarea 

este chiar mai mult decât o necesitate, ea devenind indispensabilă, într-o eră în care sistemul 
informaŃional şi tehnicile pe care el le presupune au luat un avânt aproape de neimaginat nu 
cu mulŃi ani în urmă, interceptarea informaŃiei de catre persoane neautorizate în acest sens 
poate deveni o problemă.  

Intr-o lume ideală, ar trebui ca fiecare dintre noi să putem trimite mesaje încriptate 
fără frica de represalii în situaŃia în care acestea ar fi interceptate. Dar pentru că lumea în 
care trăim nu e ideală din acest punct de vedere, pentru a evita situaŃia în care un mesaj să 
fie interceptat, a aparut nevoia ca el sa fie ascuns intr-un loc cu totul inocent care să nu 
trezeasca nici o suspiciune, în aşa fel încât nici măcar să nu existe ideea că ceea ce este 
trimis ar putea ascunde ceva. Astfel a apărut steganografia, o tehnică până nu de mult 
considerată ca fiind un fel de ramură a criptografiei.  

Spre deosebire de criptografie care poate fi definită ca fiind o  scriere secretă 
(cuvântul criptografie provine din cuvintele greceşti cripto (secret, ascuns) şi graphon 
(scriere)) şi în care  procedura constă în a amesteca informaŃia într-o formă aparent 
neinteligibilă permiŃând metode secrete de reconstrucŃie a mesajului original, steganografia 
reprezintă o artă veche a introducerii unor mesaje private în alte mesaje care par inofensive, 
astfel încât să se prevină detectarea mesajelor secrete de către o a treia parte. 

Steganografia pur si simplu ia o anumită informaŃie pe care o ascunde într-o altă 
informaŃie, denumită container. De reŃinut este faptul că informaŃia ce urmează să fie 
ascunsă într-o altă informaŃie nu este neaparat nevoie sa fie încriptată pentru a fi considerată 
mesaj steganografic. Informatia ascunsă poate să fie scrisă într-un limbaj cât se poate de 
inteligibil şi de clar. 



  

Dar, în situaŃia în care mesajul ce urmează a fi transmis este extrem de important şi 
este nevoie de o metodă de protecŃie suplimentară pentru ca in situaŃia în care mesajul 
transmis este totuşi interceptat, acesta să nu poată fi citit, înainte de a fi ascuns, mesajul 
poate fi încriptat ca o metodă suplimentară de protecŃie. Aceasta inseamnă că şi dacă va fi 
descoperit, mesajul nu va putea fi descifrat prea uşor. 

Mediul preferat în care sunt ascunse mesajele a devenit imaginea si, mai recent, 
sunetul şi chiar fişiere HTML, din mai multe considerente, cum ar fi:  

1. modificarea uşoară a unui astfel de fişier nu este deranjantă, de cele mai multe ori 
fiind imperceptibilă;  

2. inserarea/extragerea mesajului ascuns este o sarcină banală din punct de vedere 
algoritmic; 

3. schimbul de imagini este o activitate extrem de raspândită şi, ca atare, un mediu 
ideal pentru steganografie.  

 
Scurtă istorie 
Cuvântul steganografie îşi are originea în cuvintele grecesti steganos care înseamnă 

acoperit sau secret, respectiv –graphy, care înseamnă a scrie sau a desena.  
Primele dovezi de utilizare a acestei tehnici de ascundere a informaŃiilor au fost 

înregistrate de către istoricul grec Herodot şi au fost datate în secolul 5 înainte de Hristos. 
Când tiranul grec Histiaeus a fost luat prizonier de către regele Darius din Susa, el a trebuit 
să trimită un mesaj secret ginerelui sau Aristagoras în Miletus. Histiaeus a tuns părul unui 
slav şi a tatuat mesajul pe scalpul acestuia după care a aşteptat pâna când părul sclavului a 
crescut suficient de mult  în aşa fel încât mesajul să nu se mai vadă, după care a trimis 
sclavul la Miletus.  

Cerneala invizibilă a fost în decursul timpului o alta metodă folosită în 
steganografie. Vechii romani o foloseau pentru a scrie perintre rândurile mesajelor 
transmise.  

Una dintre cele mai vechi lucrari din domeniul steganografiei a fost scrisă de 
Gaspari Schotti în 1665. Lucrarea avea aproximativ patru sute de pagini şi a fost intitulată 
Steganographyca. 

Steganografia a continuat sa se dezvolte în timp, iar azi, o dată cu evoluŃia 
extraordinară a domeniului informaticii, ascunderea mesajelor în imagini, fişiere audio sau 
alte tipuri de fişiere, a devenit ceva obişnuit. Azi ea este mai mult decât o simplă tehnică, 
devenind o modalitate de protecŃie împotriva pirateriei din domeniul audio şi video prin 
ataşarea de informaŃii legate de copyright. Trebuie remarcat că dacă steganografia este 
utilizată în combinaŃie cu criptarea, şansele de a fi descoperită informaŃia secretă scad 
considerabil. 

 
AplicaŃii comerciale ale steganografiei 
Când se vorbeşte despre aplicaŃiile comerciale ale steganografiei, trebuie menŃionată 

tehnica numită “digital watermarking”. Aceasta reprezintă o tehnică specială de a crea mărci 
digitale invizibile în imagini sau fişiere audio, aceste mărci digitale conŃinând informaŃii 



  

legate de copyright. Aceste mărci pot fi ulterior detectate de programe speciale care pot 
deduce din aceste mărci o serie de informaŃii utile, cum ar fi: data creării fişierului, cine 
deŃine dreptul de copyright, informaŃii legate de autor, etc. După cum se stie, cantităŃi 
enorme de material audio, video sau text sunt reproduse şi folosite pe Internet fără ca cei 
care le folosesc să aibă drepturile legale de a face acest lucru. Aşadar, această tehnică este 
foarte folositoare pentru orice designer.  

Există multe companii pe Internet care vând produse de watermarking (marcare 
digitala). Una dintre cele mai cunoscute este firma Digimarc. Se spune că această firmă a 
distribuit mai mult de un milion de copii ale produselor proprii. Unul dintre produsele 
oferite pentru download gratuit a fost cel numit PictureMarc, care este un plug-in pentru 
aplicaŃii cum ar fi Photoshop sau CorelDraw. Odată instalat, acesta permite deschiderea 
fişierului şi citeste marca ascunsă în interiorul lui.  

Pentru cei care vor să ataşeze imaginilor informaŃii legate de copyright, Digimarc 
ofera o serie de produse care permit acest lucru. (pentru informaŃii legate de aceste produse, 
vizitaŃi site-ul Digimarc la adresa www.digimarc.com). 

In acest fel, designeri, fotografi sau galerii online folosesc aceste tehnici înainte de 
a-şi pune creaŃiile pe Internet. La prima vedere, se pare că nu mai există nici o problemă în 
ceea ce priveşte integritatea şi siguranŃa că nimeni neautorizat nu va putea folosi ilegal 
creaŃiile altora fără a putea fi descoperit şi pedepsit dacă o va face. Dar, odată cu apariŃia 
programelor soft care permit introducerea în imagini sau fişiere audio a informaŃiilor legate 
de copyright, au apărut şi programe care elimină aceste informaŃii (StirMark de exemplu 
este unul dintre ele). In timp, algoritmii folosiŃi devin din ce în ce mai sofisticaŃi, în aşa fel 
încât eliminarea informaŃiilor legate de copyright va deveni probabil din ce în ce mai 
dificilă.  

 
AplicaŃii software în domeniul steganografiei 
Aruncând o privire pe Internet, oricine poate găsi cu siguranŃă o mulŃime de aplicaŃii 

software pe acest domeniu al steganografiei. Dintre acestea: 
 
Steganos Security Suite 
Steganos Security Suite este un grup de aplicaŃii care, folosind o serie de tehnici 

steganografice şi de încriptare, permite ascunderea de date în fişiere grafice şi fişiere audio. 
Acest set de aplicaŃii este disponibil în engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă şi 
este unul dintre cele mai cunoscute din domeniu. Informatii despre acest grup de aplicatii 
pot fi gasite la adresa www.steganos.com. 

 
Invisible Secrets 
Invisible Secrets este de asemenea una dintre cele mai cunoscute aplicaŃii din 

domeniul steganografiei. Această aplicaŃie permite încriptarea datelor şi ascunderea lor în 
fişiere JPEG, PNG, BMP, HTML si WAV, având la bază o serie de algoritmi cum ar fi 
Blowfish, Twofish, RC4, Cast128 si GOST. InformaŃii suplimentare despre această aplicatie 
pot fi gasite la adresa www.invisiblesecrets.com. 



  

PGS (Pretty Good Signature) este un program care înscrie o semnatură predefinită 
pe o imagine, folosind o cheie introdusă de utilizator. Această semnatură poate fi 
decodificată în condiŃiile în care este introdusă cheia corectă, la decriptare. 

 
Concluzie 
Steganografia este aşadar tehnica de a ascunde mesaje în locuri cu totul inocente 

care nu creează suspiciuni pentru cei care le intercepteză. Deşi considerată până nu demult o 
ramură a criptografiei, steganografia şi-a câştigat locul binemeritat în domeniul securităŃii 
datelor. Ea nu are nici pe departe rolul de a înlocui criptografia ci dimpotriva, acela de a o 
completa. Odată cu dezvoltarea societăŃii informaŃionale şi a avântului utilizării Internetului 
pe scară tot mai larga, problema protejarii dreptului de autor a devenit una dintre cele mai 
importante din domeniul securităŃii datelor. Steganografia a venit în întâmpinarea acestei 
probleme prin câteva procedee la baza carora sta. Este vorba printre altele despre “digital 
watermarking” - procedeul de introducere a informaŃiei în imagine, muzică sau software, 
utilizând principiul steganografiei. 
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Estimating the parameters of an econometric model might require the division of the sample 

of observations in 2 or more sub-periods, for which we make another regression. I will present a 
hypothesis test that will verify if the results from the regression made for the sub-periods aren’t 
significantly different from those from the regression made for the whole sample of observations. 

 
 
Fie modelul liniar general 
 

tntn2t21t1t εbxa...xaxay +++++=       T1,t =  (1) 

 
unde:  

xi – variabile exogene 
y- variabila endogenă, ce urmează un proces stohastic 
εt – variabila aleatoare, reziduală 
ai, b – parametri ce urmează a fi estimaŃi 
Procesul stohastic urmează a fi modelat, parametrii estimându-se cu ajutorul 

metodei celor mai mici pătrate, Ńinându-se cont de întreaga perioadă de referinŃă. Perioada la 
care se referă datele se împarte apoi în k subperioade, pentru fiecare urmând să se facă o 
nouă estimare a parametrilor, prin aceeaşi metodă. Se pune problema testării omogenităŃii 
rezultatelor obŃinute, adică a testării egalităŃii parametrilor obŃinuŃi prin estimare pentru cele 
k subperioade. În acest sens, voi construi un test de ipoteze. 

Pornesc de la următoarele premise:  
H1:   Ipoteze referitoare la variabilele exogene şi la cea endogenă: 
(i) x1t, x2t, y1t reprezintă rezultate ale observării fără erori sistematice 
(ii) Y este o variabilă aleatoare prin ε 
(iii) X este variabila explicativă deterministă  
(iv) absenŃa coliniarităŃii variabilelor exogene, adică nu există un ansamblu de p 

numere şi i = 1,2...p astfel încât ∑
=

=
p

i
itx

1

0λ  pentru t = 1,T 

H2: Ipoteze cu privire la distribuŃia variabilei ε: 
(i) homoscedasticitatea erorilor: ε este distribuit după o lege independentă de timp, 

în medie bine specificată, respectiv E(εi)=0 , (V) i =1,T şi V(εi)=σ
2
ε finită, (V) t 

=1,T 



  

(ii) independenŃa erorilor: două erori a două observaŃii diferite t şi t’ au cov(εt εt’) = 
0  pentru t = 1,T sau E(εt εt’) = 0 

(iii) erorile urmează legea normală 
Pentru cele k subperioade, putem scrie: 
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Erorile (i)
tε sunt distribuite normal, independente, de medie 0 şi dispersie constantă, 

σ2, matricea varianŃelor şi covarianŃelor fiind σ2I, unde prin I am notat matricea pătratică 
unitate, cu k linii şi coloane. Putem scrie ecuaŃiile sub formă matricială astfel: 
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U (i)  este o matrice coloană, cu toate elementele egale cu 1, având ni – ni-1 

linii. 
Această relaŃie se mai poate scrie 
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dacă am înlocuit 
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În relaŃia de mai sus am folosit următoarele notaŃii: 
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fiecare fiind o matrice coloană, cu n+1 linii. 

Apoi, 
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matrice cu n1 linii şi n+1 coloane; 
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matrice cu n2-n1 linii şi n+1 coloane; 

 
… 
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matrice cu T-nk-1 linii şi n+1 coloane. 

Aplicând metoda celor mai mici pătrate pentru fiecare ecuaŃie, rezultă matricile – 
estimatori ale coeficienŃilor: 
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Dacă aplicăm metoda celor mai mici pătrate pentru fiecare ecuaŃie în parte, suma 

pătratelor erorilor (SPE) va fi egală cu: 

SPE = ( )
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Sau, SPE = SPE1 + SPE2 + … + SPEk adică suma pătratelor erorilor pentru cele T 

observaŃii este egală cu suma sumelor pătratelor erorilor pentru cele k subperioade în parte. 

În aceste condiŃii raportul 
2σ

SPE
 urmează o lege hipătrat cu T - k(n+1) grade de 

libertate. Notând q = k(n+1) putem scrie
2σ

SPE
~ 2

qTχ − . 

Fie H0 ipoteza unui regim unic, adică existenŃa a (n+1)(k-1) restricŃii cu privire la 
parametri: 
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Dacă această ipoteză este adevărată, suma pătratelor erorilor rezultate din estimarea 
parametrilor cu ajutorul celor mai mici pătrate pentru cele T observaŃii, pe care o notăm cu 
SPE0 , raportată la σ2 este o variabilă aleatoare care urmează o lege hipătrat cu T-(n+1)(k-1) 
grade de libertate. Notând (n+1)(k-1) = p, putem scrie: 
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Deducem că 
2

0

σ

SPESPE −
~ 2

q)-(T-p)(Tχ − , adică raportul 
2

0

σ

SPESPE −
, fiind o 

diferenŃă de două variabile aleatoare hipătrat, urmează la rândul lui o lege hipătrat cu (T-p) – 

(T-q) = n+1 grade de libertate, deci 
2

0

σ

SPESPE −
~ 2

1nχ + , unde de fapt n+1 arată numărul 

total de parametri de estimat în modelul iniŃial. 
Construim o statistică Fisher: 
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1n
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F 0

calc

−
⋅

+

−
=  (19) 

 
care are n+1 şi T-p grade de libertate, în condiŃiile verificării ipotezei nule, H0. Dacă Fcalc>Fα 
respingem ipoteza H0, cu un prag de semnificaŃie α. În caz contrar, putem afirma că 
rezultatele estimărilor pe cele k subperioade sunt omogene.  

 
 
Bibliografie: 
 
1. Giraud, R., Chaix N. – „Econometrie” – Presses Universitaires de France, 1989 



  

THE OPTIMUM DIMENSIONING OF THE RATE OF 
TURNOVER FOR MAXIMIZATION OF PROFIT USING THE 

REGRESSION METHOD 
 

Assist. Prof. Ph D. Ana Gabriela Babucea, 
“Constantin Brancusi” University, Str.Victoria no.24,Tg-Jiu, Jud. Gorj, Cod 1400 
Assist. Lect. Candidate of PhD Cornelia Tomescu Dumitrescu,  
“Constantin Brancusi” University, Tg-Jiu, Str. Victoria, No. 24, Jud. Gorj, Cod 1400 

 
 
In this paper  we will try to present the possibility of optimum construction of a company 

and this means that level of the rate of turnover for witch is touching a maximum profit taking like a 
refer the relative level with a statistic method: regression. 

 
 
It is known the fact that any company is an organized economic unit witch has the 

role to process the natural means in products or services with a big degree of utility. On the 
other way, a firm features are: the factor of production market, the goods and services 
market but also an administrative and legal mechanism too, witch  fixed a space for the 
developed activity. 

In that way a firm has in her attention permanently especially a lot of activities like: 
the provisioning, the storing, the output, the sales and financial relations, each of they at 
them thorn supposing a multitude of characteristic issues (picture 1). 

This aggregate issues on witch meet a firm suppose in a lot of cases the 
information’s witch are like a result, options and decisions. After that the decisions involve 
the modification in all that means the quantum of the expenses and performances.  

In this way exist two possibilities about decision making: 
- On base of experience or intuition;  
- On base of some of calculus: estimates, balance operations, optimizations, 

statistical and econometric approaches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Pict.1. 
 
If on limit  to calculus methods of statistic and econometric we must to tell that they 

can be a real utility to the manager for realization the some of purposes like: 
- the permanent adaptation of the output to market’s requirements witch are 

changed all the time 
- the effect of the sale’s promotion actions 
- the best combination of the resources. 
In this way is necessary like any company to orientate her output or her sales in 

correspondence with the evolution of the market’s capacity been necessary in this mode to 
be known how much is possible a lot of aspects about the behavior of the market share, 
witch is the “consignee” of the product or the service; the structural changes in the request’s 
zone; the role of the factors witch influence the market. The processing of this dates can 
offer us the useful answers about the market’ future. 

It is true that is write very much in present and in the past about the substantiation 
and the application of the statistic method, but to microeconomics level the scale is small.  It 



  

is very important like this methods of practical interest witch are written in the theory to be 
introduce in the concrete management activity of the company. 

A method like this is the regression method too, with very good results in the 
optimum construction of the firm and this is possible with realization of the rate of turnover 
witch permit the touching of the maximum profit. 

In a practical version the company is appreciate by the rate of turnover, the costs, 
the profit. 

If we refer to an enterprise witch has like a principal object the production activity 
at realization of this production contribute factors like raw materials, semi-finished goods, 
energy, payment etc. 

Each unit of product has a cost and this cost depend at the quantity used from each 
factor price: 

 COST=a0+a1(p1F1)+…+ak(PkFk)+u 
where: 

a0,a1,…,ak – fixed variables 
p0,p1,…,pk – the price of the factors of production used in the realization of 

production 
F0,F1,…,Fk – the quantity of the factors of production used in the realization of 

production 
u – residual variable. 
With this relation if it know the price’s evolution of each factor we can anticipate 

the unitary cost of production. 
The unitary cost like global cost include in his content a fixed part “c0” and a 

variable part “ci” proportional with the  production’s level.  In this way, a small level of 
production and a small level of rate of turnover is in correspondence with high costs and on 
the other way a growth of rate of turnover has like effect the reduction of the variable part of 
costs. 

A situation like this is reflect ate very well in picture no. 2. 
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Supply price Picture 2. 

 
Adequate policy prices determination suppose the periodic comparing of the rate of 

turnover curve with the costs curve for the determination of the rate of turnover level in 
correspondence with a best profit’s level. The most frequent curves of average unitary costs 
(obtained from reference of the global costs at achieved production  - c/q) are displayed in 
Picture no. 3, 4, 5. 
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On the graph on see that in picture no. 4 and in picture no. 5 is displaying the 

second breakeven. This is very hard to obtain because it suppose a level of production too 
high. In all of three presented cases too, on see that  on the term the cost has a typical form 
by “U” and this tell us the point were the company use her self the capacity on the best (the 
cost are minimum). 

For example, we suppose that the relative cost level may be descript by function: 
 
 Y=a+bx+cx2+dx3 

where: 
y – the cost 
x- the sales 
With help of mathematic methods we will obtain the marginal trend:   

δy / δx =a / x+b+cx+3dx2 
and medium trend : 

 y / x=a / x+b+cx+dx2 
In to the last equation  we see two components of the global cost : 
- the fixed part of the cost, c0 : 
 c0=a / x+b 
- the variable part of the cost, cI : 
 cI=cx+dx2 
If on put the condition like the partial derivative reference to “x” to be “0” we will 

obtain that level of the rate of turnover for witch the variable costs are minimum: 
 δci / δx=c+2dx=0 
 So: x=(-c) / 2d 



  

In the other order for a rate of turnover x=(-c) / 2d the level of profit of the firm is 
the best. 

In this mode was analyzed the optimum dimensioning of one of the production 
company from Gorj department of Rumania. After what it was applied the methodology and 
was effected the calculations it was obtain the following relation: 

 y / x=1,217 / x+1,1145 – 1,0197794x+0,0011557x2 
witch descript the medium trend of cost at this company. 

In this way the extreme point of the sales is determinate like be: 
 x=(-c) / 2d=1,0197794 / 2 x 0,0011557=441,2 mild lei 
This value of x=441,2mild lei represent the level of the direct selling for witch the 

variable cost is minimum when this evolution reference to sales following a function 
descript by relation: 

 y=a+bx+cx2+dx3  . 
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ESTIMAREA UNUI INDICE DE TIP PAACHE 
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A partir de 1990, l’hauteur de cette article, a continué ses recherches dans le domaine de la 

théorie des indices statistiques en abordant le probléme d’estimation de ceci. 
L’objet de cette article consiste dans un elùde sur l’estimation des indicees de type Paache. 
 
 
Estimarea unui indice de tip Paache 
Se consideră mărimea Z, dată prin: 
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un caz particular, este acela în care modelul exprimă legătura dintre mediile variabilelor 
respectiv, 
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Dacă variabila Z(t), reprezintă de exemplu cheltuiala efectuată de către unul din cele 

N  menaje în timpul t, cu consumurile curente atunci mediile din (1), au următoarea 
semnificaŃie: 

 



  

- ( )tX s   - preŃul mediu unitar de vânzare al sortimentului s, în perioada t (lună, 
trimestru, etc.), 

- ( )tY s   - cantitatea medie din sortimentul s cu care s-a aprovizionat un menaj în 
timpul t, 

- ( )tZ s   - cheltuiala medie ce revine pe un menaj, cu aprovizionarea 
sortimentului s în perioada t. 

 

Mediile ( ) ( )( )txtx s,...,1  şi ( ) ( )( )tyty s,...,1  pot fi estimate pe baza statisticilor 

rezultate din observarea unor eşantioane aleatoare corespunzătoare de volum mare.  Rezultă 
astfel mediile de eşantionare: 

 

(2)   ( ) ( )( )txtx sˆ,...,ˆ1  şi ( ) ( )( )tyty s
ˆ,...,ˆ1  

 
având o distribuŃie normală. Deasemeni acestea constituie respectiv estimatori nedeplasaŃi şi 
chiar convergenŃi ai mediilor ai mediilor din membrul doi al modelului (1). 

Evident, calitatea estimatorilor (2), se va răsfrânge asupra calităŃii estimatorului 

( )tZ sˆ , având expresia: 
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şi din cele din urmă asupra estimatorilor indicelui variaŃiei totale şi indicilor variaŃiilor 
fartonale. 

 

Analiza estimatorului ( )tẑ  

Pentru deducerea proprietăŃilor ce caracterizează calitatea estimatorului ( )tẑ , se 
recurge la dezvoltarea în serie Taylor a acestuia în punctul 
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rezultând (4): 
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Întrucât populaŃiile univers din care se constituie cele două eşantioane şi apoi pe 

baza lor se construiesc estimatorii mediilor celor două grupe de variabile, sunt în general 



  

diferite, mediile de eşantionare )(ˆ txs  şi )(ˆ ty s  sunt independente pentru orice s=1,2,...,S şi 

t=1,2,...,T aşa încât, cov. 0))(ˆ),(ˆ( =tytx ss . 

Prin urmare, din (3), pentru speranŃa matematică a estimatorului )(ˆ tz , se obŃine: 
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de unde rezultă că în condiŃiile date )(ˆ tz  este centrat în )(tz  pentru orice t=1,2,...,T adică 
este nedeplasat. 

De asemenea, din (4), se poate calcula şi varianta V( )(ˆ tz ), rezultând ca în (1), 
pagina 200 o expresie care tinde spre zero când volumul n al eşantionului creşte indiferent.   

Deci estimatorul )(ˆ tz , converge în probabilitate către )(tz  pentru orice t=1,2,...,T. 
Mai rezultă din (4) că distribuŃia sa poate fi aproximată cu cea nominală. 

 
Estimatorul indicelui variaŃiei totale 

Prin definiŃie, indicele exprimând variabila totală a mărimii z , are expresia: 
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pentru estimatorul acestuia, luându-se raportul, 
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În condiŃiile în care proprietăŃile estimatorului (2) relativ la cele două grupe de 

variabile exogene se menŃin, atunci ele rămân valabile şi pentru ( )τẑ  şi ( )kẑ , aşa cum a 
rezultat anterior. 

Se arată în (2) că în anumite condiŃii acestea se menŃin şi pentru 1/k

z
I , respectiv, 

nedeplasarea, convergenŃa şi normalitatea. 
În (3) se studiază diferenŃa absolută factorială de tip Laspayres iar în (4) estimarea 

indicelui factorial al mărimii z  de tip Laspayres. 



  

În acest articol ne propunem extinderea studiului din (4) la un indice factorial de tip 
Paache. 

 
Estimarea indicilor factoriali de tip Paache 
Din motive de simetrie este suficient să se considere unul din cei doi indici 

factoriali, de exemplu, 
 

( )
1

11/1/

/
)(

)()(

)()(
)(

−
−









==⋅⋅ ∑

∑

∑

s
s

k

x

s
ss

s
ss

k

xz
kI

yx

kykx
PI

s
α

ττ
 

 
pentru a cărui estimare se va folosi expresia, 
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Dar estimatorii de la numitorul şi numărătorul celor două rapoarte (6) şi (7) pot fi de 

aşa manieră elaboraŃi încât să fie nedeplasaŃi convergenŃi şi chiar optimali, astfel încât după 
rezultatele din (1) pagina 200, aceste proprietăŃi se transmit şi asupra estimatorului (6) şi (7).  
Ca urmare, prin analogie, deducem că şi estimatorul (5), în anumite condiŃii, date în (1) şi 
(2), are aceleaşi proprietăŃi. 
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The successful functioning of the enterprises depends on its management. The manager has 

to undertake decisions by which efficiency at all levels will be provided.  In the process of decision 
making the manager analyzes and evaluates the expected economical effects of those decisions.  The 
need for decisions leading to optimal results, determined by certain optimality criteria, is logically 
required.  The success of the enterprise depends on the extent to which it use information with certain 
quality and quantity in the management with the real processes.  High productivity in the developed 
countries today has two choices: modern technology and modern concept of organization and 
management.  Modern concept of management means a good supply of information with certain 
quality and quantity at all hierarchical levels, which will be possible only with integral information 
system developed in the enterprise including all subsystems.  The information got as a result (output) 
of the information system should be evaluated from the aspect of their importance for the 
management, since the goal of the production of those information is exactly to meat those needs.  
Therefore, the information (produced by the information system) can be classified as relevant or 
irrelevant for the management, on which basis the density and accuracy of the information can be 
evaluated, i.e. the information supply. 

  
 
1.Introduction 
In the history of the enterprises it was given a great meaning in the ruling, but less 

on the information. But with the appearance of the cybernetics it is shown the meaning of 
the information as a base for ruling and developed of the enterprises. In the area of the 
informatics is hoisted the meaning of the information as a developed resource for ruling. 
From here comes the need for creating of systems, which are in a condition to process the 
most important database and from them to draw off more quality on the information. 

The economical systems generate a great number of databases, which with in time 
and organized work out can be drawn odd in useful information. The need from quality 
information is getting more bigger even judgment forecasting the quality amount and the 
speed of generating of information as from the internal sources so from the external. 

Fore sighting this constatation as also the need from quality processing of database 
generated in the system and out from it, the economy subjects in the race for more quality 
and in time information a going in contemporary of their informational systems. Without 
difference weather they are small or big the hove to rule diligence with their own database. 
Database without difference of the way they are organized, comes out that they are perusing 
us everywhere. Often when we’ll mention database we understand the database 
corresponding organized in computer systems, what is wrong because database can 



  

represent a collection of more diligent which are potential to be placed under different 
processing. 

The implementation of database in which is used the contemporary information 
technique and technology is present more and more, so from that. When we speak about 
database we will still think on such which is placed in contemporary computer systems. 

The way on which the relations are described relations (connection) between 
databases is called model of database. There are three and more models of database, as for 
example: hierarchical, network, relations, model of entities and relations, object model. 
Today bigger number from organized database belongs to the relational and object’s 
oriented databases, which reciprocally home many similarity. In this text mainly we’ll keep 
on the relational organized database. The need of the bigger transparent of database and the 
way of that it is organized it hoist the need of a quality organized database, what depends 
from the following characteristics which: 

- Reduction of the redundancy, 
- Integrity of database, 
- Consistency of database, 
- Separation of database, 
- Standardization, 
- Security of database, 
- Make a balance of the conflict activities. 
 
2.Closer characteristics on every from mentioned characteristics by which can 

be defined the quality of database 
 1) The integrity of database in essence can be replaced with number of punctuality, 
correctitude or validated of database. The problem of the integrity should ensure a 
protection from importing incorrect or uncorrectitude data. Database, which are used, have 
most different possibilities for protection of the integrity of database are mistakes coasted 
from the importing of database from the greater side or by side of the application and from 
system mistakes. 

- Distribution, which a result of incorrect dates by operator side can be 
controlled only from aspect of the format and the logical predetermination of 
the data, which is imported. This problem can be eliminated with help of the 
valid of importing data. 

- Mistakes, which are made as a result of mistakes of, the application has made, 
if they are not logical but only a result of uncorrespondent diligent can be 
stopped by the rules of integrity on the tables grouped between itself. 

During the work of the database in a multi-user system often two or more 
transaction periods fold over and it is possible to come to distribution of the integrity. But 
the systems that today are used in principle guarantee an integrity that means the 
interferential time of the transaction can’t bring to distortion of the integrity of data. 

In the database there is a possibility for defining of the rules of integrity, which we 
can separate in two wider categories: 



  

- Integrity of the domen and, 
- Rules for integrity of the relations. 
The rules of the domen are relating to the exception of a given connection defined 

between the tables. For support of the last we will mention short the rules of Codd about 
relation integrity: 

Information Rule – All of the information in the relational database mast be 
uniquely through tables values. 

Guarantied Access – Every item of information in a relational database must be 
accessible by specifying ONLY table name, column name and primary-key value. 

Missing Information – There must be mechanism to express missing in database in 
such a way as to be independent of data type and supported in operations at the logical level 
(the Data Sub language). 

System Catalog – The description of the base at the logical level should be 
represented dynamically at the logical level like ordinary data so that the user may use the 
database’s Data Sub language to manipulate the information. 

Data Sub language – No matter menu languages or interactive modes are 
supported must be a least one Relationally Complete data manipulation language. 

View Updatibility – The database must support logical views on the data, and the 
user should be able to update the data in the base tables via these logical views. 

Insert/Update/Delete – The database must allow the Retrieval, Insertion, Updating 
and Deletion of records at the set level. 

Physical Data Independence – Interactive operations and applications programs 
should not have to be modified whenever there are changes to the structure of the 
underlying data files. 

Logical Data Independence – Interactive operations and applications programs 
should not have to be modified  whenever the base tables are reconstructed, so long as the 
reconstructing involves on loss of the information. 

Integrity Independence – Interactive operations and applications programs should 
not have to be modified whenever there are changes to the integrity rules stored in the 
system catalog. 

Distibution Independence – The underlying data should be able to be stored on 
multiple independent computers, and the database should be able to access the data 
regardless of where it is physically located within. 

Nonsubversion – If a relational database has a procedural language (Paradox’s 
PAL) it should not be allowed to subvert the database’s integrity and security rules. 

2) Application level and rules to diligence in the database. The regulation way of 
data consistency is on the level of data registration when the database generate a mistake 
and except the data. For more correct solving of this problem there is a need in the 
application through diligence of the data to check the data consistency and the result of that 
will be the data consistence of whole database. 

3) The data divisible is more expressed and necessary because multi user data 
access is necessity and more necessary. 



  

Usually the mentioned problems, which are related to the integrity and data 
consistency of database, are enforced of multi user access to database. In contemporary 
informational systems the access to database can be with applications, which are made not 
just on different program languages but program languages on different platforms. In the 
last time are resisted the needs that the database must be more related, with less redundancy, 
possibilities to multi user and multi platform access, access through the internet. Today the 
database les or more decide these problems. The must successful are the base which have 
possibility of the unification of the way of data access. 

4) The standardization increase the transparent of the database, at the same time the 
possibility to access to the database with different tools to manipulate with data and the 
possibility to use their advantage and the transparent of the database and its parts between 
the totalities of firms and more. 

5) The security measures should be taken on several levels, on the level of physical 
data security, logical level and application level. 

From aspect of physical security of information’s and the way of their updating the 
practice is to provide parallel updating of the database between two or more independent 
channels. These independent channels should be have more independences which are related 
to mistakes which can be made. 

Another security level of data is from aspect to have access and security of data 
with unallowed access. This data security can be defined in the database for group of users 
or individual users. The security of the applicative level is in the programmers hands and the 
way of application access to the database. 

6) To balance the conflict activities in the multiuser system is complicated work. 
Unbalanced can be deranged the integrity of database which can result in incorrect 
information and it can be worsted than we don’t get information. 
 

3.Planning the strategy of the information systems 
Planning the strategy of the information systems in composition of global develop is 

vitally for permanent success. Although exist great great number of methods and frames of 
planning, the firms are conflicted with a lot of problems. The implementation and develop 
of the information systems and the information technology in the firm is of decisive mean 
for its total development. 

From this descanted the need of detailed and suitable access in planning and 
projecting the information systems. The research’s indicates that in practice in performance 
of information systems we confronted with three large problems: 

- the need of integration of planning strategy of information systems with the 
global strategy of the firm, 

- insufficient practical use of existence methodology of planning strategy of 
information systems and, 

- limited participation of management in planning activities of implementation of 
the systems. 



  

In the literature are proposed a lot of frames and methods for planning of 
information systems and in the last time great meaning have the multiplied methodes. These 
methods are justified the most of the fact that must be included human, organization and 
infrastructure elements. To solved these problems more effective is necessary the planning 
process of the IS to be clear defined through series facts and through safe guard of clear 
directions of implementations. This process must provide: 

- consistent integration of strategy of information system of global business 
strategy, 

- active participation of management of the purpose organization support of team 
work, 

- clear survey of the procedure which can provide success result. 
Knowing this and the fact that the IS isn’t support on anything else except on the 

quality of the database . 
 

4.Complexity and phases of life cycles of database 
Of previous defined develop process of one contemporary IC which is quuit 

complex, command complex concept of database develop. On the next picture with flow 
chart is presented information system which operate with related database. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture 1. Computer system for operating with database 
 
The tables and their logical connection with all rules and relations which are defined 

with them, made the database. The process of live cycles of one database ar the next: 
1. Strategy, 
2. Analysis, 
3. Design, 
4. Implementation, 
5. Servicing and, 
6. Develop. 
Summing the presented we can concludes that the process of life cycles of database 

live is the complex and dynamical. Every one of these phases can be special object of 
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researching but isn’t important for this text. Most important is the need that thought all the 
phases take to consideration the connect which have to realize between input and output 
data and the mechanism of their connect. 

Often is asked the question of the lifetime is enough important characteristic 
because if the life is longer there is more justified investment. The databases, which are 
project to satisfy the education characteristic, are usually with longer live time than the 
others. All contradictories, which must be balanced as the fast, develop of information 
technique and technology influence to decrease the live time of the database. 

 
Conclusion 
The fast expansion of information technology commands the information systems to 

have short lifetime. It is necessary to annex them and make perfect and the users are 
displayed on big expanse for modernization or opposite, in antiquated of the systems. To 
elevate this problem is to make a system a system of open type with possibility of modular 
superstructure and transparent data organization as possibility of permanent use of modern 
technologies with more safety and acceptable and the consequences of the subject function 
for that is formed. 

In this time the suitable and perspective, models of database on which basis is 
recommendable to make contemporary information systems are relations and objective 
database. 
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This paper is focused on different types of backup that exists in several DBMS, and present 

the way in which these types of backups can be implemented in Visual FoxPro. 
 
 
Sistemul de gestiune a bazelor de date Visual FoxPro nu dispune de un mecanism 

propriu de backup (salvare) a datelor, asa cum alte sisteme de gestiune a bazelor de date 
(server-ele de baze de date SQL Server, Oracle etc.) poseda propriile mecanisme de backup.   

Pentru acest motiv in continuare vor fi prezentate principalele tipuri de backup 
existente, si modalitatea prin care acestea pot fi implementate in Visual FoxPro. 

Din punct de vedere al unui sistem de gestiune a bazelor de date, datele sunt 
informatii memorate cu ajutorul unuia sau mai multor tabele. Aceste tabele pot sa fie tabele 
libere sau tabele legate la o baza de date.  In consecinta un sistem de backup a datelor 
trateaza salvarea tabelelor libere, respectiv salvarea bazelor de date.  

Tabel 
Definitie:  
Numim domeniu o multime de valori caracterizate printr-un nume. 
Definitie: 
Fiind date domeniile D1,D2,…,Dn vom numi tuplu un element al produsului 

cartezian (v=<v1,v2,…,vn>, unde vi sint elemente din Di) 
Definitie: 
Prin tabel intelegem o submultime a produsului cartezian de domenii. 
Deseori in activitatea curenta intalnim informatia prezentata sub forma unui tabel, 

asa cum  se poate remarca si in urmatoarele exemple: 
Cartea de telefon (Telefon.dbf) 

Nume Adresa Telefon 
Pop Adrian Str. Calarasi Nr 1 059 123 456 
Popa Ion  Str. M.Eminescu Nr. 2 059 112 342 
Popescu Silviu Str. T.Vladimirescu Nr.10/A 059 411 256 
…    

Lista candidatilor declarati admisi(Admisi.dbf) 



  

Nr_Crt Nr_Legit Nume Nota1 Nota2 NotaB Media 
1 121 Ardelean I. Ion 9.10 9.50 9.30 9.30 
2 234 Ionescu F. Eugen 9.07 9.52 9.28 9.29 
3 411 Dan P. Florin 9.50 9.06 9.25 9.27 
4 527 Pescaru Gh. Dan 9.52 9.01 9.25 9.26 

Fig. 1 
 
In aceste tabele se observa ca fiecare dintre ele, poseda un cap de tabel, numit in 

continuare structura tabelului. De asemenea fiecare tabel poate sa contina mai multe linii, 
numite in continuare inregistrari. In concluzie un tabel este format dintr-o structura si o 
multime de inregistrari. Structura unui tabel este formata la randul ei din mai multe coloane 
numite de catre noi aici campuri. 

Un astfel de tabel cu informatii este pastrat intr-un fisier aflat pe un suport de 
memorie externa, fisier care va avea un nume si extensia .DBF. Printr-o deductie logica pe 
baza cunostintelor de organizare a memoriei externe a unui calculator, vom sti ca acest tabel 
va fi reprezentat la nivel fizic tot dintr-un sir de 0 si 1, informatie pe care SGBD-ul Visual 
FoxPro o interpreteaza si o va prezenta sub forma de mai sus. Pentru a putea face acest lucru 
pentru noi, el trebuie sa cunoasca structura informationala a tabelului. 

 Astfel, fiecare camp (coloana) va avea un nume, un tip de data si o lungime. Prin 
tipul de data si lungimea asociata unui camp se defineste un domeniu de valori posibile (o 
submultime a multimii de valori asociata tipului de date respectiv). In plus SGBD VFP 6.0 
are posibilitatea memorarii intr-un cimp pe langa valorile din submultimea precizata si a 
valorii .NULL., in concordanta cu una dintre cerintele SGBD-urilor relationale. 

Sa luam primul tabel , ce contine lista abonatilor telefonici,tabel pastrat in fisierul 
telefon.dbf. Structura acestui tabel este formata din trei campuri: nume, adresa, telefon. 
Observam ca prima coloana pastreaza siruri de caractere, acestea putand fi reprezentate cu 
ajutorul tipului de date caracter. De asemenea presupunem ca nici un nume al unui abonat 
nu va depasi 50 caractere. Prin urmare primul camp (nume) va fi de tip caracter  cu 
lungimea de 50. Inseamna ca o celula aflata la intersectia dintre primul camp (prima 
coloana) a acestui tabel si o inregistrare(linie) nu va putea contine decat siruri de  caractere 
care vor avea lungimea de maxim 50 caractere. Prin caracter,50 intelegem un domeniu 
(multime de valori ), format din totalitatea sirurilor de caractere cu lungimea maxima 50, 
acest domeniu fiind practic o submultime a multimii de valori asociata tipului de date 
caracter. Al doilea camp(adresa),il consideram in mod analog ca fiind te tip caracter cu 
lungimea de 200. Al treilea camp (telefon) il consideram ca fiind de tip caracter cu 
lungimea de 12. De ce s-a preferat tipul caracter pentru al treilea camp, in locul tipului 
numeric ? Pentru ca ,in cazul tipului numeric cifrele de 0 cu care poate sa inceapa un numar 
sint considerate nesemnificative, astfel ca numarul 059 123 456 ar fi fost memorat ca  59 
123 456. Se observa ca prima cifra,  in cazul de fata 0 ar fi fost pierduta. Ce se intampla 
daca dumneavoastra formati un numar de telefon ,uitand sa tastati o cifra ? Evident ca nu se 



  

va obtine rezultatul dorit. Din aceste considerente se prefera stabilirea tipului de date 
caracter pentru memorarea numerelor de telefon si nu a celui numeric. 

S-au definit astfel trei domenii de valori posibile, cate unul pentru fiecare camp din 
tabel, domenii pe care le putem nota cu D1 pentru primul camp, D2 pentru al doilea camp, 
D3 pentru al treilea camp. Prin element al multimii D1xD2xD3 (produsul cartezian al celor 
trei domenii) se intelege un tuplu (x1,x2,x3) unde x1 va putea fi un sir de caractere cu 
lungimea maxima 50, x2 un sir de caractere cu lungimea maxima 200, x3 un sir de caractere 
cu lungimea maxima 12. Acest tuplu nu este altceva decit o inregistrare a tabelului (linie). 

Structura celui de al doilea tabel, este formata din sapte campuri : nr_crt(de tip 
numeric 4), nr_legit(de tip numeric 4), nume (de tip caracter 50), nota1(de tip numeric 
5,2), nota2 (de tip numeric 5,2), notab (de tip numeric 5,2), media (de tip numeric 5,2). 
Daca se doreste specificarea unui camp ca fiind de tipul numeric, utilizatorul va trebui sa 
specifice lungimea campului, formata din numarul total de cifre plus punctul zecimal, daca 
exista, si numarul de zecimale. Pentru memorarea notei 10.00 e nevoie ca lungimea 
campului sa fie stabilita la valoarea 5 (=4 cifre+1 punct zecimal) (se numara si punctul 
zecimal), iar numarul de zecimale la valoarea 2. De aceea pentru campul media s-a stabilit 
ca fiind de tipul numeric cu lungime 5,2. 

Din multimea de inregistrari utilizatorul va putea avea acces la un moment dat la o 
singura inregistrare numita inregistrare curenta. 

 Numele unui camp poate sa apara in cadrul expresiilor pe post de operand. 
In acest caz el va fi inlocuit cu valoarea din celula existenta la intersectia dintre inregistrarea 
curenta si campul respectiv. 

Baze de date 
In cele mai multe cazuri, informatia pe care dorim sa o pastram va trebui sa fie 

memorata in mai multe tabele, intre care pot exista definite relatii si reguli de integritate 
referentiala.  

Din punct de vedere al informatiilor continute, bazele de date in VFP sunt  utilizate 
pentru a pastra: informatii suplimentare pentru tabele, vederi (definirea virtuala a unui tabel 
local sau aflat la distanta ), conexiuni pentru tabelele aflate la distanta, proceduri stocate, 
trigerre si relatiile intre tabele. La nivel fizic  o baza de date se regaseste in trei fisiere cu 
extensiile .DBC, .DCT si .DCX.  asa cum se poate observa in figura 2. 



  

 
Fig 2 
VFP este cel raspunzator de citirea, interpretarea si prezentarea intr-un  mod facil a 

continutului acestora. Continutul unei baze de date  cu numele Data1, va este prezentat in 
figura de mai jos. Ceea ce se poate vedea intr-o prima faza sint tabelele pe care le contine, 
precum si acele legaturi (linii) care unesc diferite tabele numite de catre noi relatii intre 
tabele. La o astfel de constructie se ajunge dupa parcurgerea fazelor de analiza si proiectare 
a sistemului informational. In figura 3 se poate observa o baza de date asa cum aceasta este 
prezentata de catre Visual FoxPro. 



  

 
Fig. 3 
 
Tabelele continute baza de date sunt pastrate in fisiere independente, fisiere a caror 

denumire este formata din numele tabelului si extensia .DBF, la fel ca si in cazul tabelelor 
libere. 

 
Backup 
Backupul este operatiunea de salvare a datelor existente intr-un tabel, tabele sau 

baze de date. Aceasta operatiune este necesara pentru pastrarea copiilor de siguranta a 
datelor, in vederea restaurarii ulterioare a acestora in cazuri de accidente  (defectiuni hard, 
incendii, inundatii, stergeri etc) sau distrugeri voite. 

- In sistemele de gestiune a bazelor de date sunt implementate patru tipuri de 
backup : Backup complet  - ce presupune salvarea tuturor 
informatiilor continute in tabele si in baze de date 

- Backup diferential   - ce presupune salvarea doar a datelor modificate 
sau adaugate intr-o anumita perioada de timp 

- Backup incremental  - ce presupune salvarea doar a ultimelor date 
modificate sau adaugate  



  

- Backup transactional - ce presupune salvarea tuturor tranzactiilor 
efectuate asupra unei baze de date. 

 
Backup complet 
Acest tip de backup presupune executarea unei copii a tabelelor si bazelor de date, 

intr-un nou director. 
Pentru a putea realiza aceasta operatie in Visual FoxPro, trebuiesc cunoscute cateva 

comenzi utile : 
- MKDIR cCale  - utilizata pentru a crea un director 
De exemplu MKDIR Backup - creaza un subdirector al directorului curent numit 

Backup. 
- RMDIR cCale  - utilizata pentru stergerea unui director ce nu 

contine fisiere  
De exemplu RMDIR Backup 
- COPY FILE NumeFisier1 TO NumeFisier2 –aceasta comanda este utilizata 

pentru a copia orice tip de fisier (fisiere ce contin tabele, baze de date, indecsi 
etc). NumeFisier1 si NumeFisier2 pot contine si caractere speciale precum * sau 
?.  

Exemple: 
Pentru a crea un backup la toate tabelele din directorul curent putem executa 

comanda COPY FILE *.DBF TO Backup\*.DBF 
Pentru a crea un backup la toate fisierele din directorul curent putem executa 

comanda COPY FILE *.* TO Backup\*.* 
- DELETE FILE NumeFisier - este o comanda utilizata pentru stergerea unui 

fisier. NumeFisier poate sa contina si caractere speciale precum * sau ?. 
Pentru stergerea tuturor fisierelor dintr-un anumit director se poate utiliza comanda 

DELETE FILE Backup\*.* 
 

Backup diferential si Incremental 
Acest tip de salvare presupune salvarea doar a modificarilor efectuate asupra datelor 

existente, intr-o anumita perioada. Pentru a putea rezolva o astfel de problema este necesara 
o proiectare mai complexa a structurii tabelelor astfel incat sa se poata memora orice 
modificare sau adaugare de noi inregistrari.  

In cazul tabelelor legate la o baza de date, proprietatile tabelelor ofera posibilitatea 
definirii de reguli de validare la nivel de camp, reguli de validare la nivel de inregistrare, 
triggere ce pot fi executate in caz de INSERT, UPDATE sau DELETE. Pentru a putea 
evidentia toate modificarile efectuate la nivel de inregistrare e necesar ca structura fiecarui 
tabel sa contina un camp suplimentar, asa cum se poate observa in Fig. 4, tabelul Produse 
contine campul modificat de tip logic. Valoarea memorata aici poate fi .T. si ea semnifica 
faptul ca s-au operat modificari asupra inregistrarii, sau valoarea .F. ceea ce semnifica ca nu 
au fost efectuate modificari asupra acestei inregistrari. De asemenea este necesara definirea 
unei functii numita aici sp_recordmodify() cu rolul de a marca campul modificat la 



  

valoarea .T. de fiecare data cand o modificare se produce la nivel de inregistrare. Apelul 
acestei functii este pus pe regula de validare la nivel de camp, pentru fiecare camp existent 
in tabel, cu exceptia campului modificat.  

 

 
Fig. 4 
Orice inregistrare noua care este adaugata la tabel va avea automat completat 

campul modificat la valoarea .T. 
In aceasta situatie backup-ul se rezuma la copierea si sincronizarea tuturor acestor 

inregistrari modificate din baza de date originala in baza de date copie ( identica cu cea 
originala la nivel de structura ). Baza de date copie poate fi obtinuta fie printr-un proces de 
backup complet, fie cu ajutorul unor comenzi utilizate pentru crearea bazei de date, a 
tabelelor sau a relatiilor dintre acestea.  

Obs. 
Regula de validare la nivel de camp poate fi utilizata si pentru sincronizarea on line 

cu baza de date copie. 
Algoritmul de sincronizare va arata astfel : 



  

LOCAL LTABLE,LTABLEALIAS,LCCALE,LID,LMACRO 
LCCALE='BACKUP\' 
CLOSE ALL 
SET TALK OFF  

 
IF NOT USED("IDS") 

USE IDS IN 0 
ENDIF  
SELECT IDS 
SCAN 

LTABLE  = ALLTRIM(TABLE) 
LID  = ID 
IF NOT USED(LTABLE) 
 USE &LTABLE IN 0 ALIAS ORIGINAL ORDER (LID) 
ENDIF  
LTABLEALIAS = ALLTRIM(LCCALE)+ALLTRIM(LTABLE) 
IF NOT USED(LTABLEALIAS) 
 USE &LTABLEALIAS IN 0 ALIAS COPIE ORDER (LID) 
ENDIF  
SELECT ORIGINAL 
SCAN FOR MODIFICAT 
 SCATTER NAME OOBJECT 
 SELECT COPIE 
 LMACRO ='OOBJECT.'+ALLTRIM(LID) 
 IF SEEK(&LMACRO) 
  GATHER NAME OOBJECT 
 ELSE 
  APPEND BLANK 
  GATHER NAME OOBJECT 
 ENDIF  
 RELEASE OOBJECT  
ENDSCAN 
IF USED('COPIE') 
 SELECT COPIE 
 USE 
ENDIF  
IF USED('ORIGINAL') 
 SELECT ORIGINAL 
 USE 
ENDIF  

ENDSCAN 
CLEAR 



  

De cate ori acest algoritm va fi lansat in executie se va face o parcurgere a tuturor 
inregistrarilor modificate din toate tabelele bazei de date si acestea vor fi copiate in tabelele 
corespunzatoare. Acest algoritm nu reseteaza campul modificat la valoarea .F. pentru 
inregistrarile sincronizate, avand ca efect secundar resincronizarea acestora atunci cand 
algoritmul va fi executat din nou. 

Algoritmul pentru un backup incremental este asemanator cu exceptia ca acest tip 
de backup reseteaza campul modificat la valoarea .F. pentru inregistrarile parcurse. 

In ambele situatii baza de date copie va contine inregistrarile existente in baza de 
date originala. 

Pentru a avea o evidenta a tuturor efectuarilor de backup se poate crea un tabel 
BACKUP avand urmatoarea structura : 

idBackUp  Integer 
Tip   Char(20) 
Ora   datetime 
Succes  Logical --operatia s-a efectuat cu succes sau nu 
De fiecare data cand procedura de salvare a fost executata o noua inregistrare va fi 

adaugata in acest tabel, ceea ce rezulta intr-o evidenta clara a tuturor operatiilor efectuate. 
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Les firmes de succey du demaine des services ont une stratejie precise,competitive.Avec une 

strategie bien les managers ont plus facile la possibilite d`accepter ou de rejusercertaines 
initiatives.Avec une strategie bien definie ,ceux qui prestent des services savent mieux dessevir les 
consumateur.La strategie sera le guide de la firme,les manuelsde procedures plus ou moins 
volumineux , n`etant pas suffisantts. 

La strategie d`un service est un objectif,une direction.Elle pententre exprimee,dans les 
plusieurs cas , en peu de phrases ou de mots.Les mots atteignent , leur but seulement s`ils expriment 
l`essence des valeurs de la firme,seulement s`ils impulsionnentle desrde realisation .si les employes 
doivent chercher la strategie la firme dans un manuel,alors la companie n`a pas une strategie.                   

 
Firmele de succes din sectorul serviciilor au strategie precisa , clara , competitiva.Cu o 

strategie bine conturata , managerii au mai usor posibilitatea de a accepta sau refuza anumite 
initiative ; cu o strategie bine conturata, prestatorii stiu mai bine cum sa deserveasca 
consumatorii.Strategia va fi ghidul firmei , manualele de proceduri, mai mult sau mai putin 
voluminoase , nefiind suficiente. 

Strategia unui serviciu este un obiectiv , o directie , o chemare . Strategia unui serviciu 
poate fi exprimata , in cele mai multe cazuri , in fraze sau cuvinte putine ; cuvintele isi ating scopul 
numai daca exprima esenta valorilor firmei, daca impulsioneaza dorinta de realizare.Daca angajatii 
trebuie sa caute strategia firmei intr-un manual , atunci compania nu are o strategie. 

 
 
Esenta strategiei serviciului o reprezinta calitatea acestuia.Rolul decisiv al calitatii 

serviciului este reprezentat de elementele ei esentiale : corectitudine ,in prestarea serviciului, 
promtitudine, politete si amabilitatea in fata consumatorilor. 

O firma trebiue sa dea viata strategiei sale.Strategia serviciului trebuie sa contribuie 
la cresterea sistemului de valori al firmei. Daca sistemul de valori contrazice strategia 
proiectata , atunci sistemul trebuie schimbat sau strategia va esua.Strategia serviciului 
trebuie sa impinga organizatia sa presteze peste limitele mediocritatii. Ea trebuie sa o 
invinga , sa lanseze firma.O asemenea strategie este posibil de aplicat numai in firmele a 
caror manageri cred in capacitatea oamenilor de a realiza servici de excelenta , oameni care 
se perfectioneaza prin munca lor , care fructifica ocaziile favorabile . 

Mentionam ca strategia serviciilor trebuie sa se bazeze pe calitatea serviciilor sa 
ofere valoarea consumatorilor , sa fie in concordanta cu practicile firmei si sa stimuleze 
creativitatea personalului. 

O firma trebuie sa identifice o asemenea strategie care sa raspunda cerintelor mai 
sus mentionate.In analiza segmentelor de piata , managerii trebuie sa cunoasca pe putin 
raspunsul la doua intrebari : ‘’Ce este esential pentru consumatori ? ’’ si ‘’ Ce-l va face pe 



  

consumator sa fie surprins placut prin serviciul oferit ? ‘’ Strategia serviciilor ar trebui sa 
cuprinda atat caracteristicile esentiale care vor corespunde asteptarilor consumatorilor cat si 
atributele care vor depasii aceste asteptari. Dian aceasta cauza corectitudinea , promtitudinea 
, amabilitatea si increderea trebuie luate in calcul la stabilirea strategiei . 

Analiza aspectelor bune si slabeala concurentei este , deasemenea , esentiala pentru 
elaborarea unei strategii diferentiate.Serviciile mediocre sau slabe ale concurentei ofera o 
deschidere mai buna decat serviciile acolo unde oferta concurentei este puternica. Desigur , 
principalii competitori pot fi foate buni in multe dintre serviciile oferite.In acest caz , 
problema este de a gasii sau a crea o alternativa cum ar fi aceea de a adauga valoare unuia 
sau mai multor atribute principale ale serviciului si eventual de ale diferentia pe cele 
secundare si de a ‘’ impacheta ‘’ si comunica cat mai creativ aceste insusiri. 

In ultima instanta , strategia unei firme trebuie sa-si evalueze cu atentie 
performantele si mediocritatile serviciilor sale precum si sistemul ei de valori.Este posibil sa 
existe o oportunitate de piata , dar pe care firma sa nu fie capabila sa o sesizeze. Ii pot lipsi 
cunostintele necesare , resursele financiare ,  sistemul de valori , sau mai grav , reputatia. 
Determinarea diferentei dintre cerintele pietei si posibilitatile firmei pedeoparte , si 
recunoasterea sigura a masurii in care o firma poate face fata serviciilor necesare pentru a fi 
competitiva pe de alta parte , sunt pasi necesari in formularea strategiei. 

Strategia serviciilor defineste parametrii generali ai rolului prestatorilor de servicii. 
Standarderele serviciului sunt acelea  care clasifica sarcinile spacifice care decurg din 
parametrii serviciului si care ofera elemente spacifice dupa care angajatii isi pot aprecia 
propria lor performanta iar managerii firmei pot evalua performanta firmei in general. 

Elaborarea unor standarde cat mai adecvate scoate in evidenta rolul zilnic al 
prestatorului privind din punctual de vedere al consumatorului si totodata intareste 
imp[lementarea startegiei serviciului.Standardele serviciilor , proectate cat mai realist , 
reflecta asteptarile consumatorilor intr-un mod util angajatiilor : standardele ofera 
specificitate strategiei serviciilor. 

Marketingul relational marcheaza o noua etapa in evolutia marketingului 
caracterizata de afirmarea unui alt mod de abordare a raporturilor dintre partile implicate in 
relatiile de schimb.Practic , marketingul relational implica crearea mentinerea si 
consolidarea relatiilor cu cumparatorii si cu ceilalti parteneri de afaceri ai intreprinzatorului , 
cu un orizont de actiune pe termen lung.Asigurarea unor relatii cat ,mai bune cu clientii , 
relatii preferentiale si fidelizarea lor intr-o proportie cat mai ridicata constituie obiectivul 
esential al tuturor demersurilor specifice marketingului relational. 

In servicii , stabilirea unor relatii preferentiale reperezinta si un mijloc important de 
consolidare si extindere a pietei, deoarece este mult mai util ‘’ sa ai clienti ‘’ decat ‘’ sa 
cauti clienti ‘’ .Acesta nu inseamna ca noii consumatori sau clienti nu sunt vitali pentru 
viitorul multor firme de servicii , dar in majoritatea cazurilor firmele depun un efort mult 
prea mare (si uneori nejustificat) pentru atragerea noilor clienti in defavoarea procesului de 
fidelizare , reprezentat sub forma unei  ‘’ scari a fidelitatii consumatorului ‘’. Acest proces 
nu este insa usor de realizat ; firma trebuie sa stie ce prefera fiecare client si sa reuseasca 
prin oferirea unor servicii de calitate sau spacifice sa se diferentieze de firmele concurente . 



  

Practic, pentru a ajunje pe ultima treapta a scarii fidelitatii , cand consumatorul devine 
sustinator fidel , promovand el insusi serviciile firmei , acesta trebuie transformat dintr-un 
consumator ‘’ satisfacut ‘’ intr0un consumator  ‘’ incantat ‘’. 

Pentru intelegerea conceptului de marketing relational trebuie avute in vedere 
urmatoarele aspecte : 

- modul in care firmele percep relatiile lor cu clientii sa modificat , accentul 
punandu-se acum pe relatie si nu pe tranzactie. 

- firmele nu se mai intereseaza doar de relatiile cu clientii , ci si de stabilirea 
unor legaturi cu celalalte componente ale mediului extern (furnizori , firme de 
recrutare a fortei de munca , intermediarii , institutiile de formare a cadrelor , 
etc.) 

In urma cercetariilor intreprinse , Gummesson a evidentiat existenta unui set , 
respectiv a unei tipologii a relatiilor de  marketing , constituind modelul celor ‘’30 R ‘’.Cele 
30 de relatii identificate sunt incluse in urmatoarele categorii : mega-relatii (mega-
marketingul , mega-aliantele , relatiile cu presa s.a.), relatii de piata (relatii 
interorganizationale, relatii de marketing in masa , relatii individuale), nano-
relatii(marketingul intern etc.) 

Relatiile presupun un contact activ intre parti , o interactiune.Asa cum Gommesson , 
adevarul marketing relational trebuie sa se bazeze pe o strategie in care ambele parti sa-si 
ramana loiale , de buna voie una celalate, in acelasi timp, libere sa se retraga atunci cand una 
din parti doreste acest lucru . Avantajele principale pe care le genereaza acest nou concept 
de marketing sunt : fidelizarea cumparatorilor cu reducere implicita a costurilor de 
marketing si consolidarea stabilitatii firmei pe piata. 
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This paper work approaches some methods of analysis used for determination of the heavy 

metal pollution degree. The paper describes few essential methods and applications of assessing the 
heavy metal and other toxic compounds We refer also to spectrometric method, starting from some 
general aspects of these, approaching then the characteristics and the applications of method. 

 
 
Omul contemporan are un conŃinut de Pb în sânge mai mare decât în sângele omului 

primitiv de 100 de ori [1]. Indiferent de sursa de contaminare (aer, plante, apă), efectele 
toxice sunt la fel de nocive asupra sănătăŃii umane şi-a vieŃii în general. 

Prin intermediul microorganismelor, metalele existente în scoarŃa terestră intră în 
ciclurile biologice. În celulele organismelor superioare există un echilibru fragil între 
cantităŃile de metale necesare proceselor catalitice  şi dozele toxice pentru organism. 

Acest echilibru este dependent nu numai de concentraŃia  metalelor în scoarŃa 
terestră, dar şi de activitatea microbiană, care în atmosferă transformă metalele în complecşi 
[1]. 

Metalele grele inhibă creşterea organismelor şi activitatea enzimelor, în special a 
celor cu S, pentru care manifestă o afinitate deosebită. Legăturile carboxilice şi aminice din 
proteine sunt şi ele atacate de aceste metale, care se leagă  de membranele celulare frânând  
procesele de transport prin pereŃii celulari[2]. 

Aprecierea cantitativă a efectelor dăunătoare a metalelor grele, manifestate prin 
atacarea substanŃelor organice , se poate face prin estimarea consumului biochimic de 
oxigen CBO5, care este o măsură  a conŃinutului de substanŃe organice biodegradabile din 
apă [2].  

Ca poluanŃi ai atmosferei, metalele grele prin oxizi şi vapori (care se transformă   în 
oxizi  în atmosferă), poluează mai ales regiunile industriale din jurul oraşelor Baia Mare, 
Zlatna, Copşa Mică etc. fenomenul  poluării devenind specific, astfel la Baia Mare poluarea 
este provocată mai ales de plumb, la Zlatna de plumb, cupru, cadmiu, zinc, la Copşa Mică 
de zinc şi cadmiu. 

Inainte la a ajunge la tratarea efectelor este necesară o analiză laborioasă a   
cauzelor, iar tehnologia avansată permite utilizarea unor instrumente de măsura şi control 
specifice domeniilor cercetate.  



  

Dintre metodele cele mai importante pentru studiul proceselor chimice şi 
biochimice  şi pentru determinarea în urme a metalelor din diverse medii un interes deosebit 
ridică metodele spectrometrice. 

 
1. Consideratii generale privind metodele spectrometrice  
Metodele spectrometrice constituie una din cele mai răspândite metode de analiză  

atât în domeniul analizei moleculare cât şi în domeniul analizei elementare. In cadrul 
metodelor spectrochimice, spectrometria atomică se evidenŃiază ca una din cele avantajoase 
metode utilizate în determinările calitative si cantitative atât pentru constituenŃi majori cât şi 
pentru constituenŃi minori şi mai departe pentru analiza în urme sau ultraurme [3].  

ObŃinerea informaŃiei analitice în  spectrometria atomică se bazează pe interacŃiunea 
între radiaŃia electromagnetică şi materie, aceasta interacŃiune putând acoperi un interval 
mare de frecvenŃe ale spectrului electromagnetic.Metodele de spectrometrie  atomica din 
domeniul  ultraviolet, vizibil şi infraroşu mai poartă generic si denumirea de spectrometrie 
optică. Spre sfârşitul secolului trecut s-a cunoscut faptul ca atomii liberi au un spectru de 
emisie constând din linii, iar moleculele un spectru de benzi compus din linii foarte 
apropiate, in timp ce corpurile solide si gazele dense un spectru continuu. de asemenea era 
cunoscută proprietatea atomilor de a absorbi radiaŃii cu aceleaşi lungimi de undă pe care le 
puteau emite cu frecvenŃe de emisie si absorbŃie, fiind specifice fiecărei specii atomice [3].  

 
2. Clasificarea metodelor spectrometrice 
InteracŃiunea atomilor liberi  cu diferite forme de energie se poate desfăşura în trei 

modalităŃi principale, cărora le corespund cele trei metode de spectrometrie atomica: 
- emisia; 
- absorbŃia; 
- fluorescenŃa.   
Această interacŃiune poate fi redată prin relaŃiile: 

M+Q → M*    (1) 
M*→ M’+Q’    (2) 

m- un atom liber care absoarbe o cantitate de energie pentru a trece într-o stare excitată m*; 
q – energia absorbită de atomul  liber  m pentru a trece într- o stare excitată m*; 
q’ – cantitatea de energie pusă în libertate pentru a reveni atomul excitat la o stare de energie 
mai scăzută - m’; 

Natura energiilor q şi q’ precum şi modul de efectuare a măsurătorilor definesc cele 
trei metode de bază. Pentru realizarea oricărei dintre cele trei modalităŃi de obŃinere  a 
semnalului spectrometric proba trebuie adusă în stare de atomi liberi (fig. 1) 

Pentru realizarea oricărei  din cele trei  modalităŃi de obŃinere a semnalului  
spectrometric, proba trebuie adusă în stare de atomi liberi. 

În figura de mai sus se realizează  prin introducerea probei, adusă în soluŃie, într-o 
plasmă sau în flacără, unde în urma evaporării şi a disocierii termice a moleculelor, se 
produc atomi liberi. 



  

plasma sau flacăra devin spaŃiu delimitat, în care se găsesc atomii liberi, sau făcând 
o analogie cu spectrofotometria soluŃiilor, o cuvă cu atomi liberi. 

În cazul emisiei [3], atomii care au absorbit suficientă energie prin coliziuni cu 
specii existente în plasmă sau flacără, vor ajunge în stare excitată, de unde revin în starea 
fundamentală emiŃând radiaŃii   care vor fi analizate de un spectrometru. 

În acest caz: 
- q este o formă de energie neradiantă; 
- q’ o  formă de energie radiantă. 

frecvenŃa radiaŃiilor emise este în funcŃie de natura atomilor emisivi, iar intensitatea radiaŃiei 
este în funcŃie de  concentraŃia acestora. 

 
Fig. 1[3] Principiul celor 3 metode de spectrometrie atomică: emisie, absorbŃie şi 
fluorescenŃă. 

f- cuva cu atomi în stare gazoasă; sr- sursa de radiaŃie; p0- puterea radiantă a 
radiaŃiei incidente sau a radiaŃiei de excitare; 

pt - puterea radiantă a radiaŃiei transmise; pf  - puterea radiantă a radiaŃiei de 
fluorescenŃă; spm- spectrometru; q- energie absorbită; q’- energie eliberată; χrez- lungimea de 
undă a liniei de rezonanŃă; 

 AbsorbŃia atomică[3], reprezintă absorbŃia  de energie radiantă şi revenirea 
la starea fundamentală prin pierderea energiei  în urma coliziunilor  cu celelalte specii din 
cuva cu atomi. 

În acest caz:: 
- q este o formă de energie radiantă; 
- q’ formă de energie neradiantă; 

cuva  cu atomi este iluminată de o sursă care furnizează radiaŃii având lungimea de undă 
caracteristică speciei atomice de determinat. 

Gradul de diminuare a puterii radiante, după trecerea prin cuva cu atomi este în 
funcŃie de concentraŃia din cuvă a atomilor care au absorbit radiaŃia. 

FluorescenŃa atomică[3], este metoda in care atât q căt si q’, reprezintă forme de 
energie radiantă. prin iluminarea cu radiaŃie provenind de la o sursă de linii sau continuă, 



  

atomii sunt aduşi în stare excitată, revenirea la starea fundamentală făcându-se prin emisie 
de radiaŃie. 

În aranjamentul experimental, sursa de excitare este dispusa perpendicular pe axa 
optică a spectrometrului, astfel  ca acesta să înregistreze numai radiaŃia de fluorescenŃă nu şi 
cea de excitare. ca şi în cazul emisiei, intensitatea radiaŃiei de fluorescenŃă este o măsură a 
concentraŃiei speciei m. spre deosebire  de emisie, unde toate speciile pot emite, în 
fluorescenŃă numai atomii  ale căror linii specifice au fost furnizate de sursă, pot deveni 
fluorescenŃi. 

 
3. Aplicatii ale metodelor spectrometrice 
Tehnicile spectrometrice în litera de specialitate sunt foarte des întâlnite având 

aplicabilitate în extrem de multe domenii, pentru determinări calitative sau cantitative,  cu 
aplicaŃii tipice  pentru determinarea compuşilor organici, autorizarea medicamentelor, 
analizelor clinice de laborator, pentru studiul proceselor chimice şi biochimice  şi pentru 
determinarea în urme a metalelor din diverse medii. 

Într-o  lucrare ştiinŃifică [4], autorii descriu elaborarea unui procedeu de  
determinare a Cr (III) din biomasa cianobacteriei  spirulina platensis utilizând  procedeul 
spectrofotometric, iar analiza statistica a datelor permite considerarea posibilităŃii de 
utilizare  a acestui procedeu în practică. este utilizat un spectrofotometru SF-46, şi un 
dezintegrator cu unde ultrasonice.Teissèdre şi Cabanis, [5], compară două metode de 
mineralizare pentru determinarea Pb-ului prin spectrometrie de absorbŃie atomică. aplicaŃiile 
s-au făcut pe sol, frunze de viŃă de vie, struguri, must  şi vin (limpede şi  drojdie). cele două 
metode se bazează pe determinarea Pb-ului prin  spectrometrie de absorbŃie atomică 
utilizând ca evaporator electrotermic cuptorul de grafit (GFAAS). diferenŃa esenŃială dintre 
metode se află în modul de mineralizare a probelor: cu sistem de microunde şi cealaltă cu 
ardere uscată. Metodele au fost testate utilizând trei  probe de referinŃă cu conc Pb-ului 
variind  între 19µg/kg- 349 mg/kg.  deşi cele două metode aplicate pentru vin şi viŃă de vie 
nu oferă  diferenŃe notabile, excepŃie făcând probele de sol, alegerea autorilor este înclinată 
spre prima metodă şi anume cea cu sistemul de consumare a microundelor aceasta având 
cele mai bune rezultate, cu o deviaŃie standard relativă  cu max de 5% legat  de un câştig de 
timp considerabil: 30 min  în loc de 20 de ore.   

Pentru dozajul plumbului, în spectrometria de absorbŃie atomică în cuptor de grafit 
este frecvent  întâlnită interferenŃa în matrice care poate cauza  o schimbare considerabilă a 
semnalului analitic. această problemă au rezolvat-o prin introducerea unui modificator 
chimic. Ca modificator chimic utilizează H3PO4 intr-o proporŃie de concentraŃie de până la 
6% v/v de H3PO4. El este adăugat   în soluŃia etalon şi de asemenea în probă. În fig. 2 [5] 
este prezentată   influenŃa concentraŃiei modificatorului asupra semnalului. 

Eşantionul mineralizat este injectat în proporŃia  indicată în tabelul 1.  
 



  

Tab. 1 Modul de injectare al esantionului mineralizat. 
Succesiunea 

probelor etalon 
plumb(µg/l) 

SoluŃia de Pb  
100 µg/l 

volum (µl) 

Apă bidistilată 
volum (µl) 

Modificator de matrice 
H3PO4  6% 
volum (µl). 

proba pura  0 10 10 
etalon 1 2 8 10 
etalon 2 4 6 10 
etalon 3 6 4 10 
eşantion  4 6 10 

 

 
Fig.2[5] InfluenŃa concentraŃiei modificatorului asupra semnalului: A- etalon; B- 
proba 

 
Concluzii 
Metodele spectrometrice constituie una din cele mai răspândite metode de analiză  

atât în domeniul analizei moleculare cât şi în domeniul analizei elementare. 
Tehnicile spectrometrice în litera de specialitate sunt foarte des întâlnite având 

aplicabilitate în extrem de multe domenii, pentru determinări calitative sau cantitative,  cu 
aplicaŃii tipice  pentru determinarea compuşilor organici, autorizarea medicamentelor, 
analizelor clinice de laborator, pentru studiul proceselor chimice şi biochimice  şi pentru 
determinarea în urme a metalelor din diverse medii 

ReferinŃele teoretice acoperă un domeniu extraordinar de larg, iar justeŃea şi precizia 
determinărilor fac mai mult decât necesară utilizarea acestor metode atunci când se 
urmăresc determinări precise.  

Este importantă alegerea metodei corespunzătoare domeniului de detecŃie şi a 
elementelor care vor fi analizate pentru ca rezultatele analitice să fie cele scontate.  
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In the staff-client relationship the staft’s behavior, its attitude, its actions and its reactions 

are the essentials characteristics of appreciating the quality of all touristic services, these element 
generating the satisfaction of the client. 

 
 
Dacă acceptăm ideea conform căreia la începutul mileniului III piatra de încercare a 

turismului românesc devine asigurarea unor servicii de calitate, atunci prioritară devine 
problematica resurselor umane. Desigur, calitatea bazei tehnico-materiale a turismului este 
indispensabilă atingerii acestui obiectiv, dar numai competenŃa, educaŃia şi pasiunea 
personalului care activează în turism dau întreaga măsură a calităŃii produsului turistic. 

Serviciul turistic prestat clienŃilor este o combinaŃie a două componente-o 
componentă cantitativă, cu caracter preponderent material, evaluabilă pe o bază obiectivă, şi 
o componentă calitativă, comportamentală. 

Componenta cantitativă este mai uşor de definit, de măsurat, de comparat şi de 
conştientizat. Elementele determinante sunt: echipamentele tehnice, alimentele, decorul, 
metodele de lucru, numărul personalului, informaŃiile. Ceea ce-şi doreşte clientul însă nu 
este o procedură de funcŃionare. 

Componenta comportamentală este prea adesea neglijată de către hotelieri. Chiar în 
cazul cursurilor de formare, accentul se pune pe metodele de lucru şi sarcinile rutiniere. 

Un serviciu, în ansamblul său, nu poate fi apreciat favorabil în condiŃiile unei 
componente cantitative deficitare. În acelaşi timp, singură, componenta cantitativă nu poate 
să lase clientului decât o impresie neutră. De exemplu, comentariile favorabile la adresa 
unui restaurant curat sau a unui serviciu rapid sunt rare; dimpotrivă, un serviciu prea lent sau 
o masă pătată sau nedebarasată se soldează adesea cu sesizări din partea clienŃilor. 

Totuşi, în situaŃia unui bun nivel al componentei comportamentale, anumite 
insuficienŃe ale componentei cantitative pot fi trecute cu vederea. Un comportament 
profesional adecvat, un zâmbet sincer şi o atenŃie particulară, de exemplu, pot să 
contracareze unele neâmpliniri ale componentei cantitative. Prin urmare, în relaŃia personal-
client, comportamentul personalului, atitudinea acestuia, modul de a acŃiona şi a reacŃiona 
reprezintă criteriile esenŃiale de apreciere a calităŃii serviciilor în ansamblul lor, elementele 
care generează mulŃumirea şi satisfacŃia clientului.  

 



  

Regulile generale de comportament ale personalului hotelier 
Întreg personalul care intră în contact direct cu clienŃii ( permanent sau ocazional ) – 

recepŃioneri, lucrători concierge, chelneri, barmani, etc. – trebuie să manifeste un 
comportament profesional adecvat. Comportamentul este o manifestare a politeŃei. 

Prin cunoaşterea în detaliu a întregii oferte şi prin atitudinea sa, fiecare lucrător va 
putea să-i recomande clientului avantajele (serviciile) hotelului sau, pur şi simplu, să-l salute 
înainte de a o face clientul, să-l asculte şi să-i stea la dispoziŃie, făcându-l să se simtă bine şi 
câştigându-i încrederea. 

Principalele reguli de comportament profesional se referă la : salut, Ńinută fizică şi 
vestimentară, conversaŃie, inclusiv la telefon, gestică. ToŃi “vânzătorii” potenŃiali din hotel 
trebuie să fie motivaŃi corespunzător şi să-şi însuşească deprinderi de limbaj verbal (retorica 
vânzării) şi nonverbal. 

Utilizarea mimicii, gesticii şi limbajului corpului – corpul drept, braŃele deschise, 
palmele orientate în sus, privirea senină, în contact cu a interlocutorului – prezintă o 
importanŃă  particulară. 

Regulile de bază ale stabilirii unui contact personal sunt : 
- zâmbiŃi ; 
- stabiliŃi contactul privirii; 
- acordaŃi întreaga atenŃie; 
- percepeŃi limbajul corpului interlocutorului; 
- adaptaŃi-vă la limbajul utilizat de interlocutor; 
- arătaŃi că, necondiŃionat, respectaŃi şi acceptaŃi persoana, fără să vă preocupe 

problemele de rasă, sex, cultură, etc.; 
- utilizaŃi numele persoanei; 
- dovediŃi-le colegilor respectul pe care li-l acordaŃi; 
- fiŃi calm şi încrezător; 
- îngrijiŃi-vă să le demonstraŃi celorlalŃi capacitatea dvs. de muncă. 
În piramida motivaŃională a lui Maslow, nevoia de recunoaştere ocupă unul dintre 

nivelurile superioare. Prin semnele de respect şi preocuparea manifestată, personalul 
alimentează tocmai satisfacerea acestei nevoi. 

Semnele particulare de recunoaştere adresate clientului sunt în funcŃie de categoria 
de client şi de situaŃia concretă în care se află: 

- un om de afaceri participant la un seminar – va fi primit şi tratat ca un client 
individual; 

- o femeie în vârstă – lucrătorul se va înclina, îi va vorbi cu calm şi o ajuta; 
- o persoană care trebuie să aştepte – i se va oferi o cafea; 
- un copil sosit împreună cu părinŃii – i se va împrumuta o carte; 
- un fir de aşteptare la casierie – se va stabili un contact vizual cu fiecare dintre 

cei care aşteaptă la rând; 
- un client care adresează o reclamaŃie – va fi ascultat cu atenŃie înainte de a i se 

vorbi. 



  

Semnele de recunoaştere privesc, de asemenea, şi relaŃia cu colegii, asigurând astfel, 
nu numai întreŃinerea unor raporturi bune de muncă, a spiritului de echipă, încrederii, 
motivaŃiei, satisfacŃiei în muncă şi a bunei dispoziŃii la întoarcerea acasă, ci şi sentimentul 
clientului că personalul formează o adevărată echipă. Colegul trebuie considerat ca un client 
intern. Nimeni nu ar trebui să aibă reŃineri în a-şi asuma responsabilitatea erorilor şi 
lipsurilor manifestate în activitatea altor membrii ai organizaŃiei. ClienŃii preŃuiesc în mod 
deosebit intervenŃia unui lucrător care face totul pentru a remedia o greşeală care nu-i 
aparŃine; de asemenea, clienŃii vor aprecia spiritul de echipă existent în sânul organizaŃiei. 
La rândul lor, colegii şi şeful vor aprecia ajutorul oferit prin intervenŃia lucrătorului, ceea ce 
va alimenta satisfacerea nevoii de recunoaştere a acestuia. 

Semnele de recunoaştere adresate colegilor şi altor colaboratori pot fi diferenŃiate 
după funcŃia pe care o deŃine persoana căreia îi sunt destinate, astfel: 

- recepŃionerului – i se adresează cuvinte de apreciere pentru că întotdeauna 
creează bună dispoziŃie în jurul său; 

- telefonistei – i se vorbeşte folosindu-i-se numele; 
- furnizorului – este felicitat pentru termenele de aprovizionare; 
- patronului – i se mulŃumeşte pentru încrederea acordată; 
- subordonaŃilor – progresiv, li se deleagă mai multă responsabilitate. 

 
Atitudinea personalului faŃă de problemele clienŃilor 
Problemele cu care se confruntă clienŃii pot fi de două feluri: cele create de hotel şi 

cele create de factori externi, care nu pot fi controlaŃi de hotel, ambele tipuri de probleme 
putând cauza plângeri ale clienŃilor. Exemple de probleme ale clienŃilor pot fi considerate 
următoarele: un client soseşte dimineaŃa devreme şi i se spune că doar la prânz i se va 
încredinŃa camera; clientul este ignorat când se prezintă la front-desk; clientul este servit cu 
întârziere; bagajele clientului sunt pierdute de linia aeriană; etc. 

Indiferent de sursa problemelor, personalul front-office-lui trebuie să aibă abilităŃile 
necesare pentru a face faŃă situaŃiilor de acest fel într-un mod adecvat, fiind permanent 
conştienŃi că este de datoria hotelului să-i facă pe clienŃi să se simtă mai relaxaŃi şi 
mulŃumiŃi.  

Procedurile-cheie ce trebuie urmate atunci când  un client are o problemă sau 
doreşte să facă o plângere sunt următoarele: 

1.StaŃi drept, cu umerii traşi înapoi şi uitaŃi-vă în ochii clientului. Este mai bine să 
staŃi lângă client decât în spatele desk-lui, deoarece acesta constituie o barieră psihologică 
care poate duce la exagerarea problemelor. 

2.Ar fi bine să ŃineŃi mâinile puŃin împreunate sau pe lângă corp. Nu vă încrucişaŃi 
braŃele, nu staŃi cu mâinile în buzunare şi nu vă jucaŃi cu cheile; aŃi putea agrava situaŃia, 
făcându-i clientului impresia că nu-l ascultaŃi cu atenŃie. 

3.FolosiŃi-vă mimica feŃei pentru a arăta înŃelegere şi încredere în capacitatea 
dumneavoastră de a-l ajuta pe client. 



  

4.PurtaŃi-vă întotdeauna calm şi pozitiv. Nu arătaŃi dezaprobare sau neîncredere 
când un client se plânge sau  se poartă agresiv. AcŃionaŃi ca şi când l-aŃi sprijini, adică 
încercaŃi să-i rezolvaŃi plângerea. 

5.LuaŃi toate plângerile în serios şi notaŃi ceea ce spune clientul. Clientul înŃelege 
prin aceasta că intenŃionaŃi să faceŃi ceva. 

6.Întotdeuna luaŃi măsuri în legătură cu plângerea respectivă. Ceea ce pentru 
dumneavoastră poate fi o problemă minoră, pentru client poate reprezenta un lucru 
important. 

7.ÎncercaŃi să vă păstraŃi simŃul umorului şi nu luaŃi plângerile clienŃilor ca pe ceva 
personal. 

Clientului i se va acorda întreaga atenŃie atunci când are o reclamaŃie. Lucrătorul de 
la front-desk ( de regulă lucrătorul concierge) îl va asculta, va nota, se va scuza, îi va 
mulŃumi pentru ajutor, se va interesa de amănunte, se va situa de la început de partea sa şi îi 
va acorda imediat ajutor. Ulterior, se va interesa dacă totul este în ordine şi va împărtăşi cu 
clientul satisfacŃia reuşitei. În acest fel, un client care reclamă poate fi transformat într-un 
client satisfăcut. Se crede că un lucrător capabil să trateze reclamaŃiile cu operativitate şi 
dând satisfacŃie clientului poate să devină atuul cel mai preŃios al organizaŃiei. 

În cazul unui client fără rezervare, care solicită o cameră, recepŃionerul va trebui să-
i vină în întâmpinare, intuindu-i nevoile, gusturile şi disponibilităŃile financiare; el îi va 
propune clientului 2-3 camere, la tarife diferite, observându-i reacŃia Ńi orientându-i alegerea 
către tariful pe care este dispus să-l plătească şi nu spre tariful cel mai scăzut. 
Comportamentul recepŃionerului determină prima impresie a clientului. Niciodată nu există 
o a doua şansă pentru a face o bună primă impresie! Clientul trebuie tratat ca un oaspete. 

În acest sens, ar trebui respectate următoarele reguli: 
- nu se aşteaptă întrebarea clientului, ci se întreabă şi se ascultă activ, în acest fel 

putând cunoaşte mai bine motivaŃia clientului şi câştigând simpatie; 
- recepŃionerul trebuie să ştie permanent care sunt camerele disponibile, precum 

şi poziŃia lor în hotel, pentru a nu supune clientul la o aşteptare supărătoare; 
- în prezentare accentul trebuie pus pe ceea ce se oferă şi nu pe tarif; 
- clientului i se va vorbi despre avantajele sale, singurele care îl interesează cu 

adevărat şi nu despre serviciile hotelului; 
- când clientul ezită în alegerea camerei, recepŃionerul nu trebuie să întârzie în a-

i propune să vadă 2-3 camere, condus fiind de curier sau de către unul dintre 
recepŃioneri; arătându-i-o mai întâi pe cea mai bună, informându-l despre 
aceasta, sunt toate şansele să se oprească la camera văzută şi să nu mai vrea să 
vadă altele; 

- clientul trebuie lăsat să aleagă, nu trebuie să-i fie „forŃată mâna” şi i se va 
sugera că a făcut o alegere bună, chiar dacă a ales o cameră la un tarif mai 
scăzut; este preferabil să închiriezi o cameră ieftină unui client mulŃumit şi nu 
invers; 



  

- aspectele cu conotaŃie negativă se exprimă prin formulări cu sens pozitiv (o 
cameră modestă trebuie prezentată Ńi ea ca atrăgătoare, o cameră fără baie este 
o cameră cu apă curentă- cu lavoar); 

- clientul nu va fi niciodată contrazis, pentru că cine câştigă dispute, pierde 
clienŃi; 

- se vorbeşte folosind sugestii, arătând şi demonstrând; 
- recepŃionerii trebuie să aştepte clienŃii şi să lucreze în picioare. 
Un comportament profesional adecvat contribuie la atingerea obiectivului principal, 

de câştigare şi păstrare a clienŃilor, care vor reveni la hotel. Fidelizarea clienŃilor poate fi 
interpretată ca o vânzare în perspectivă şi asigură nu numai un grad de ocupare ridicat în 
viitor, ci şi posibilitatea limitării cheltuielilor de promovare pentru atragerea de noi clienŃi. 
O atitudine de „bun vânzător” va asigura nu numai revenirea clienŃilor la hotel, dar va 
determina şi utilizarea de către clienŃii prezenŃi la hotel a altor servicii oferite (restaurant, 
piscină, etc.), precum şi a serviciilor exterioare (excursii, etc.), de pe urma cărora se pot 
obŃine comisioane. La aceasta concură cunoaşterea întregii oferte de către fiecare lucrător, 
care, astfel, va putea să-i recomande clientului celelalte servicii ale hotelului, suplimentare 
cazării.  

În vederea creşterii calităŃii serviciilor turistice ar trebui elaborat şi aplicat un cod al 
personalului care-şi desfăşoară activitatea în turism, care ar statuta obligaŃiile, drepturile, 
normele de comportament, etc. ale tuturor celor care lucrează în acest domeniu de activitate. 
Pe lângă efectul în planul responsabilităŃii, un asemenea act normativ ar contribui la 
creşterea prestigiului profesional al lucrătorilor din turism şi ar mări interesul celor cu 
vocaŃii reale pentru meseriile respective.  
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Nowadays modern packaging must advertise the product, catch the eyes of consumers and 

help in the sale of a product. From the consumer’s point of view there are several functions of 
packaging which are important like: protective, promotional, informative, and ecological. It is 
especially important for the consumer that packaging possesses its functional value and that 
producers constantly adjust their packaging in terms of its design to the expectations of the users of a 
product.  

 
 
Introduction 
Constant consideration of the consumer and his/her needs is the start point for all 

activities in the market and is the basis for functioning of marketing. The knowledge of 
consumers’ behaviour is essential both to design any of the marketing instruments and to 
use effectively any of the marketing instruments. Consumers usually choose those products 
and services which better satisfy their needs, even when they are not fully aware of them. In 
order to act effectively an entrepreneur must not only learn about consumers’ needs but also 
realise their real nature [4]. The development of the free market economy and constant 
growth of competition in the market have resulted in the fact that producers in order to gain 
the attention of an increasing number of consumers need to apply more modern strategies of 
making their products distinguish in the market. 

Presently, a tendency to promote the self-service sale, which means that consumers 
have less contact with salespersons, becomes visibly limited. For this reasons the awareness 
of the role which packaging plays in winning consumers in the market becomes increasingly 
recognised [11].  With the development of this form of sale and the resignation from the 
services by “an alive salesperson” packaging has taken over the role “a numb salesperson” 
in the modern trade [6,7]. Nowadays packaging must advertise the product and make its sale 
easier with the minimum assistance from outside, which means that it must turn the 
attention of consumers by itself, increase interest, provide information, positively influence 
over the decisions concerning its purchase, and frequently remind about forgotten needs 
[6,16]. In fact it must play the role of a means of promotion in the place of sale, encouraging 
consumers to buy it and assisting in making the purchase become true. Additionally, the 
expectations of consumers concerning packaging have grown as well, and now they expect 
packaging of products which have good quality, which are safe, aesthetic, and functional.  
The informative role of packaging has also become more important. Additionally, the 



  

meaning of packaging in the market depends on the characteristic of a product and the kind 
of the decisions made by consumers in order to buy it. It is then necessary to individualise 
the meaning of packaging in reference to different kinds of products. A different role is 
assigned to temporary goods (groceries, cosmetics), whereas a different role is assigned to 
lasting goods [10]. 

The functions assigned to packaging in reference to consumers are as follows: 
- protective function; 
- promotional function; 
- informative function; 
- ecological function. 
For consumers the functionality of packaging is also meaningful as well as constant 

adjustment to demands expressed by the product users in terms of the product design 
fulfilled by entrepreneurs.  

 
Protective function of packaging 
A consumer demands that packaging should effectively safeguard its content against 

outside factors throughout the whole period of its usage. A consumer expects that the 
protection of a packed product should be connected with following [1,7,9]: 

- the protection against loss caused by, e.g.: scattering, spilling, or theft; 
- the protection against changing its colours, consistency, or shape; 
- the preservation of its useful features such as changing its taste or smell, 

moisturising or drying up, losing its nutritious or healing values; 
- the protection against pollution, soaking, erosion; 
- the protection against mechanical damager. 
When packing electronic products it becomes especially important to protect the 

content of packaging against the influence of shakes and vibrations present during 
transportation. Furthermore, when packing cosmetic or medical products it is essential to 
protect them against pollution and bacterial infestation. Consequently, packaging of these 
products must additionally answer to special requirements concerning hygienic and sanitary 
conditions. Additionally, the safety is connected with the warranty that the product is 
original and branded [7,14]. 

For consumers it is important that packaging of the products used by them are made 
from materials which do not let harmful substances migrate inside the product, such as, e.g.: 
heavy metals, dyes, remains of unconnected monomers, chemical softeners, oxidants. Many 
of these substances are toxic and additionally they cause the change of organoleptic features 
of packed product [12]. 

 
The promotional function of packaging 
From the consumers’ point of view the next important function of packaging is its 

promotional value. The promotion of a product constitutes the final phase of its impact on 
the consumer market and is one of the most important elements of marketing strategies, 
especially in reference to everyday products. The essentiality of the promotional function in 



  

the process of choosing and decision making is caused by the fact that the impressions 
created by packaging are going to be transformed into pictures of the properties of a product 
in the consciousness of a consumer. The role of packaging in the promotional strategy of 
marketing can be perceived in terms of complex activities connected with promotion, 
advertisement, and public relations. The most visible manifestation of the presence of 
packaging in advertisements is including images of packaging in them, using the same 
visual elements, slogans, trade marks, colours, captions, logos, or symbols [9,16]. 

In order to win a customer and be successful in the market a product needs to 
receive appealing packaging which can make a good use of its individual features. First of 
all, packaging made of paper and then imprinted gives a consumer a stimulus to buy it, 
provides necessary information, and in most cases safeguards transportation from the shop 
shelf to the consumer’s home place [15]. Packaging apart from the quality of a product, its 
name, and trade mark, creates a general picture of the product. A producer needs to know 
exactly which group of consumers a product is addressed to, and to shape its picture in such 
a way as to satisfy most of the group. It is important how the customer judge the product 
because it has the influence over how long the products are presented in the shops. So as to 
make a product be accepted by a customer its packaging must answer not only to the needs 
but also preferences, tastes, or even prejudices of a given group of consumers. In order to do 
so it is necessary not only to choose adequate colours, graphic arts, fonts, but also to use 
adequate constructional forms and sizes of packaging. Proper choice of all these elements 
should be not only in accordance with consumers’ preferences but also it should shape them 
[1,7]. 

An effective fulfilment of promotional functions is conditioned by the size of 
packaging planes, which can be a background for information, and by the kind and 
attractiveness of packaging material, its durability and packaging construction. Presently, 
one can observe a tendency to differentiate sizes of packaging and amounts of individual 
dozes of products (groceries, cosmetics, and medicines) in a packet. Marketing aspects 
evidently prefer a wide variety of sizes of packaging and contents of packed goods and the 
application of more attractive materials and constructional forms in order to promote a 
company producing a given product more effectively [7,12]. 

 
Informative function of packaging 
As many retail places do not employ a salesperson who could provide a customer 

with information about a product, the customer can learn little about a product, apart from 
the information present on packaging [8]. Presently the informational and educational 
function of packaging has gained more increasing importance among consumers. In 
majority of cases, a customer wants to be informed, in a discreet manner, about the content 
of a product and the effect of its working, after completing the purchase. One should also 
bear in mind that the information put on packaging should be legible, comprehensible, and 
should be submitted to up-to-date requirements included in the local and international legal 
regulations. Due to impressive graphic arts, legible and turning attention, applied on 
packaging, it becomes possible to pass messages. The printed text describes the content and 



  

informs a buyer about the condition of the product usage. Whereas, illustrations or symbols 
transmit immediate messages about a product, its content, and quality. Proper location and 
application of these elements are extremely important in order to turn the attention and 
provide consumers with the information searched by them [17]. 

Consumers by choosing a given product seek on the surface of packaging for such 
information, which are in accordance with regulations in force, as [3]: 

- the name of the product; 
- the expiry date; 
- the chemical content or raw materials used; 
- the netto weight or number of items; 
- the conditions of storage; 
- the name and address of the producer; 
- the price; 
- the caloric value; 
- the conditions of usage; 
- the fat content in the case of dairy products; 
- the country of production; 
The information on packaging lower the possibility of committing an error in 

decision making by a consumer in terms of assessment of a product in the very place of its 
purchasing. The information contained additionally aims at turning the consumer’s attention 
to the benefits which the consumer gains after purchasing a packed product and to possible 
dangers connected with opening a packet containing dangerous products, e.g.: flammable, 
caustic, toxic. Presently, not only the fulfilment of obligatory legal requirements but also 
distinguishing a product from similar ones standing alongside on a shop shelf depend on 
legible marking of a product.  

A company which does not promote its products by marking their packaging loses 
the chance of keeping its position in the market, even if it provides high quality products. 

 
Ecological function of packaging 
The production of packaging, similarly to other products, bring about a certain 

degree of danger to the environment. It is necessary to underline the fact that many packages 
safeguard the environment against dangerous products. Ecological dangers can be also 
caused during the consuming phase of the usage of packaging as well as during the 
utilization and neutralisation of waste packaging [12]. The ecological requirements 
concerning matching different forms of utilisation with packages should be described in 
relation to their individual groups, depending on usefulness of packaging materials for such 
methods of utilisation as: recycling, compost manuring, and burning as well as other thermal 
methods. Some consumers who are aware of the dangers caused by waste packaging 
increasingly pay attention whether on the packaging is put a sign informing about the 
possibility of optional recycling or not [1,14]. 

 



  

Functionality of packaging 
While making the decision about purchasing a product a consumer principally pays 

attention to functionality of packaging of a chosen product. This functionality of packaging 
first of all means adjustment of its capacity, shape, size, and construction resulting from the 
assumed programme of its usage [18]. A customer always wants to buy a product in such a 
quantity as it is necessary to satisfy his/her needs at a given moment. If packaging contains a 
larger amount of product than it is necessary then he or she seeks for a similar product 
which has smaller packaging, often provided by competition. Furthermore, if a customer 
needs a larger amount of a product, he or she will unwillingly buy several products in 
smaller packages because he or she is well aware of the fact that the cost of such a 
procedure is going to be higher [2]. It is necessary here to point out to the fact that in the 
situation when there are no difficulties with purchasing given products a consumer has no 
need to store them, so he or she buys products in amounts assigned to be used at one time. 

The shape of packaging and connected with it, e.g., stability often has an impact on 
the functionality of packaging. Here, the adjustment of its shape has a large application, e.g.: 
to standard sizes of cupboards, shelves in a refrigerator in a user’s house. A real comfort in 
using products is provided by packaging allowing for effective dozing and manipulative 
activities, e.g.: deo spray containers often used in cosmetic trade as well as caps with doze 
measures [6]. Presently, one can observe an increasing tendency to selling ready-made 
products more and more appreciated by consumers, e.g.: canned tea, intermediate products, 
frozen products, dinner portions, which make everyday life easier and allow for fast 
preparation of meals. Frequently, such types of products include packaging in the shape of a 
bowl or a plate additionally accompanied by cutlery allowing for consumption in not always 
favourable conditions. 

An essential meaning for estimation of functionality is assigned to the manner of 
sealing of packaging. A different kind of sealing is applied in the cases when a product is 
going to be wholly consumed after opening than it is applied in the cases when a product is 
expected to be stored and used several times [5,6,18]. Presently, one can also observe a 
tendency to the application of sealing safeguarding packaging against invisible, having 
unforeseeable results, opening, e.g., in order to empty partly or exchange its content. It 
refers especially to opaque packaging. As an example of safeguarding packaging can serve 
the application of hollowed caps, especially promoted in the case of juices and products for 
children, which at the same time becomes a warrant of good quality of a product. Sealing 
safeguarding against opening by children is also widely used, e.g.: in the case of 
pharmaceutical and chemical substances. However, in many cases it is especially important 
that the opening of packaging should be easy, e.g.: there are more and more tins with easy 
openings in the market, or special, allowing for more comfortable opening sealing of canned 
beer, soft drinks, or greengroceries [5]. 

There is also a group of products whose packaging, after emptying, can be used as 
household storage containers suitable for storing other products, which is a valuable asset 
according to consumers’ opinions. Very often, this functionality of packaging pays a 
decisive role in decision making concerning a purchase of a packed product. 



  

From the producer’s point of view it is extremely important to possess ability to 
introduce fast changes aiming at the adjustment of packaging to changing requirements of 
the present day and prospective consumers. 

 
Summary 
Packaging is an indispensable element used in marketing strategies. It aims at 

protection of a product, its promotion, information about its assets and possibilities, its 
usage, and turning the consumers’ attention as well as encouraging them to buy a product. 
From the consumer’s point of view packaging has functions such as: protective, 
promotional, informative, and ecological. It is also important that packaging is more 
functional and that producers should constantly adjust their products in terms of the design 
of packaging to the demands formulated by consumers. From the consumer’s point of view 
the most important is the protective role of packaging which safeguards a product against 
outside factors. Additionally, packaging must be made from materials which will not allow 
harmful substances to get into the product covered inside. Apart from the protective 
function, one must bear in mind the promotional function of packaging, which must take 
into consideration the needs, preferences, tastes, or prejudices of a given group of 
consumers in order to create packaging most convincing for purchasing a product, by using 
adequate colour matching, graphic arts, and fonts. 

Consumers making decisions connected with a purchase of a product usually pay 
attention to functionality of a chosen packaging, which means its capacity, shape, 
construction, and the kind of applied sealing. Due to functional and attractive packaging 
consumers not only will choose products of a given company but in the future can become 
loyal purchasers of a given brand. 
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The aim of this work was to analyze trends of packaging machinery market in EU countries. 

By investing in modern packaging machines, the company can secure a possibility of rapid 
modification of the product and its packaging, keeping down the packaging cost, and therefore 
increase the chance of commercial success of both the manufacturer and the product. But these 
machines have to consist with a lot of different requirements. For this reason the basic criteria of 
packaging machines quality evaluation were presented.  

 
 
Market of packaging machines 
The quantity of packaged goods is growing in parallel with the development of the 

production and commodity circulation, and that fact leads to an increasing mechanisation of 
packaging processes. Currently, the manufacturers themselves package the majority of the 
products destined for sale via retail outlets. That is consistent with marketing policies, and in 
line with an increasing level of hygienic and sanitary requirements, development of self-
service sales, and with a strengthening competition which forces the market players to 
follow the development of the technology, assimilate innovations and implement the ever 
more stringent quality standards in that respect [5, 6, 7, 10].  

The packaging machinery and equipment are used in many sectors and have 
different functionality, sizes, capacities and technical solutions. In 1997, according to WPO 
the value of packaging machines amounted globally to ca. 20 billion USD.  

Europe had the biggest share in the global production of those machines, i.e. 
approx. 40% in 1997. Over 2/3 of all the packaging machines are manufactured in Germany, 
USA, Japan and Italy. Germany followed by Italy are at the same time the largest exporters 
of packaging machines – over 80 % of their national production in this field is sold abroad. 

In every five packaging machines operating globally (in terms of their value) one 
comes from Germany. Germany is the world’s largest exporter of packaging machines, with 
an export totalling 5 billion DM compared to the national production worth 6,1 billion DM 
in 1997.  

It is predicted that in 2003 the European market for packaging machines, which in 
1997 was worth 4,66 billion USD, will reach 6,71 billion USD. The envisaged growth is to 
be expected first of all in the sectors of form-fill-seal machines, filling machines, sealing 
machines and collective packaging machines [1, 5, 11].  

The recipients of packaging machines show a growing concern not only for the 
price of the equipment, but also for the state-of-the-art qualities of the offer and for the level 



  

of their technological and functional performance. For the packaging machines 
manufacturers it is also important to comply with the requirements of the work safety and 
with the standards of control for packaged goods. 

In the EU countries the conditions of exploitation of packaging machines offered on 
the market are determined by the New Approach Machinery Directive 98/37/EC, which 
aims to ensure that only safe machines be offered and authorised for use in the member 
states, to harmonise the national legislation pertaining to the design and manufacturing of 
machines, and thus eliminate the limitations and obstacles in the free circulation of 
machines on the territory of the Union [4]. 

In compliance with the provisions of the above Directive, the packaging machines 
may be marketed if: 

- they are consistent with the essential requirements in respect of safety of 
exploitation, 

- a compliance assessment was performed consistent with the required 
procedure, 

- an “EC” conformity declaration or a manufacturer’s declaration was issued, 
- they were marked with the mark „CE”. 
The requirements listed above can constitute the basis for the evaluation of the 

quality of packaging machines. In view of the variety of hazards associated with packaging 
machines, the Technical Committee (TC 146) of the European Normalisation Committee is 
currently making efforts to identify and standardise the relevant requirements [1-4 ]. 

The product fill accuracy is also becoming more and more important. In order to 
protect the interests of the purchasers and to facilitate the domestic and international 
circulation of goods, the EU implemented a standardised system of control for packaged 
goods. 

The rules of quantity control in respect of packaged goods are set out in the 
Directive 76/211/EEC on the harmonisation of the regulations of the member states 
governing the preparation of certain packaged goods in view of their mass or volume, and in 
the Directive 80/232/EEC on the approximation of the regulations of the member states 
concerning the ranges of nominal quantities and nominal volumes admissible for specific 
packaged goods   [2, 3]. 
 

Quality assessment criteria for packaging machines 
 In order to evaluate the quality of packaging machines, certain basic criteria valid 

for all kinds of packaging equipment will be identified. Quality assessment criteria for 
packaging machines are presented in figure 1. 

The flexibility of packaging machines becomes essential in view of the changing 
preferences of the consumers and of the new regulations and new systems of goods 
packaging which are implemented.  

Packaging machines ought to allow for a rapid adjustment to the quickly changing 
conditions of exploitation, for instance, modifications of the packaging material, packaging 
construction or dimensions.  



  

The tendency to use short series packaging –leading to frequent resetting of the 
machines and adjustment to the new exploitation requirements - also forces the 
modernisation of packaging machines. Multifunction packaging systems by complete 
automated process lines become common practice in the industry.  

In parallel with the output of packaging machines, which is a guarantee of tangible 
economic benefits, the fill accuracy is increasingly important. It is due mostly to the 
standardised rules of quantity control applicable to packaged goods. 

 

 
 
 

Fig. 1. Quality assessment criteria for packaging machines Own work based on [6, 9, 
10, 11]. 
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Fail-safe operation is another criterion in the evaluation of packaging machine 
quality. Any interruption in the packaging process caused by a technical defect of the 
equipment results in the stopping of all the production process. The fail-safe functioning of 
packaging machines is closely linked to their precision. 

While assessing packaging machines, one should also take into account their cost 
and the cost of their exploitation, consumption of energy and the cost of maintenance, as 
well as their durability and related functional life expectancy. The above factors are of key 
importance in the analysis of the cost-efficiency of the investment and amortisation of the 
outlay. 

Other material aspects include the fulfilment of the hygienic and sanitary 
requirements in respect of the protection of the packaged goods against contamination or 
loss of health quality, and compliance with the safety and fire prevention regulations. In 
consequence, the machines ought to be fitted with special devices preventing potential 
hazards, such as speed controls, detectors and relays [ 5, 6, 10, 11]. 

 
Conclusion 
On the basis of the above considerations, it seems clear that the market development 

requires an ability to respond quickly to the changes and requirements of the consumers. By 
investing in modern packaging machines, the company can secure a possibility of rapid 
modification of the product and its packaging, keeping down the packaging cost, and 
therefore increase the chance of commercial success of both the manufacturer and the 
product. The packaging machines producers’ creativity is inspired by constantly changing 
tastes of the consumers, the requirements of new forms and diversity of packaging, 
protection of natural environment, but before all other things – by the rules of safe 
exploitation of packaging automates. For the manufacturers of packaging machines 
investing in R&D is a condition sine qua non if they are to stand up to the changing 
requirements in respect of the flexibility and multifunctional character of the technological 
solutions. 
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Salt was in ancient times so valuable that it was used instead of money. Our modern word 

salary is derived from it. The Latin word salarium means "salt money" and referred to the allowance 
of salt that was paid to Roman soldiers. Even today salt is one of the most discussed commodities. 
What must to know a consumer about it and its’ substitutes? This paper answer to this question. 

 
 
Zilnic cei peste 5 miliarde de pământeni folosesc sarea. Peste 100 de naŃiuni au 

facilităŃi de producere şi utilizare industrială a sării de la cele mai primitive până la cele mai 
sofisticate şi moderne. Fără sare viaŃa pe Pământ ar fi imposibilă. Iată un motiv pentru care 
acest mineral, acest produs, această marfă trebuie tratată cu multă atenŃie. 

În SUA există un Institut al Sării în oraşul Alexandria din statul Virginia SUA – 
(www.saltinstitute.org). În nordul Germaniei, în oraşul Lüneburg, unde mai bine de 1000 de 
ani sarea a influenŃat istoria acestui mic oraş, există un muzeu dedicat sării. Alte muzee care 
au ca temă sarea se găsesc la Tokyo (Japonia), Syracusa (USA), Northwich (Marea 
Britanie), Dürrnberg -Hallein (Austria), Wieliczka (Polonia). România are la rândul ei o 
veche tradiŃie de exploatare a zăcămintelor de sare. 

În folclor ghicitoarea românească: 
„Apa mă naşte 
Soarele mă creşte, 
ÎmpăraŃii şi domnii mă iubesc, 
Şi când pe mama o-ntâlnesc 
Cad jos şi mă topesc.”. 

vorbeşte despre această substanŃă paradoxală, fără de care aşa cum deja am amintit, viaŃa  nu 
ar fi posibilă. CâŃi dintre noi nu-şi amintesc basmul „Sarea-n bucate” cu învăŃămintele sale 
şi cu sensurile simbolice ale sării care, în fond, reprezintă o chintesenŃă. Ea este asociată 
înŃelepciunii (v. expresia liturgică sal sapientiae lat. = sarea înŃelepciunii). Discipolii lui 
Iisus sunt denumiŃi sarea pământului (Matei cap.5 verset 13). În lumea antică, sarea a avut 
semnificaŃii religioase. În legătură cu sarea sunt texte ebraice, greceşti, arabe şi persane care 
indică legătura intimă între ideea alianŃei solide, indestructibile şi această substanŃă. Din 
istoria antică se citează că obiceiul de a „mânca sare” cu o altă persoana, în fond este o 
legătură cotidiană, de lungă durată generează o legătură durabilă. În antichitate sarea a fost 
considerată atât de valoroasă încât a fost folosită şi în loc de bani, pe post de răsplată. 
Cuvântul modern salariu derivă din această practică. Termenul latin salarium –se referă la 
alocaŃia de sare plătită soldaŃilor romani. Tot din istoria romană vine informaŃia că un 
important drum pe care se făcea transportul sării se numea Drumul Sării (Via Salaria).[6] 
Caravanele comerciale din Sahara adeseori transportau sare. În anumite culturi sarea denotă 



  

o poziŃie a stimei şi onoarei, astfel în epoca medievală rangul social al unei persoane era 
reliefat de locul pe care-l ocupa la masă în funcŃie de locul unde era plasată solniŃa pe acea 
masă. În limba engleză „sarea pământului = salt of the Earth” descrie aprecierea şi stima 
deosebită faŃă de persoana care este astfel calificată. 

Sarea este unul dintre cei mai folosiŃi conservanŃi, motiv pentru care are 
simbolistica incoruptibilităŃii, a substanŃei purificatoare. În Japonia, în scopuri purificatoare 
şi ca simbol al loialităŃii, se presară sare în ringul în care se desfăşoară luptele de sumo. 

Sarea se foloseşte în ritualurile de înfrăŃire, de comuniune şi de ospitalitate. 
Caracterul social al sării se manifestă prin tot felul de obiceiuri şi tabu-uri legate de acest 
mineral: nu este voie s-o verşi pe pământ, nu este voie s-o verşi pe masă (aduce necaz şi 
certuri); este păcat să furi sare, nu este voie s-o împrumuŃi în anumite zile, sau chiar deloc 
etc. 

Sarea de masă în România este asigurată în proporŃie de 99% din producŃie internă 
[1], importurile de sare de masă în România nu depăşesc 1%, acestea fiind constituite 
preponderent din sare de mare, din Grecia, produs care nu se obŃine în România. Sarea de 
masă reprezintă 8% din producŃia de sare a României, restul 92% este sare industrială (cu 
puritate de 90-99%) utilizată în special în industria chimică, în agricultură, în industria de 
textile-pielărie şi în industria energetică. 

Rezervele mondială de sare pot fi considerate practic nelimitate. În apa oceanului 
planetar 3% din masa o reprezintă clorura de sodiu. Ea există sub formă dizolvată, adică cca. 
400.000 miliarde de tone de clorură de sodiu, iar zăcămintele sunt apreciate la aproximativ 
100.000 miliarde de tone, din care cca. 50% se găsesc în SUA. România are ca rezervă 
estimată, exclusiv Marea Neagră, de 15,2 miliarde de tone. În anumite ape interioare, se 
găseşte sub formă de saramură de cca. 15% marea Moartă, Marele Lac Sărat, lacuri sărate 
din India, Marea Britanie, Germania şi în România –la Sovata etc. 

Sarea de uz induastrial se obŃine din exploatarea zăcămintelor sau din apă de mare 
prin evaporare naturală (de ex. în SUA, FranŃa, Spania, Ńări africane, India etc.). ProducŃia 
mondială de sare a crescut din 1992 de la 187 miliarde de tone la 201 în 1997. Cele mai 
mari producătoare sunt USA (41,3), China (30), Germania (15,7), Canada (13,3), India 
(9,5), FranŃa (7), Marea Britanie (6,6). [Sursa: Institutul Geologic al SUA,1998]. Cel mai 
cunoscut şi familiar uz al sării este acela din bucătărie, ca adaus la preparatele culinare. 

Sarea de bucătărie este folosită ca şi conservant şi condiment. Se consideră că 
sarea este cel mai comun potenŃator de aromă. Ea este o substanŃă  de origine minerală, este 
de fapt clorură de sodiu 97-99%, restul o constituie impurităŃile cum ar fi sulfatul şi clorura 
de calciu cca.1,4%, sulfatul şi clorura de magneziu cca.1%, resturi de sulfat de sodiu, 
clorură de potasiu, oxid feric. ImpurităŃile prezente în sare în cantităŃi mai mari cca.3% 
influenŃează direct calitatea alimentelor cu care intră în contact. Ca impurităŃi sărurile de 
potasiu imprimă un gust astringent, prezenŃa sărurilor de magneziu dau un gust amar, iar 
sulfatul de magneziu-în fapt "sare amară" dă un efect laxativ aşa cum se va indica mai jos. 

ProprietăŃile fizice sunt influenŃate de prezenŃa acestor "impurităŃi". Sarea de 
bucătărie o substanŃă higroscopică, cu cât conŃine mai multe impurităŃi este mai 
higroscopică.  



  

Sortimentul de sare care se găseşte în comerŃ este: uruială, sare bulgări; iar pentru 
sarea  de masă sortimentul este: sare extra fină, sare fină, sare măruntă-grunjoasă şi sare 
iodată ,precum şi sare de mare, cea din urmă se obŃine prin evaporarea naturală a apei de 
mare.  

Aceste sortimente se diferenŃiază prin mărimea granulelor sub care se prezintă. 
Sarea de consum poate fi extrasă din saline sau se obŃine prin evaporarea apei de mare. 
ImpurităŃile se îndepărtează prin dizolvări şi recristalizări repetate. 

Sarea este valoroasă nu numai pentru calităŃile sale de condiment şi conservant, dar 
şi pentru importanŃa pe care o are în reacŃiile biochimice care au loc în organismele vii. 
Toate organismele vii au nevoie atât de ioni sodiu, cât si de ioni de clor.  Fluidele biologice 
au în compoziŃie clorură de sodiu, serul fiziologic conŃine 8,5 g/l  clorură de sodiu [4]. Din 
moment ce organismul nu poate genera aceşti ioni, ei sunt procuraŃi din alimentaŃie şi  
consideraŃi din categoria de aşa numiŃi „nutrienŃii esenŃiali”. Sarea fiind esenŃială pentru 
sănătatea oamenilor şi animalelor şi chiar a unor plante, privarea pe termen scurt poate 
cauza slăbirea şi chiar îmbolnăvirea organismelor, privarea de sare a omului sănătos, pe 
termen lung poate genera deshidratare, o scădere progresivă a tensiunii arteriale, comă şi 
chiar moartea. Pe de altă parte consumul excesiv de sare (peste 15g/zi la adult) poate deveni 
extrem de dăunător. Se cunoaşte influenŃa care o are excesul consumului de sare asupra 
organismului uman şi care conduce în primă instanŃă la hipertensiune arterială şi la boli ale 
inimii. 

AlimentaŃia obişnuită, la care nu se mai adaugă sare, are un aport de 2 –4 g/zi de 
clorură de sodiu numai din alimentele care o conŃin. Necesarul de sare este funcŃie de vârstă, 
stare de sănătate, de efortul fizic, temperatura corpului şi a mediului ambiant etc. Se 
apreciază că adultul sănătos are nevoie de  10 –15 g/zi, adolescentul până la 10 g/zi, copilul 
preşcolar la 5 –6 g/zi, iar la persoanele de vârsta a treia până la 8 –10 g/zi.  

Se consideră că în organismul 75% din aportul de clorură de sodiu uman vine din 
alimente procesate, chiar cele care nu ai spune că au sare, conŃin o cantitate relativ mare. [8]. 
Este indicat să se evite alimentele procesate, în schimb se recomandă consumarea fructelor, 
legumelor în stare proaspătă, care au conŃinut natural de sare şi care implicit sunt mult mai 
sănătoase.  

Cine are nevoie de supra-doză de sare? În mod normal nici un consumator sănătos. 
Există cazuri de boală când medicul va indica un tratament cu săruri, organismul având 
nevoie de aport sporit de săruri minerale. 

Adăugate în alimente în cantităŃi mici pentru a le da gust, sau pentru a accentua 
gustul şi mirosul alimentelor, condimentele au calităŃi nutritive reduse (valoare energetică şi 
nutritivă).  

Originea cuvântului condiment este termenul latin condire = a adăuga, a drege. 
Sarea este un condiment mineral. O clasificare a condimentelor  în funcŃie de gustul lor este 
următoarea: 

- Condimente saline şi acide; 
- Condimente iuŃi  (picante); 
- Condimente aromate  (cele tropicale se mai numesc mirodenii). 



  

Din prima grupă fac parte sarea de bucătărie, sarea de lămâie (acidul citric), acidul 
tartric, oŃetul alimentar (acidul acetic) şi acidul lactic, borşul.  

Pentru a putea fi ambalată, sării de bucătărie i se adaugă stabilizatori şi agenŃi 
antiaglomerare (se foloseşte adesea carbonatul de magneziu),  astfel ea poate fi depozitată o 
perioadă mai lungă fără a se aglomera sub formă de bulgări, sau trebuie împachetată în 
ambalaje etanşe. Sarea de bucătărie ambalată şi depozitată în condiŃii optime are o viaŃă 
prelungită! 

Sarea de masă nu trebuie să conŃină cloruri de calciu şi/sau de magneziu prezenŃa 
celor două substanŃe generează absorbŃie de umezeală şi implicit sarea se va aglomera sub 
formă de bulgări. 

Sarea de masă iodată, conform recomandărilor şi normelor OrganizaŃiei Mondiale a 
SănătăŃii (OMS) conŃine mici cantităŃi de iod. Necesarul zilnic de ioni de iod pentru un adult 
este de 225 micrograme. Iodul se adaugă în sarea de masă în scop profilactic, pentru a 
preveni scăderea cantităŃii de iod din alimentaŃie, scădere care generează hipertrofia glandei 
tiroide şi care se soldează cu guşă şi/sau insuficienŃa tiroidiană. Cauza guşei este considerată 
o distrofie a tiroidei şi este calificată ca fiind endemică când se manifestă la mai mult de 
10% din populaŃia zonelor în care aportul de iod în alimentaŃie este sub 50mg/zi (1 mg este 
o miime de gram). Cauza guşii endemice este sărăcia de iod a solului, a apelor, a vegetaŃiei 
zonelor montane şi submontane. Aceasta este condiŃia necesară, dar nu şi suficientă pentru 
apariŃia acestei boli, alături de alŃi factori adjuvanŃi care concură la apariŃia distrofiei 
tiroidiei. În România  acest fenomen apare sunt în general zonele subcarpatice. 

Deşi acum tehnologiile pentru iodarea sării de masă sunt bine cunoscute, la 
îndemână şi deloc scumpe, în unele Ńări obiceiurile de consum, disponibilitatea pe piaŃă şi 
condiŃiile  de distribuŃie pot descuraja utilizarea sării de masa iodate. Motiv pentru care 
considerăm că trebuie să se desfăşoară campanii de educare a consumatorului, campanii 
care sunt de interes public. 

Una din problemele speciale semnalate de U.N.I.C.E.F în 1990 a fost cea legată de 
calitatea slabă a produselor iodate fabricate şi ambalate în Ńările în curs de dezvoltare. O 
serie de organisme naŃionale şi internaŃionale (OMS, UNICEF etc.) luptă pentru eliminarea 
efectivă a acutei probleme de sănătate publică ce o constituie insuficienŃa prezenŃei iodului 
în alimentaŃia populaŃiei. 

Sarea iodată nu se recomandă să se folosească la preparat mâncarea, la conservat 
sau la murături pentru că în acest ultim caz va cauza tulburarea lichidului şi înnegrirea 
murăturilor. Sarea grunjoasă este recomandabil să fie folosită pentru conservare.  

Pentru sarea de masă iodată se vor face pe etichetă următoarele menŃiuni obligatorii: 
1. se va indica concentraŃia de iod; 2. se va indica să nu se utilizeze pentru conservare 
alimentelor; 3. se va face indicaŃia “ a se folosi pentru gătit şi masă”. 

Ambalarea, păstrarea şi transportul sunt net influenŃate de calitatea şi implicit de 
proprietăŃile sării de bucătărie. Vom sublinia încă o dată că este foarte important să fie ferită 
de umezeală, care duce la aglomerarea şi formarea de bulgări. Umezeala relativă la care se 
indică a fi păstrată sarea de bucătărie este de maxim 75%. 



  

Orice ambalaj de sare destinat comercializării trebuie să aibă inscripŃionat termenul 
de valabilitate, conform legislaŃiei în vigoare [3]. În cazul sării de masă care conŃine iod 
(sare iodată) perioada de valabilitate este de 6 luni, întrucât iodul fiind o substanŃa volatilă 
cantitatea de iod nu mai este garantată. 

În SUA, începând din 2002, toate alimentele vor avea etichete nutriŃionale care vor 
indica exact cantitatea.[8] 

Se cunosc substituenŃi ai sării de bucătărie, care sunt în general alte substanŃe 
minerale, care înlocuiesc ionul de sodiu. Cel mai adesea au denumiri comerciale care 
sugerează compoziŃia de bază (HalysoSalt, Corected Salt, etc.). În general medicii indică în 
locul sării de bucătărie adausurile din amestecuri de plante aromatice, condimente care por 
înlocui cu mult succes sarea în bucate, gustul devenind astfel mult mai plăcut. 

În cantitate ridicată sarea de bucătărie contribuie la stricarea echilibrului 
organismului sănătos, excesul conduce la hipertensiune şi la boli ale inimii. Persoanele în 
vârstă, sau cele care deja suferă de hipertensiune arterială utilizează la indicaŃia medicului 
substituenŃi de sare de bucătărie. SubstituenŃii sării de bucătărie sunt utilizaŃi de consumatori 
pentru că reduce doza zilnică de sodiu şi pentru a îmbunătăŃii presiunea arterială şi pentru a 
reduce riscul de “atac de inimă”. 

SubstituenŃii de sare se bazează cel mai des pe clorura de potasiu. Aceştia pot sau nu 
să se potrivească gustului consumatorilor, dar sunt extrem de utili dacă sunt acceptaŃi de 
consumatorul hipertensiv. Aceşti substituenŃi pot avea gust neplăcut, care pate fi îmbunătăŃit 
folosind ca adaus lizina, care este un aminoacid obŃinut din porumb. (HalysoSalt). 
Cantitatea mare de potasiu şi ea, la rândul ei, poate însă genera probleme de sănătate. 
Substituentul de sare de masa care conŃine clorură de potasiu nu poate fi aşadar utilizat de 
orice consumator, în cazul în care aceştia au probleme renale sau folosesc anumite 
tratamente cel mai sigur este să consulte un medic înainte de a folosi un substituent. 

Sunt cunoscuŃi substituenŃi de sare care conŃin ioni de magneziu şi de sulfură, 
compoziŃie care echilibrează ionii de sodiu şi pe cei de clor astfel că apar efecte de 
contracarare a efectului clorurii de sodiu. Această combinaŃie va avea însă un uşor efect 
laxativ. SubstituenŃii mai sus indicaŃi au un gust asemănător cu cel al sării de bucătărie. 

În Ńările dezvoltate, statul implicat şi responsabil de starea de nutriŃie şi sănătate a 
populaŃiei a recomandat producătorilor de alimente scăderea conŃinutului de ioni de sodiu, 
implicit de scădere a conşinutului de sare de bucătărie din alimentele procesate. Firme de 
renume (ex. Kellogg şi Uncle Tobyas). au redus şi chiar eliminat conŃinutul de ioni de sodiu 
în mare parte din alimentele produse, deşi se remarcă faptul că încă la etichetare, pe aceste 
produse nu este specificat prin calificativul  şi indicaŃia specială “conŃinut scăzut de sare” 
această stare de fapte.  

De fapt se constată orientarea mondială spre o politică de încurajare a reducerii 
consumului de sodiu, ceea ce a stimulat interesul crearea unor alimente, în care sărurile de 
sodiu –clorura de sodium în principal, s-a înlocuit cu substanŃe alternative, în particular cu 
acele săruri care conŃin ioni de potasiu sau amoniu.[8]  

 



  

EchivalenŃi folositori consumatorului 
1 lingură sare de bucătărie (NaCl) = 28 grame sare de bucătărie; 
1 linguriŃă NaCl = 9 grame sare de bucătărie; 
1 gram NaCl = 400 mg sodiu; 
10 grame de NaCl = 4 g de sodiu. 
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Destination images influence tourist's travel decision-making, cognition and behaviour at a 
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În turism, destinaŃia este componentă a oricărei oferte turistice, este parte principală 

sau secundară a atracŃiei. În alegerea unui produs turistic, primul criteriu este, de multe ori, 
destinaŃia. Tot mai mult se pune problema existenŃei unei mărci a destinaŃiei, construite şi 
promovate de oficiile naŃionale sau locale şi operatorii implicaŃi. 

ConcurenŃa tot mai mare care se manifestă în domeniul destinaŃiilor turistice, 
impune poziŃionarea pentru câştigarea unui avantaj competitiv. Bazinele tradiŃionale ale 
ofertei turistice (Europa de Vest, America de Nord, Europa de Sud) au început să piardă 
treptat din supremaŃie, în favoarea noilor şi dinamicelor destinaŃii: Asia de Est şi Pacific, 
Europa de Est etc. 

Harsha E. Chacko afirmă că „poziŃionarea este unul dintre cele mai eficiente 
instrumente de marketing turistic”.  

Se consideră că, procesul de marcare în cazul destinaŃiilor este identic cu cel al 
produselor şi serviciilor (cu mici diferenŃe spunem noi). Mărci celebre de destinaŃii sunt: 
San Francisco, Paris, VeneŃia. 

Şi pentru bunuri şi servicii de altă natură decât turistice, destinaŃia îşi pune amprenta 
asupra mărcii. Spre exemplu, mărci ca: Microsoft, Coca-Cola, Nike sunt legate de originea 
lor americană şi sunt asociate cu: independenŃa, atitudinea americană şi abilitatea 
tehnologică. 

În turism, provenienŃa este şi mai importantă deoarece Ńările existau înaintea oricărei 
identităŃi turistice. 

Problemele cărora trebuie să le facă faŃă poziŃionarea unei destinaŃii turistice, 
considerăm că ar putea fi împărŃite în două categorii: ce Ńin de mediul exterior şi cele ce Ńin 
de tipul de produs. 

În prima categorie ar intra: 
- bugetul foarte mic ce este alocat promovării unei destinaŃii, comparativ cu 

bugetele companiilor multinaŃionale ce oferă alte bunuri şi servicii; 
- multitudinea de interese la nivel local, care trebuie să se reunească într-o 

imagine unitară a destinaŃiei; 
- existenŃa unor stereotipuri, clişee ce sunt vehiculate cu privire la o destinaŃie şi 

care trebuiesc întărite, modelate sau modificate etc.  



  

Spre exemplu, pe piaŃa turistică, Majorca era percepută ca un loc al distracŃiilor pe 
plajă, al beŃivilor, un loc insalubru, foarte aglomerat şi nesigur. S-a dorit repoziŃionarea 
acestei destinaŃii, aşa că s-a schimbat numele în Mallorca. RepoziŃionarea nu înseamnă doar 
schimbarea numelui şi a felului cum este prezentată destinaŃia, ci şi modificarea podusului. 
În noua imagine, s-a pus accent pe cultura locală.  

- politica locală doreşte să-şi pună amprenta asupra imaginii transmise a locului. 
Dar, cum politicienii au posturi temporare şi imaginea suferă periodic 
modificări, ce-i afectează credibilitatea şi creează confuzie; 

- fiind vorba de banii publici, se cer rezultate imediate, lucru imposibil în orice 
demers de construire a unei mărci. 

În ce priveşte natura produsului, caracterul vag al unei destinaŃii îngreunează 
stabilirea unei mărci. Intangibilitatea unei destinaŃii este una dintre cele mai mari provocări. 
Elementele tangibile gen: camere la hotel, masă, plajă, munŃi sunt cele care sunt vândute de 
fapt, dar nu cele care sunt "comercializate". 

Elementele tangibile sunt esenŃiale şi necesare, dar când se ajunge la un anumit 
nivel de acceptare, devin secundare. Şi munŃii şi marea au ceva intangibil, pentru că ele nu 
vor fi posedate de turişti ci doar experimentate. 

Datorită combinaŃiei de tangibil şi intangibil, poziŃionarea unei destinaŃii turistice 
trebuie să se bazeze şi să se diferenŃieze prin "realităŃile abstracte", prin manipularea 
elementelor tangibile. 

Şi poziŃionarea este un termen relativ. Nu se ştie cu precizie cum are loc perceperea 
unei destinaŃii şi cu atât mai greu este să se analizeze acest proces în relaŃie cu destinaŃii 
concurente.  

Olivia H. Jenkins analizează dihotomic modalităŃile de măsurare a imaginii turistice 
în: faza calitativă şi faza cantitativă. În acest scop a utilizat: metoda analizei conŃinutului 
mesajelor, metoda utilizării fotografiilor, scări Likert etc. Studiile făcute în 1991 şi 1997 de 
Echter şi Ritchie au pus în evidenŃă 40 de atribute considerate importante în evaluarea unei 
regiuni turistice de către cei chestionaŃi. Cele mai apreciate, în ordinea importanŃei s-au 
dovedit a fi: atracŃiile naturale ale zonei, ospitalitatea, nivelul costurilor, climatul, 
divertismentul, mâncarea, etc. 

Generic vorbind, după Echtner şi Ritchie (1991) imaginea unei destinaŃii turistice 
are următoarele componente: 

- atribute funcŃionale comune (preŃ, climat, tipurile unităŃilor de cazare); 
- atribute funcŃionale unice (evenimente şi simboluri speciale); 
- atribute psihologice comune (amabilitatea localnicilor, notorietatea sau 

frumuseŃea peisajelor); 
- atribute psihologice unice (sentimente, locuri religioase, evenimente istorice). 
Toate aceste elemente dispuse tridimensional creează o "lume", "un tot", perceput 

ca atare.  
Construirea unei imagini pozitive a unei destinaŃii turistice se face în urma analizei 

ofertei şi cererii turistice. În creionarea imaginii se studiază atuurile ofertei şi nevoile cererii, 
urmând să fie alese elementele corespondente. O imagine pozitivă trebuie să ofere asupra 



  

destinaŃiei  o perspectivă completă, realistă, remarcabilă şi uşor de reŃinut. O imagine se 
modifică în permanenŃă şi aceeaşi imagine poate fi felurit percepută înainte, în timpul şi 
după consumul produsului turistic. 

Promotorul imaginii turistice, întâi face un portret al destinaŃiei, aşa cum vrea ca ea 
să fie înŃeleasă, ce atuuri să i se pună în valoare (ex: frumuseŃea peisajului, nepoluarea, 
izolarea, resurse naturale deosebite, clientela selectă, tradiŃii deosebite, gastronomia locală, 
etc.) urmând ca apoi aceste elemente să fie codificate, să fie transformate în simboluri. 
Aceste simboluri pot lua forma cuvintelor, a pictogramelor, culorilor, sunetelor, etc. şi pot fi 
diseminate prin toate domeniile de individualizare a mărcii firmei: reclame, dotări, 
îmbrăcămintea personalului, etc. Publicul urmează ca apoi să decodifice aceste simboluri, să 
le convertească în avantaje şi să le compare cu aşteptările şi dorinŃele sale.  

Simbolurile utilizate trebuie să aibă semnificaŃia urmărită de promotor şi trebuie 
acceptate ca atare.  

Pentru a fi eficientă, poziŃionarea implică promiterea unui beneficiu consumatorilor, 
creează aşteptări şi oferă soluŃii la problemele consumatorilor. 

Se consideră că procesul de poziŃionare a unei destinaŃii turistice, ar trebui să 
urmărească următoarea structură: 

1. Descoperirea aspectelor importante pentru piaŃa Ńintă; 
2. Aflarea modului în care este în prezent percepută destinaŃia; 
3. Descoperirea felului în care este percepută concurenŃa; 
4. Găsirea atributelor pe care destinaŃia ar trebui să le folosească pentru a se 

diferenŃia de concurenŃă, iar aceste atribute să se bazeze pe resursele sale, să fie 
durabile, relevante, comunicabile şi în concordanŃă cu dorinŃele consumatorilor.  

5. Coordonarea tuturor instrumentelor de comunicare pentru a transmite o imagine 
unitară a mărcii şi întărirea acesteia printr-un logo. 

PoziŃionarea este un demers psihologic ce urmăreşte crearea unei imagini unice a 
produsului, care să constituie interes şi atracŃie pentru piaŃă.  

PoziŃionarea are o latură obiectivă şi una subiectivă. 
PoziŃionarea obiectivă se bazează aproape în întregime pe atributele obiective, ale 

produselor fizice. De exemplu, FranŃa se delimitează prin: obiectivele şi monumentele sale 
istorice şi culturale, Colorado- prin munŃii săi; CroaŃia prin litoral, etc. PoziŃionarea 
obiectivă se poate baza şi pe elemente mai abstracte, cum ar fi Sighişoara- "oraşul lui 
Dracula". 

Riscul este ca elementele fizice de identificare, să nu fie unice în lume, cum ar fi 
litoralul pentru CroaŃia. Multe alte destinaŃii îşi promovează "produsul litoral". Multe 
destinaŃii doresc să se impună ca locuri romantice, nemuritoare, dar numai Roma este oraşul 
etern. 

O problemă des întâlnită este aglomeraŃia obositoare de informaŃii despre o 
destinaŃie, care nu ajută la identificarea mai bună a ei, ci dimpotrivă o plasează în lumea 
anonimatului. Elemente generale de istorie, cultură, literatură care pot fi extrem de 
importante şi valoroase pentru o Ńară pot să nu fie înŃelese de cei din exterior şi ca urmare să 
nu fie apreciate.     



  

PoziŃionarea subiectivă, se concentrează pe atributele subiective ale destinaŃiei, ce 
pot să nu existe în realitate ci doar în mintea consumatorilor (este singura realitate care 
contează). Spre exemplu, atributele subiective ale FranŃei sunt: inducerea fiorului istoriei, 
senzaŃia de înălŃare spirituală ca urmare a contactului cu marea artă a lumii, ş.a.  

EmoŃia pe care o destinaŃie o generează este elementul cel mai puternic şi distinctiv, 
care poziŃionează o destinaŃie turistică. Sloganul utilizat pentru promovarea Indiei, 
accentuează latura subiectivă, cea mai valoroasă, a Indiei: India changes you.   

O marcă pentru a crea un ataşament emoŃional, trebuie să fie: credibilă, 
transmisibilă, diferenŃiabilă, să conŃină idei puternice, să-i entuziasmeze pe partenerii 
comerciali şi să aibă rezonanŃă în rândul consumatorilor. 

Spania a făcut paşi importanŃi pentru a-şi crea o marcă a destinaŃiei, având al treilea 
buget din lume pentru promovare dar şi fiind printre primele destinaŃii din lume la sosiri de 
turişti.  

Prima campanie de promovare a Spaniei a avut loc în 1984, cu sloganul "Totul sub 
soare", urmată de sloganul "Pasiune pentru viaŃă" (1992-1995) în care diverşi fotografi 
celebri au surprins imagini din Spania, pe care le-au semnat cu numele lor. Un superb 
exemplu este reclama apărută în aprilie 1996 în revista Sky, imagine ce simbolizează 
Spania. Imaginea este o viziune personală a fotografului Javier Vallhonrat. Spania este 
personificată de o femeie tânără, frumoasă, îmbrăcată foarte colorat şi care este surprinsă 
într-o mişcare de flamenco. IlustraŃia vibrează de pasiune şi culoare. Imaginea dorea să 
concentreze frumuseŃea şi atractivitatea culturii spaniole, cu mesajul că "Dansul flamenco 
este inima culturii spaniole". InvitaŃia era clară: de a descoperi şi experimenta tezaurul 
cultural spaniol. 

Pentru această campanie, Spania a primit multe premii, dar nu a fost foarte bine 
primită de public. În 1997, a introdus o nouă campanie, cu sloganul "Bravo Spania", mai 
modernă şi accesibilă, care a fost bine primită pe piaŃa Marii Britanii, a Germaniei şi a 
FranŃei.  

Imaginea, ilustraŃia utilizată în reclamă este foarte importantă, codificarea şi 
decodificarea ei fiind o adevărată artă. Spre exemplu, logo-ul Australiei cuprinde: simbolul 
Australiei + culorile + pesonalitatea. Personalitatea destinaŃiei Australia, arată ca fiind: 
tânără, stilată, vibrantă, variată, aventuroasă. Culorile sugerează:  

Roşu - pământ, deşert, centru; 
albastru - cer, mare, infinit; 
verde - vegetaŃie, prospeŃime, curăŃenie; 
galben - căldură, viaŃă de noapte, energie, tinereŃe, prietenie. 
Dincolo de imaginea fotografică, vizuală se consideră că cea mai nouă cale de 

marcare este realizată, nu prin imagine, ci prin starea indusă prin "marketingul mărcii 
dispoziŃiei" (mood brand marketing). În acest fel, se pune accent pe spiritul destinaŃiei.  

H. E. Chacko a identificat câteva căi de poziŃionare, urmând o singură direcŃie:  
- pe baza preŃului, ex: Tunisia, unde subtitlul subliniază motivaŃia principală- 

preŃul; 



  

- pe baza motivaŃiilor consumatorilor, ex: Cancun, Mexic "locul celor ce adoră 
soarele"; 

- pe baza categoriei de utilizatori, ex: Hong Kong pentru vacanŃele de stimulare 
"Când ajung în top, trimiteŃi-i în vârf" (la Victoria Peak); 

- pe baza categoriei de produse, ex: Monaco, pentru viaŃa de noapte "Povestea 
care nu se sfârşeşte la miezul nopŃii"; 

- pe seama competiŃiei- nu e foarte utilizată. Ex: Visa a făcut referire la 
concurentul său, American Express, numind locuri din lume în care nu se 
acceptă American Express ci doar Visa.         

În prezent, se desfăşoară o campanie de marcare a unei destinaŃii din Africa de Sud, 
KwaZulu-Natal. 

PoziŃia pe care continentul african o deŃine în prezent în turismul mondial, este una 
mediocră (de cca. 3 % pondere în total sosiri). SituaŃia este generată, pe lângă cauzele de 
natură economică şi politică, şi de inexistenŃa unei imagini prea clare pe regiuni (în afara 
Piramidelor).    

Marca dorită de regiunea studiată este de identificare a regiunii KwaZulu-Natal cu 
"Regatul lui Zulu". În prezent regiunea nu este percepută aşa. Misiunea de marketing 
stabilită  este de a asigura recunoaştere naŃională şi internaŃională a KwaZulu-Natal, ca 
prima destinaŃie turistică. Obiectivul este de a promova KwaZulu-Natal ca "ca un domeniu 
magic, plin de bogăŃie furnizor de diverse experienŃe turistice" şi ca o destinaŃie multi-
culturală. Imaginile care pot fi utilizate în acest scop includ monarhia din Zulu şi identitatea 
sa culturală, care este cel mai puternic atribut. Patru produse cheie din ofertă sunt: munte, 
plaje, câmpuri de bătălie şi vegetaŃia. Marca centrală este "Regatul lui Zulu" şi valorile sale 
includ: statutul cosmopolitan, bogăŃia experienŃei, diversitatea, stabilitatea, un mediu 
ospitalier şi primitor. 

Ca temă generală, "Regatul lui Zulu", poate satisface necesităŃile marketingului 
intern şi internaŃional. Planificarea campaniei s-a făcut începând cu anul 2000 şi era 
împărŃită pe perioade până în martie 2003. ActivităŃile incluse se impărŃeau pe piaŃa internă 
şi pe cea internaŃională, şi dezvoltau elementele cheie ale ofertei. Pentru protejarea mărcii se 
intenŃionează regăsirea ei în toate materialele de promovare turistică.    

Câteva cuvinte am dori să spunem şi despre spotul publicitar TV de promovare a 
României ca destinaŃie turistică, ce are o abordare total diferită faŃă de materialele 
promoŃionale utilizate până acum. 

- se prezintă câteva imagini extraordinar de frumoase, urmate de cuvintele: Nu 
este ElveŃia, Nu este …, mai multe destinaŃii celebre din Europa iar în final 
apare o fetiŃă îmbrăcată într-un costum popular românesc zâmbind şi sloganul: 
România mereu surprinzătoare 

Considerăm că este un spot deosebit de bun şi ca şi idee şi ca şi concepŃie.  
Ideea centrală: România este parte a Europei, România sintetizează imagini 

uimitoare similare celebrelor locuri din Europa, România o Ńară a diversităŃii. 
Sloganul poate diminua şi posibilele frâne de vizitare, datorită informaŃiilor 

negative apărute în presa internaŃională- România te poate surprinde în bine.  
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Promotional value of packaging is the most important factor of customer’s appreciation of 

the quality of packaging and packed product. The costs of study on the promotional value are 
profitable for every customer and first of all for producers. The attractiveness of packaging for the 
consumer is manifested not only when it is seen in a commercial advertisement or exposed on a shop 
shelf, but also, and perhaps primarily, during actual use. 

 
 
From the point of view of obtaining the consumer’s approval, the most important 

feature of a packed product is the promotional function of its sales packaging. If this need is 
met in a satisfactory way (in addition to proper product quality, a known brand and an 
acceptable price) it may induce the consumer to choose that particular product rather than 
another. This is of special significance for general goods – that is relatively cheap and high 
retail-turnover items, such as some foods, cleaning agents, cheaper cosmetics, general 
hygiene products, etc. Thus, the sales packaging presents a certain value to the consumer – 
let us call it the promotional value of packaging. 

The notion of value constitutes a basic axiological category, defined as “everything 
that is valuable and desirable” or “what constitutes the goal of human actions”. There are 
controversies among philosophers as to whether values are objective or subjective in nature. 
I tend to agree with the relativists, who believe that an object possesses inherent 
characteristics that make it appear attractive, although the actual assessment is made by a 
subjective evaluation. Such value-judgements are a closely related to a society and its 
culture, and therefore, within the frame of a specific cultural circle, the values and valuation 
criteria become objective and become widespread in a society, a class or sometimes a social 
group. With the present globalisation of markets, values may acquire an even more general 
character. 

The promotional value of packaging may be defined as follows /2/: 
- a set of packaging characteristics which constitute a proper image of the 

product, make the product attractive to potential consumers, encourage 
purchasers to buy the particular product and allow clear identification of the 
product, so that  customers can easily distinguish between it and similar 
products made by competitors. 



  

The attractiveness of packaging for the consumer is manifested not only when it is 
seen in a commercial advertisement or exposed on a shop shelf, but also, and perhaps 
primarily, during actual use. 

The promotional value of sales packaging, so understood, is therefore a comparative 
value, in that it must be attributed to packaging in the context of other similar packaging of a 
particular group of products found on the market and targeted at consumers. Value also a 
dynamic aspect, changing in time as the expectations, preferences or habits of consumers 
alter. Also technological progress and the introduction of new designs or material solutions 
may stimulate increased consumer expectations in relation to packaging. 

The promotional value of packaging, as one of the qualitative characteristics of a 
marketed product aimed to satisfy specific customer needs, cannot be separated from some 
economic aspects.  The field which links these qualitative and economic approaches and 
analyses product-quality problems from the point of view of economic effectiveness, is 
Quality Management. 

The authors of publications in this field stress that each economic analysis of a 
production process, its range and the methods used, should be suitable for the quality 
characteristics of the final product. They further underline the role of the economic aspects  
as being a decisive and optimising criterion, and as a variable controlling the production 
process. Each decision concerning the quality aspects of a product should be analysed and 
evaluated from the point of view of economic effectiveness. This is crucial, as in a market 
economy the main objectives of an enterprise are expressed in economic terms /1/. 

The most universal and synthetic measure of the economic effectiveness of every 
enterprise is profit, assessed with the use of selected profitability ratios (e.g. the rate of 
profit index). 

If particular goods are manufactured to be sold, profit depends on the relationship 
between production costs and the final outcome – that is the proceeds from the sale of the 
product. Sales are determined by the demand for the product on the market. One of the most 
important factors determining the demand for a given product is the usability of this 
product, and therefore the specification (properties) which constitute its quality (this area 
must, of course, include the promotional value of product packaging).  

In the calculation of the costs of an enterprise, the quality cost category should 
always be separated: more precisely - the cost of manufacturing a product of given quality. 
This category should play the leading role when working out the product design quality 
during the product design stage. This facilitates the economic optimisation of such quality. 
The quality cost group should also include the cost of producing promotional value 
packaging. These are costs which should, among others, become the optimising factor at the 
product design stage. They comprise: packaging production costs (PPC) and direct 
packaging promotional value costs (PPV). Finally it should be mentioned that the resulting 
promotional value of the packaging is related to three marketing-mix components: the 
quality of material product, the brand, and the packaging. It is shown on the picture 1. 

 



  

 

Pic.1. Interaction among promotional value of packaging and others components of 
marketing mix 

 
Effects of studies on the promotional value of packaging 
If we define the packaging promotional value as the sum of its characteristics 

(which, together with the packed product itself), cause it to be attractive to potential 
consumers. This sum of characteristics, therefore, is demand-creating. Assuming a constant 
price level and constant level of consumer income, it can be stated that there is a positive 
relationship between the packaging promotional value and the demand for the product. 

P=f ( PPV) 



  

This stems from the fact that the promotional value of packaging is a component of 
the usability value of a material product. To put it another way it constitutes one of the 
significant characteristics of the product quality. Additionally, it should be moreover 
mentioned at this point that the effects of the promotional value of packaging might also 
have social benefits, resulting from the educational value of the packaging (including 
information about new raw materials used, about product constituents that are more 
effective, less hazardous, or about new possibilities of using the product). 

The stronger the P=f (PPV) relationship, the stronger is the stimulating action of the 
promotional elements of packaging on the buyer. The strength and the mechanism of this 
action are determined not only by the promotional packaging value but also by the level of 
the potential buyer’s susceptibility to such an action. This level affects, among others, the 
related notion of a final utility substitution effect. This may (in accordance with the 
expectations of a manufacturer investing in the promotional value of packaging) mean that 
the consumer considers that, by purchasing the particular product offered, he will gain at 
least the same benefits as another similar product. At that moment he decides to buy one 
product rather than another. It is obvious that this susceptibility is different in different 
market segments. Therefore it becomes necessary, among other considerations, to identify 
such differences using marketing studies, carefully prepared and focused on such consumer 
behaviour patterns. 
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Touristic  consumer behaviour  represenst one of the topical   interest issue in the offer of 

touristic services witch is amplifying and diversifying in a fast way. 
The main objective of the research is the establishment (settlement) of the psychological 

elements of  consumer’s behaviour regarding the consumption (consumer ship) of touristic  services 
and the typology of the touristic services consumers.  

 
 
Comportamentul consumatorului a fost descris ca fiind „o interacŃiune dinamică 

referitoare la impresie şi percepŃie, conduită şi întâmplări naturale comune prin care fiinŃele 
umane îşi dirijează schimbările survenite în propriile vieŃi” (American Marketing 
Asociation). 

Asupra comportamentului turistului pe piaŃă îşi îndreaptă influenŃa o sumedenie de 
factori psihologici, aceştia fiind cunoscuŃi sub denumirea de factori personali sau variabile 
explicative individuale. Cei mai importanŃi factori psihologici care orientează 
comportamentul de cumpărare şi consum al turistului, ca şi consumator de servicii turistice 
sunt: personalitatea, imaginea despre sine, stilul de viaŃă, atitudinile, motivaŃiile, percepŃia, 
vârsta şi faza ciclului de viaŃă, profesia ş.a.  

Personalitatea turistului  reprezintă o sumă de caracteristici individuale, credinŃe, 
convingeri, atitudini şi obiceiuri care reprezintă un răspuns coerent şi stabil al acestuia la 
mediu, care îi conferă unicitate subiectului şi-i controlează reacŃiile şi relaŃiile cu mediul 
extern. În prezent firma turistică va trebui să se adreseze în mod diferenŃiat în cazul 
următoarelor tipologii de clienŃi: 

- Clientul ezitant va trebui „convins” prin argumente puternice, suplimentare 
pentru a-l putea determina să cumpere şi să consume un anumit produs turistic; 

- Clientul hotărât care nu mai trebuie convins să achiziŃioneze produsul, ci 
trebuie determinat să devină un client fidel;  

- Clientul agitat sau agresiv, pentru care serviciile turistice oferite vor trebui să 
fie ireproşabile; 

- Clientul activ, căruia oferta turistică, trebuie să îi ofere posibilităŃi largi de 
mişcare şi sport pe durata sejurului; 

- Clientul pasiv, care va dori cu prioritate condiŃii bune de odihnă; 
- Clientul care nu a testat încă oferta, în cazul acestuia accentul fiind pus pe 

intensificarea acŃiunilor promoŃionale de către firma turistică; 



  

- Clientul care şi-a format un obicei în a călători şi de a solicita serviciile firmei, 
cei caresuntconvinşi de calitatea serviciilor turistice oferite de firmă etc. 

Dacă am lua în considerare simultan tipurile de voiaje agreate de turişti şi câteva 
tipuri de personalităŃi ale consumatorilor, ajungem la asocieri de genul celor de mai jos:  

 
Tip de voiaj Personalitatea turistului 

Cu automobilul Activ, sociabil, încrezător în sine, curios, direct 

Cu avionul Foarte activ, foarte încrezător 

Cu autocarul Dependent, agresiv, impulsiv, neliniştit 

Cu trenul Pasiv, distant, emotiv, instabil, dependent, neliniştit 

În interiorul Ńării Direct, activ 

În străinătate Încrezător în sineşi neîncrezător în alŃii, impulsiv 

Tabel nr.1. Tipuri de turişti, de mijloace de transport şi de personalităŃi 
 
Imaginea despre sine  este reprezentarea pe care clientul şi-o formează în funcŃie de 

tot ceea ce el recepŃionează, simte şi crede despre sine şi care-i exprimă poziŃia sa socială, el 
reprezentând şi un factor care îşi pune amprenta foarte pregnant pe comportamentul mai 
multor persoane. Spre exemplu persoanele care doresc să transmită celor din jur imaginea 
unor oameni sobri, vor solicita servicii de bună calitate, vor evita extravaganŃele, vor fi 
încântaŃi să li se ia în considerare sugestiile etc., cei care afişează imaginea bunăstării vor 
călători în vehicule de lux, vor dori servicii la cameră, nu vor face economii la banii pe care 
îi oferă (mai ales în prezenŃa altor persoane) pentru serviciile de agrement mai extravagante 
etc., iar cei care se vreau genul sportiv, vor fi foarte atraşi de posibilităŃile pe care firma i le 
oferă etc.  

Ca şi o coordonată excepŃională a consumului  apare o latură puternic psihologică, 
şi anume consumul hedonist ca un răspuns la solicitarea sinelui. Un exemplu elocvent îl 
constituie produsele turistice care pun accent pe lipsa restricŃiilor, înfăŃişând imagini 
atrăgătoare pe fundaluri idilice, cum ar fi soarele, marea şi nisipul plajelor, cu sloganuri de 
genul „Hai, răsfaŃă-te!”, unde consumatorul este încurajat să îşi depăşească toate inhibiŃiile.  

Stilul de viaŃă reprezintă un factor de comportament care dă expresie exterioară 
trăirilor interioare ale consumatorului de servicii turistice, el fiind în fapt un sistem de 
reperare a unui individ plecând de la centrele sale de interes, de la ideile, de la opiniile şi de 
la acŃiunile sale, respectiv de la modelele de consum pe care le adoptă.  

J.R.Abbey, în „Journal of Travel Research”, a reuşit să pună în evidenŃă 12 tipuri 
diferite de turişti în funcŃie de stilul lor de viaŃă: 

1. turiştii familiali, care consideră că nu pot fi fericiŃi numai atunci când îşi petrec 
vacanŃele cu familiile lor; 

2. turiştii economi, care preferă, din motive pecuniare, numai forme de turism 
ieftine; 



  

3. turişti neîncrezători, care nu au curajul să ia singuri deciziile cu privire la 
turism; 

4. turiştii organizaŃi, care sunt siguri că vacanŃele neplanificate şi neorganizate din 
timp vor fi nereuşite; 

5. turiştii în căutarea unui statut, care călătoresc numai în locurile în care speră să 
nu întâlnească prieteni sau cunoscuŃi; 

6. turişti pasionaŃi de istorie, care preferă să-şi petreacă vacanŃele în locuri cu 
rezonanŃă istorică; 

7. turişti nocturni, care pun accentul mai ales pe animaŃia nocturnă; 
8. turişti sociali, care sunt foarte interesaŃi în realizare de contacte interpersonale 

în timpul voiajelor şi sejururilor; 
9. turişti ecologişti, care preferă turismul în aer curat, la Ńară sau în natură; 
10. turiştii „intelectuali”, care sunt orientaŃi, pe timpul vacanŃelor, spre ocupaŃii 

tematice, aducătoare de satisfacŃii intelectuale; 
11. turiştii culturali, orientaŃi spre obiective care le asigură îmbogăŃirea spirituală: 

manifestări artistice, culturale, case memoriale, expoziŃii, muzee etc. 
12. turiştii sportivi, atraşi de practicarea sporturilor sau de manifestările sportive.  
Pe baza unui studiu realizat în Marea Britanie privind stilurile de viaŃă şi influenŃa 

acestora asupra comportamentului de cumpărare, se poate ajunge la următoarele tipologii: 
 

 Stilul de viaŃă Caracteristici 
Cei motivaŃi de 
nevoi de 
apartenenŃă 

Oameni cu convingeri sigure, ataşaŃi de Biserică, de 
valorile tradiŃionale ale familiei. Sunt refractari la 
schimbări. 
Forme de turism practicate: forme de turism familial, în 
general forme de turism fără pretenŃii, lipsite de  
extravaganŃe. 

Cei motivaŃi de 
nevoi de 
supravieŃuire 

Oameni care se luptă  pentru a-şi asigura un trai decent: 
acceptă autoritatea şi munca grea, liniştiŃi, tradiŃionalişti.  
Forme de turism practicate: foarte rar acceptă produsul 
turistic, iar atunci când iau decizia de a cumpăra un produs 
turistic, o fac numai în dacă sunt convinşi că le este absolut 
necesar. PracticanŃi ai turismului balnear, de tratament. 

Cei motivaŃi 
de nevoi de 
securitate 

Cei fără Ńeluri 
semnificative 

Există două categorii: tinerii fără profesie a căror 
preocupare este obŃinerea de profituri rapide; cei foarte 
bătrâni care îşi duc traiul de pe o zi pe alta. 
Forme de turism practicate: Aceştia pot fi rareori întâlniŃi 
ca şi consumatori de servicii turistice. 

Cei orientaŃi 
către 
societate 

Consumatori 
remarcabili 

InteresaŃi de posesiuni materiale, îşi formează convingerile 
prin intermediul unor grupuri de referinŃă(prieteni, familie). 
Forme de turism practicate: în general aceşti sunt 
consumatori de servicii turistice de tip „modă”. 



  

Cei implicaŃi 
din punct de 
vedere social 

Grupuri motivate de idealuri de cinste şi alte valori 
autentice, promotorii unei vieŃi sociale de calitate. 
Forme de turism practicate: cele care promovează 
reîntoarcerea la natură, turismul ecologic, cultural sau 
forme de turism care le oferă satisfacŃii pe planul 
cunoaşterii. 

Cei înclinaŃi 
către 
experiment 

Materialişti, tehnocraŃi, individualişti, interesaŃi de noutate. 
Forme de turism practicate: optează pentru produsele 
turistice care le conferă un anumit statut social, care le 
satisfac „ego-ul”; amatori de produse turistice 
experimentale, de agrement, de aventură. 

Cei orientaŃi 
către sine 

Liber-
cugetătorii 

MotivaŃii de convingeri proprii, capabili de autorealizare. 
Sunt toleranŃi, au viziune socială de ansamblu, caută soluŃii 
la problemele globale ale societăŃii. 
Forme de turism practicate: turismul de masă sau cultural. 

Tabelul nr. 2 Stiluri de viaŃă şi forme de turism practicate 
 
Atitudinile se definesc ca fiind „predispoziŃia turistului de a răspunde într-o manieră 

favorabilă sau nefavorabilă la un produs turistic”. Ele implică un aspect cognitiv, unul 
afectiv şi unul comportamental  

Astfel, atitudinea faŃă de risc şi  înclinaŃia spre aventură  sunt criterii psihologice 
care îi vor orienta pe indivizi spre tipuri de servicii turistice sensibil diferite. Alegerea Ńărilor 
sau regiunilor de destinaŃie (Irlanda de Nord sau ElveŃia), selectarea mijloacelor de transport 
pe care le vor solicita (trenuri, nave sau aeronave), opŃiunile pentru modalităŃile de cazare 
(cort sau hotel), pentru formele de agrement (cazinou sau muzeu) etc. sunt elemente care vor 
conduce la două categorii de turişti esenŃial diferiŃi: 

- Alocentriştii, respectiv cei care adoră aventură şi riscul, fiind încrezători în 
forŃele lor şi impulsivi; 

- Psihocentrişti, adică cei care Ńin la siguranŃa, fiind egoişti, neliniştiŃi şi inhibaŃi. 
Acest fapt nu exclude întru totul existenŃa unor turişti care nu se încadrează  în nici 

unul din cele două segmente.  
 
MotivaŃiile sunt forŃe interioare (influenŃate de percepŃie, de experienŃele trecute, de 

grupurile de referinŃă etc.) care incită turiştii spre anumite comportamente, exprimându-se 
prin tendinŃa acestora de a reduce o anumită tensiune, determinată de o nevoie nesatisfăcută.  

Raportate la turism, motivaŃiile pot fi grupate în patru categorii distincte: 
1. MotivaŃiile fizice: dorinŃa de odihnă, de practicarea sporturilor, de păstrare sau 

recăpătare a sănătăŃii etc.; 
2. MotivaŃii culturale: dorinŃa de a cunoaşte arta, de a asculta muzică, de a intra în 

contact cu noi forme de folclor etc.; 
3. MotivaŃii interpersonale: dorinŃa de a întâlni noi persoane, de a vizita prietenii, 

cunoştinŃele şi rudele, de a evada din rutină; 



  

4. MotivaŃii care Ńin de statut şi de prestigiu: dorinŃa de a deveni cunoscut, de a fi 
apreciat, de a avea o bună imagine etc. 

 
PercepŃiile reprezintă interpretarea dată de un turist stimulilor recepŃionaŃi prin cele 

cinci simŃuri (gust, miros, auz, văz şi pipăit), ele fiind un factor de comportament de primă 
importanŃă, de care trebuie să se Ńină seama mai ales în definirea strategiilor privitoare la 
produsele turistice, precum şi a celor promoŃionale. În general, percepŃia unui obiectiv 
turistic este rezultatul interacŃiunii factorilor stimuli, cum ar fi coloritul, formatul sau 
ambianŃa, cu factorii care Ńin de personalitatea clientului, de clasa lui socială, de vârstă, de 
stilul său de viaŃă etc. Acest fapt face ca o destinaŃie turistică să fie percepută în mod diferit 
de clienŃii firmei.  

În baza percepŃiilor sale şi a unor criterii clar definite, consumatorul de servicii 
turistice poate realiza evaluarea destinaŃiilor turistice şi alegerea variantei pe care o 
consideră optimă.  

 
Vârsta şi ciclul de viaŃă reprezintă unul dintre factorii psihologici de comportament 

căruia firmele turistice trebuie să îi acorde maximum de importanŃă. Trecerea de la copilărie 
(când accentul se pune pe jocuri de agrement şi mişcare) la adolescenŃă (când sunt agreate 
excursiile ieftine, drumeŃiile, jocurile educative şi serviciile care Ńin de turismul cultural), de 
la adolescenŃă la prime tinereŃe (în care preferinŃele sunt orientate mai ales spre oferta 
turistică ce asigură împlinirea personalităŃii), apoi la a doua tinereŃe (când înclinaŃia spre 
sedentarism – şi servicii specifice pe timpul sejurului – se accentuează) etc. sunt etape ale 
ciclului de viaŃă al omului care marchează pregnant schimbările lui de comportament vizavi 
de oferta firmelor turistice. 

Luând în considerare aceşti factori psihologici de comportament demni de luat în 
seamă, se poate ajunge la concluziile prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Faza ciclului de viaŃă familială Venitul 
ÎnclinaŃia spre 

turism 
1. Celibatar Modest Mare  
2. Tânăr căsătorit, fără copii În creştere Medie  
3. Căsătorit, cu copii sub 6 ani În scădere Foarte slabă 
4. Căsătorit, cu copii şcolari În creştere Slabă  
5. Matur, căsătorit, cu copii de întreŃinut Stabil  Medie  
6. Matur căsătorit, în activitate, fără copii 
de întreŃinut 

Maxim  Foarte mare 

7. Bătrân căsătorit, în activitate Stabil  Mare  
8. Pensionar căsătorit Modest  Foarte mare 
9. Pensionar singur Modest  Slabă  
Tabelul nr. 3.  Ciclul de viaŃă familială şi înclinaŃia spre consum. 

 



  

Profesia reprezintă un factor psihologic a cărui influenŃă asupra comportamentului 
turistului poenŃial şi efectiv şi implicit asupra cereri de turism este cu adevărat considerabilă. 
Astfel în mod evident, reacŃiile la consumul unui produs turistic vor fi diferite dacă este 
vorba de un Ńăran, un pictor sau un manager de hotel.  
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The aim of this work was to present complex embrace of factors influencing the packaging 

management polices. The development of that economy depends on various economic, social, 
ecological and legal factors, as following: the progress in the economy and trade, changes in the 
living condition of the population and an increased awareness and requirements of the consumer 
changes in the legislation as well as protection of the natural environmental,   

 
 
The entirety of the technical, economic and organisational measures associated with 

the packaging of commodities, implemented in order to ensure a proper economic operation 
(packaging production, use and disposal after use) can be termed as packaging economy. 
The development of that economy depends on various economic, social, ecological and 
legal factors. The principal aspects of the changes in the packaging economy are shown in 
figure 1 [1, 8, 10, 11]. 

Within various groups of factors fostering changes in the packaging economy, 
several key elements deserve a closer look. The progress in the economy and trade is 
characterised, among other things, by [7, 9 ]: 

- growth of the national income and of the global industrial production, resulting 
in stronger demand modern packaging, 

- changing structure of the production mix, leading to a growing demand for new 
kinds of packaging, 

- implementation of new technologies of products preservation (including food 
products), automatic filling and sealing, 

- development of distribution channels and logistic infrastructure (in particular 
with respect to transport, warehousing, IT), where the packaging is a key 
element in the market development, 

- strong competition, forcing the companies to minimise the quality and quantity 
losses of the packaged goods, 

- increasing importance of packaging as a key component of marketing and an 
efficient tool of demand management (in particular with respect to the level and 
structure). 

The development of packaging economy is also a result of the need to adapt the 
packaging to the changing living standards of the population, in particular: 

- changed model of the family life and meals organisation, resulting from the 
employment of women, 



  

- increase of the number of households consisting of a single person or two 
persons, 

- increasing percentage share of elderly people in the industrial societies, 
- gradual increase of wealth of certain social groups in industrial countries, 
- increasing share of food consumed away from home, within the framework of 

various forms of catering, 
- increasing habit of taking snacks between meals, 
- increased demand for healthy food, convenient to use and safe. 

 
Fig. 1. Complex embrace of factors influencing the packaging management polices 

Own work based on [4-10]. 
  
An increased awareness and requirements of the consumers also stimulate the 

development of packaging economy. There is a clear growth of the consumers’ expectations 



  

with regard to the reliability of the information provided via the packaging, extended 
durability of the packaged products and availability of top quality products. 

The development, wide use and scale of the exchanged information lead to a 
constant increase of the expectations and requirements of the consumers with regard to the 
hygienic and sanitary properties of the packaging and to the interaction thereof the packaged 
product [6, 9-11]. 

With the increasing environmental awareness of the society, the problem of used 
packaging as a burden on the natural environment and related expectations acquires more 
weight [4]. 

The nature of the requirements, which the modern packaging has to fulfil in 
connection with the protection of the environment, is twofold: economic and social. The 
former is related to the reduction of the consumption of natural resources and energy needed 
to produce packaging, while the latter consists in preventing the pollution of the 
environment with used packaging, which accounts for about 30% of the household waste 
mass. It is feasible if the packaging is disposed of in a rational manner, i.e. by multiple use, 
recycling, incineration with recovery energy, composting. Thus, the packaging industry and 
packaging systems are facing difficult challenges: from simple reduction of the packaging 
mass, through preparation for multiple use, recycling or biodegradation, to strengthening the 
protection procedures, so as to avoid contamination of the environment by the packaged 
product [1-3]. 

The basic ecological requirement for the packaging is the necessity to implement 
the so-called „4R” principle [2-4, 10]: 

- Reduction, 
- Re-use, 
- Recover, 
- Recycling. 
The development of international exchanges, integration of European countries 

within the framework of the European Union, and the need to protect the consumer and his 
health as well as the natural environment, forced the countries to enact uniform regulations 
pertaining to specific areas of social and business activities, including the packaging sector, 
one of the major areas of the economy. In the EU, more than 100 directives regulate the 
packaging sector. Poland’s preparations to join the Union include the adjustment of our 
legislation to the acquis communautaire, taking a concrete form of amendments of the 
national law [5, 8]. 

About sixty national acts of law, to a varying extent, take into consideration the 
packaging problems. The development of the packaging economy is therefore influenced 
also by regulations pertaining to the following spheres [5, 8, 10]: 

- food safety, 
- materials and products destined for contact with food products, 
- packaged goods, 
- protection of the natural environment, 
- chemical substances and preparations, 



  

- cosmetics, 
- protection of the consumer. 
The factors outlined above – of economic, social, ecological and legal nature – have 

a major impact on the entirety of the actions related to the packaging economy. 
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The nowdays tourism is a mass tourism because our society is a mass one too. The mass 

tourism, unrestrained, cans distroy identity and purity of a destination. Impacts of tourism may be 
better or worse depending on geographical conditions or social and economic circumstances. It is 
necessarry to establish for every place a measure unit, named- reception capacity.  

 
  
Turismul este un turism de masă pentru că societatea în care trăim este una la fel. 

Termeni ca: fenomen de masă, societate de masă sau societate de consum de masă fac 
referinŃă la o organizare socială particulară, mai precis la o societate industrială avansată 
unde se produc şi se consumă un mare număr de produse şi servicii relativ nediferenŃiate. 

Turismul de masă dă naştere unor plaje şi piste de schi suprapopulate, unor zone 
litorale şi montane betonate, conduce la apariŃia ambuteiajelor şi a unor fire de aşteptare de 
câŃiva km, şi ne trece prin faŃa ochilor o mulŃime de piei bronzate sau chiar arse.  

Celebra expresie "bronzaj idiot" este de mult timp depăşită, dar întâlnim tot mai des 
slogane publicitare de genul: "Nu mai călătoriŃi ca valizele!" 

Turismul de masă nu este decât expresia unei astfel de societăŃi: de fapt un mod de 
producŃie şi de comercializare a voiajelor numit industrie turistică. Termenul poate părea 
impropriu deoarece nu este vorba despre producŃia de bunuri materiale. Dar, prin această 
derivaŃie de vocabular, se evocă de fapt ideea unei producŃii de bunuri în serie. 

Într-adevăr, sejurul turistic a devenit un bun de consum. Organizarea "pe baze 
ştiinŃifice" a producŃiei acestuia, generează un cost accesibil pentru cea mai mare parte a 
consumatorilor potenŃiali. "Masificarea implică pasivitatea şi acceptarea fără crâcnire a 
condiŃiilor contractuale. Turistul se vede redus la un obiect transportat la dată fixă, alimentat 
la ore ştiute dinainte şi închis în adevărate gheto-uri care îi interzic orice comunicaŃie cu 
lumea exterioară." Fenomenul este mai bine explicat de sociologul B. Lerivray: Omul se 
lasă influenŃat nu numai în compunerea vacanŃei, ci şi în modul său de a trăi, monumentele 
pe care trebuie să le vadă, ierarhia curiozităŃilor turistice şi calificările decorative a 
monumentelor şi a aşezărilor. Nu vedem prea bine cum omul alienat în munca sa nu va păŃi 
la fel şi în timpul acelei luni de aparentă libertate. 

Critica lansată asupra turismului de masă calificat drept pasiv şi alienant se extinde 
şi asupra loisir-ului ca practică liberă. Unii filosofi precum Marcuse au tendinŃa de a nega 
existenŃa acelor activităŃi personale numite loisir. Loisir-ul  dă naştere unei iluzii a liberei 
satisfaceri a nevoilor individului deoarece aceste nevoi sunt create, manipulate de forŃe 
economice a producŃiei şi consumului de masă în interesul stăpânilor lor. J. Baudrillard în 
Les nouvelles colonies de vacances, scria că este vorba de fapt despre diviziunea funcŃională 



  

a două mari genuri de timp; timp de muncă şi timp liber, care constituie împreună un sistem 
şi care fac din loisir ideologia timpului de muncă alienant. 

În 1991, antropologul J. D. Urbain în lucrarea sa, L Idiot du Voyage, compară 
turiştii de masă cu nişte triburi barbare, cu o hoardă de invadatori (J. Ash şi L. Turner: The 
Golden Hordes: internaŃional tourism and pleasure periphery). Imaginile nu sunt noi. Din 
1936, deja, presa a reacŃionat, îndeosebi prin caricaturile din Le Figaro, prezentând 
muncitori în caschete în concedii plătite stând tolăniŃi ca nişte "cârnaŃi" pe plajele de la 
Deauville. 

Magia, sanctitatea, personalitatea locului: iată ceea ce turismul de masă a distrus, 
spun criticii cei mai vehemenŃi. Deasemeni ei acuză turismul de importul unor modele de 
consum occidentale care au o putere de atracŃie dar pervertesc economia precum comerŃul 
cu droguri sau prostituŃia. Confruntarea cu societăŃile tradiŃionale nu este în avantajul 
acestora din urmă care se destramă. 

În lucrarea La ruee vers le soleil (Rostogolirea, iureşul spre soare), P. Aisner şi C. 
Pluss insistă asupra coincidenŃei între decolonializare şi deschiderea spre turismul de masă 
în aceleaşi regiuni.  

În sfârşit, nemulŃumit de a fi stins duhul, ruinat economia, pervertit cultura, turismul 
de masă devorează şi peisajul, lucru redat de lucrarea lui J. Krippendorf, începând chiar cu 
titlul: Oare turismul trebuie să distrugă locurile care îl fac să trăiască? 

Putem spune că un loc poate să moară din cauza turismului şi aceasta datorită 
clientelei nesatisfăcute care îl părăseşte, sau populaŃiei rezidente revoltate de excese sau de 
lipsa autorităŃii.  

 
Capacitatea de primire turistică 
Pentru a descrie efectele negative ale turismului de masă asupra aşezărilor turistice, 

în literatura de specialitate s-au folosit diverse metafore.  
Din chimie, s-a împrumutat termenul de saturaŃie, adică acea stare a unui lichid 

care nu poate să dizolve o cantitate suplimentară de solid sau a unui corp solid care nu poate 
să absoarbă o cantitate suplimentară de lichid. Asemeni lichidului sau corpului solid şi o 
anumită aşezare este ocupată de "o materie străină", turiştii, şi în acest fel putem introduce 
termenul de capacitate-limitată.  

Această noŃiune se întâlneşte în studiul normelor de securitate. Aşa definim spre 
exemplu, sarcina maximă pe care o poate suporta un planşeu sau o scară. Este vorba despre 
un fenomen măsurabil (rezistenŃa materialelor) şi deci relativ obiectiv. Sarcina aceasta este 
aşadar ceea ce poate cineva purta sau ceea ce poate ceva suporta. 

Fizicienii pun deasemenea în evidenŃă relaŃia dintre efort şi deformarea relativă. 
Astfel atunci când acŃionăm cu o forŃă de tracŃiune asupra  unei bare, aceasta se alungeşte 
într-o primă fază direct proporŃional cu forŃa care i se aplică. Dacă acŃiunea forŃei încetează, 
bara îşi revine, şi vorbim despre zona de elasticitate. După depăşirea unei anumite mărimi a 
forŃei, la o creştere  mică a acesteia, bara se alungeşte într-o măsură mare şi astfel ajungem 
în domeniul deformării plastice, revenirea fiind imposibilă. Creşterea în continuare a forŃei, 
chiar cu valori foarte mici, după depăşirea limitei de rezistenŃă, determină la un moment dat, 



  

ruperea barei. S-a ajuns la limita de rupere. În acest fel funcŃionează şi spaŃiul turistic. 
Turiştii produc un impact, o deformare asupra teritoriului. Impactul turismului asupra 
teritoriului a fost evocat de o manieră  relativ precoce de organizaŃii internaŃionale, dintre 
care menŃionăm  Uniunea InternaŃională  pentru Conservarea Naturii şi a Resurselor care a 
organizat încă din 1966 o conferinŃă pe această temă din anul 1966.  

În anul 1980 în studiul intitulat "Capacitatea de suportabilitate şi producŃia 
turistică", J.M. Thurot a propus un indicator: capacitatea de suportabilitate turistică, pe care 
îl descrie pe larg. 

Capacitatea de suportabilitate turistică reprezintă circulaŃia turistică (nr. turiştilor) 
care poate fi admisă de sistemul economico-social fără ca acesta să se modifice iremediabil: 

- la nivelul structurilor economice, fără să fie nevoie să se apeleze pe scară largă 
la structurile non-regionale sau străine;  

- la nivelul structurilor sociale, fără să modifice radical echilibrele sociale 
anterioare; 

- la nivel cultural, fără să modifice profund sistemele de valori care prevalează; 
- la nivelul mediului înconjurător, fără să modifice marile caracteristici ecologice 

iniŃiale. 
La rândul său, OMT a definit capacitatea de suportabilitate turistică aproape la fel.   

Astfel, conceptul de încărcătură turistică, vizează stabilirea în termeni măsurabili a 
numărului de vizite şi a gradului de dezvoltare turistică care nu vor genera consecinŃe de 
natură a prejudicia resursele. Este capacitatea care poate fi atinsă fără consecinŃe fizice 
asupra mediului natural şi a celui creat de om, fără consecinŃe social-economice pentru 
comunitatea şi cultura locală ori altfel spus fără să năruie echilibrul între dezvoltare şi 
conservare a resurselor. În termeni statistici reprezintă numărul de vizitatori pe care îi poate 
suporta un teritoriu fără să genereze o pierdere a atractivităŃii sau o degradare a mediului. 
Putem spune că este vorba despre o saturare sau o depăşire a capacităŃii teritoriului de a 
suporta o anumită încărcătură turistică dacă circulaŃia turistică internă şi internaŃională 
depăşeşte temporar nivelul acceptat de mediul fizic şi uman din zonele de primire sau de 
destinaŃie. 

În cazul acestui concept, autorii definesc mai multe praguri. Primul dintre ele ar 
corespunde limitei de elasticitate definită de fizicieni, adică a acelui număr de vizitatori care 
vizitând simultan un teritoriu nu generează modificări iremediabile.  

Un alt prag este cel care corespunde limitei de plasticitate, caz în care efectele 
constau într-o deformare a destinaŃiei turistice.  

În sfârşit mai poate fi vorba despre o limită de rupere, în cazuri extreme. În foarte 
multe lucrări se pune semnul egalităŃii între capacitatea de suportabilitate turistică şi 
capacitatea de primire. Oare pot fi echivalate cele două noŃiuni? Teoretic capacitatea de 
primire semnifică numărul de locuri disponibile. De exemplu în cazul unui vapor, există un 
număr limită de locuri disponibile care corespund unor norme de securitate. De asemenea, 
capacitatea de primire a unui hotel reprezintă numărul de clienŃi care pot beneficia de 
condiŃii de cazare în condiŃii de confort date. În cazul telecabinelor, menite a facilita 
ascensiunea, vorbim de asemeni despre un număr maxim de persoane ce pot fi transportate 



  

simultan. Se poate observa că echipamentele sau elementele de infrastructură sunt astfel 
construite încât capacitatea lor de primire corespunde sarcinii maxime pe care o pot suporta 
(încărcăturii lor). 

Această abordare însă, după părerea noastră nu se dovedeşte oportună în cazul unei 
destinaŃii turistice, unde inginerii n-au efectuat calcule teoretice de stabilire a sarcinii 
maxime. Dacă o destinaŃie turistică posedă 10 000 de locuri de cazare putem spune că 
aceasta este capacitatea de primire. Conform părerii exprimate de experŃi, teritoriul poate 
suporta o circulaŃie turistică de 15 000 de persoane sau de 6 000. Aceasta este capacitatea de 
suportabilitate turistică.  

Primele lucrări care vorbesc despre „capacitatea de suportabilitate” (capacitatea 
de suportabilitate) pe care poate să o suporte un teritoriu au fost orientate, îndeosebi asupra 
aspectelor ecologice. Autorii observau relaŃia între greutatea vegetaŃiei care supravieŃuia şi 
numărul de vizitatori. J.A. Wagar, este acela care dă prima definiŃie care nu este în 
întregime legată de dimensiunea ecologică ci se referă şi la calitatea experienŃei 
vizitatorului. Astfel, capacitatea de suportabilitate turistică reprezintă nivelul utilizării 
recreative pe care un teritoriu poate să-l suporte asigurând menŃinerea calităŃii recreative. 

Mai târziu, se vorbeşte tot mai des despre dimensiunea psihologică şi sociologică a 
încărcăturii turistice în contextul discuŃiilor vizând satisfacŃia turistică. 

Conceptul de „încărcătură turistică” este definit de E. Canestrelli şi P. Costa în 
termeni ecologici ca numărul maxim de vizitatori pe care o destinaŃie poate să o primească 
fără să genereze condiŃii de stres pentru mediu şi în termeni economici ca numărul maxim 
de vizitatori care pot fi primiŃi de un teritoriu în condiŃiile unei calităŃi constante a 
experienŃei lor turistice. 

OrganizaŃia Mondială a Turismului, prezintă o formulă care permite estimarea 
încărcăturii turistice a unei zone date. Astfel: 

 
(1) Încărcătura turistică = SuprafaŃa utilizată de turişti (m2) / SuprafaŃa medie 

necesară pe turist (m2/pers.) 
 
În acelaşi timp autorii atrag atenŃia asupra unui parametru suplimentar: 
 

(2) Coeficientul de rotaŃie = Numărul de ore de vizită posibile / Timpul mediu 
aferent unei vizite 

  
Împreună cu capacitatea de suportabilitate turistică, acest coeficient permite 

deducerea numărului – limită a vizitelor cotidiene astfel: 
 
(3) Numărul limită a vizitelor cotidiene = capacitatea de suportabilitate turistică X  

coeficientului de rotaŃie. 
 
OMT face precizări cu privire la suprafaŃa medie necesară pe turist şi arată că este 

nevoie să luăm în calcul factori de mediu ca: fragilitatea, caracteristicile faunei şi 



  

sensibilitatea specifică unor specii, topografia, natura covorului vegetal, dar şi factori sociali 
şi în special modul în care vizitatorii se comportă la locul de consum. Calculul acestui 
indicator rămâne dificilă, în special datorită "ambiŃiei de a lua în considerare în acelaşi timp 
parametrii fizici şi ecologici, sociali şi economici, psihologici, antropologici şi culturali, 
adică variabile măsurabile şi altele eminamente subiective". 

În literatura de specialitate se vorbeşte despre norme sau spaŃii standard. 
Cercetătorii britanici au estimat că pe o milă pătrată (aproximativ 2,58 Km2) ar trebui să 
revină un turist în zonele de dealuri accidentate şi până la 128 turişti în zonele de pădure; 4 
persoane pentru 150 metri de perete de escaladare în zonele montane şi o ambarcaŃiune 
pentru 4 ha de pânză de apă. OMT dă un exemplu de calcul al încărcăturii turistice în cazul 
zonei litorale Goa din India. Calculele au fost efectuate pe baza unui „spaŃiu standard” de 40 
m2  pentru un loc de cazare. Metodele care nu conduc la stabilirea acestor norme nu sunt 
întotdeauna foarte specifice. Cel mai adesea, normele recomandate au la bază anchetele 
efectuate în rândul turiştilor privind satisfacŃia resimŃită în urma consumului turistic sau 
comparaŃia impactului unor circulaŃii turistice diferite asupra unor zone turistice 
asemănătoare. 

În concluzie: 
- capacitatea de suportabilitate turistică reprezintă un indicator care ar trebui 

calculat pentru fiecare localizare turistică în parte; 
- pentru aceeaşi localizare turistică nu se poate da o valoare pentru totdeauna;  
- operaŃionalizarea indicatorului reprezintă atât o ştiinŃă cât şi o artă, deoarece nu 

este întotdeauna posibil de determinat de o manieră obiectivă, matematică, 
capacitatea de suportabilitate turistică optimă pentru o localizare. Este nevoie şi 
de o estimare subiectivă, rezultată a părerilor exprimate de urbanişti, populaŃie 
locală şi turişti pentru a defini ceea ce este acceptabil. 

- capacitatea de suportabilitate turistică nu reprezintă o valoare, ci mai degrabă o 
serie de valori care rezultă ca urmare a luării în considerare a diverselor 
obiective privind gestiunea unui spaŃiu dat. 

În această abordare întâlnim tot mai des termenul "acceptabil", deşi este o noŃiune 
foarte relativă: ceea ce este acceptabil pentru unii este de neacceptat pentru alŃii. 

Şi totuşi, a vorbi despre turism înseamnă a vorbi despre oameni. De aceea este 
necesară stabilirea unui dimensiuni umane a ecuaŃiei şi este un lucru cel puŃin la fel de 
important să ne informări despre oameni (vizitatori şi rezidenŃi ai unei zone) ca şi acel de a 
supraveghea resursele naturale. 
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The aim of this work  was to analyze problems of the packaging management policy in EU 

countries. All the member states of the EU are obliged to implement the provisions of the Directive 
94/62/EC on packaging and packaging waste in their national legislation. The parliaments of the 
Union states implemented more or less complex internal regulations governing the disposal of the 
waste packaging, thus adopting the guidelines laid out in this “packaging directive”.  

 
 
Together with the development of the production of packaging, the problem of 

packaging waste becomes urgent. All the member states of the EU are obliged to implement 
the provisions of the Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste in their national 
legislation. That directive, known as “packaging directive” pertains to all the kinds of 
packaging used on the EU markets and the packaging waste generated by industry, business 
entities and service providers, households, etc., regardless of the kind of packaging materials 
used. It imposes the obligation to develop a system and reach specific percentage levels of 
recovery and recycling of specific kinds of packaging [5]. 

In most Union states, the solutions applied in respect of the organisation of the 
system of packaging waste disposal are similar and based on the following main 
assumptions [3, 6, 7-10]: 

- liability, including financial, for the recovery and recycling of the packaging 
waste remains with the importers and packaging companies; in certain 
countries that responsibility rests also with the manufacturers of packaging and 
with the trading entities (e.g. in Great Britain), and, to a limited extent, with the 
local government (e.g. in Denmark, France and Holland), 

- the packaging entities and the importers of packaged goods are obliged to 
receive the used packaging at their own expense, by the intermediary of the 
sales outlets or via special collection points; in order to meet those 
requirements they develop systems of packaging waste recovery and recycling, 
on the basis of contracts with the state; they may do that independently or hire 
a specialised business organisation, 

- the members of such specialised business organisation pay fees for the 
participation in such system, at a rate depending on the kind of packaging 
introduced on the market; the rates are calculated individually for every 



  

packaging material; in some countries the fees depend also on the mass or 
volume of the given packaging (e.g. in Austria, France and Spain), 

- as a next step, the enterprise or business organisation concludes agreements 
with local waste disposal companies or with local governments and with the 
recycled waste treatment companies, providing additional financing to the 
collection, segregation, transport and recycling of the used packaging. 

The parliaments of the Union states implemented more or less complex internal 
regulations governing the disposal of the waste packaging, thus adopting the guidelines laid 
out in the Directive 94/62/EC. The exact data about the use and disposal of the waste 
through recycling and recovery of energy in the member states of the European Union in 
1997 is presented in the table 1. 

As a result of the above measures, the 58 million Mg of packaging introduced in 
1997 into the circulation in the EU countries about 52,6 % was disposed of, with 46,3 % of 
the mass of packaging waste being recycled and 6,3% incinerated with recovery of energy. 

Within the framework of the policy of packaging waste disposal in the EU member 
countries, the levels of recovery and recycling are defined, for example, in 2002 the systems 
of recovery and recycling in individual member states ought to ensure a minimum 50% - 
maximum 65% (in terms of weight) recovery of packaging waste and a minimum 25% - 
maximum 45% (in terms of weight) recycling. The minimum level of recycling for every 
packaging material was set as 15% [5, 6]. 

In the Union countries, the environment protection policies implemented in respect 
of the packaging and waste packaging is based on the following principles [5]: 

- sustainable development, 
- rational (ecologically and economically justified) methods of disposal of the 

generated waste (utilisation of the raw materials or energy), 
- restricting the possibility to deposit packaging waste on landfills, 
- shared responsibility for the generated waste (imposing specific obligations on 

every link of the “packaging chain”). 
In fact, every consumer pays for the used packaging, because the fee for the 

disposal thereof is included in the ultimate price of the packaged product.  
However, those are moderate amounts. The differentiation of the charges depending 

on the kind and size of the packaging resulted in the filling producers gradually turning to 
less burdensome and lighter materials [11, 12]. 

In order to prevent a negative impact of packaging on the natural environment, 
some countries imposed additional obligations for the manufacturers who themselves fill 
packaging, to wit [1, 2, 4, 8]:  

- in Austria; ban on disposable packaging for mineral water, beer and fizzy 
beverages, 

- in Belgium; tax on disposable packaging, charged if the producer fails to reach 
the recovery and recycling levels 70-80%, and tax on packaging made from 
PVC, 



  

- in Denmark; ban on domestic sales of beverages and beer in cans and 
disposable packaging, and the obligation to reduce the use of PVC packaging 
by 83%, commencing in 2000, 

- in Finland; tax on disposable packaging for beverages and as of 2001, 
reduction of the total mass of the packaging put into circulation, by 6% 
compared to the level in 1995, 

- in Holland; starting from 2001, the reduction of the total mass of the packaging 
put into circulation by 10% compared to the level in 1986, in addition, 
obligation of the entities putting packaging into circulation to perform LCA 
tests if they reduce the quantity of recyclable packaging by more than 2% and 
gradual elimination of PVC packaging, 

 
Table 1.The use and disposal  of the waste packaging through recycling and recovery 
of energy in the EU countries in 1997 

Member State Packaging put 
on the market              

( tys. Mg ) 

Recycling           
( % ) 

Energy recovey           
( % ) 

Total 
recovery        

( % ) 

Austria 1113 64,8 4,8 69,6 

Belgium 1356 62,3 - 62,3 

Denmark 971 48,7 38,0 86,7 

Finland  417 41,8 12,2 54,1 

France  11069 41,0 14,5 55,5 

Germany  13731 78,3 2,3 80,5 

Greece 780 - - - 

Ireland 683 - - 14,8 

Italy  9529 29,6 2,2 31,8 

Luxemburg  39 - - - 

Netherlands 2745 55,2 22,4 77,6 

Portugal  1012 - - - 



  

Spain 5879 34,4 1,6 36,0 

Sweden  923 57,9 7,2 65,1 

UK  7755 31,3 3,2 34,5 

EU countries 58001 46,3 6,3 52,6 

Own work based on [1, 2, 4, 6, 8]. 
  

- in Germany; the required level of recyclable versus disposable packaging is 
72% for beverages and 20% for milk, moreover, the entities putting packaging 
into circulation have to pay deposit if they do not participate in  the registered 
system of packaging recycling, 

- in Portugal; the required level of recyclable packaging for beverages compared 
to disposable ranges from 10 to 80%, the manufacturers are also obliged to 
offer the same product in recyclable packaging if the primary packaging is of 
disposable kind, furthermore, the disposable packaging may be introduced on 
the market only by the businesses participating in the registered system of 
packaging collection and recycling.  
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Suivant une specialisation des services pratignes en tourisme , les fiimes de la zone 

giographique Olteniei que ont pour objet de leur activite, le tourisme –Fiennent compte d`un tel 
service touristique ou d`une telle marche touristique , voulant valorifier une experience acquise qui 
pent les placer dans une position favorable per rapport avec la concurrence. 

  
 
Urmarind o specializare a serviciilor de turism practicate , firmele din zona Olteniei 

care au ca obiect de activitate turismul , au in vedere specializarea pentru un anumit tip  de 
serviciu turistic  sau pentru o anumita piata, ei vor sa valorifice experienta acumulata in 
domeniu , experienta care ii poate conduce la detinerea unei pozitii favorabile in raport cu 
concurenta.Aceste firme vor dezvolta o imagine unica in cadrul pietei pe care actioneaza, 
incercand sa-si aproprie clientii-turisti printr-o perfecta cunoastere a nevoilor acestora.  

Firma turistica poate sa-si adapteze serviciile in functie de preferintele turistilor , 
facandu-le mai atractive printr-o crestere a calitatii acestora. Ea poate incita cunsumatorii sa 
utilizeze mai frecvent serviciile oferite printr-o reclama adecvata,printr-o promovare bazata 
in mod special pe contactul direct cu clientii . 

Specializarea in turismul din zona Olteniei se inscrie ,pentru firmele care o vizeaza , 
in cadrul exclusiv al unui domeniu de activitate pe care firma isi concentreaza toate 
eforturile, asigurandu-si un avantaj cuncurential decisiv.Ea urmeaza logica unei strategii de 
volum , mizand pe efectul experientei pentru a-si ameliora pozitia concurentiala , putand 
urma doua cai in directia specializarii : 

- expansiunea sau  restrictie in cadrul pietei turistice, in fuctie de tipul de turist 
pe care firma vrea sa-l atraga de partea ei : cu venituri foarte mari , care-si 
poate permite achizitionarea oricarui serviciu turistic , oricat de scump ar fi el 
(turismul de lux),cu venituri medii , pentru care pechetul de servicii turistice 
este mai complex , dar mai slab calitativ si turistul cu venituri mici care prefera 
sejururi cat mai scurte , de obicei turismul de weekend ; 

- cresterea sau solutionarea cuplurilor serviciu turistic – piata , formand game de 
produse turistice pentru un anumit tip de clientela , care trebuie sa prezinte oo 
sinergie maxima pentru fiecare tip de serviciu practicat considerat factor de 
succes ; 

Se stie cererea turistica are un caracter eterogen , iar populatia turistica se constituie 
in segmente de baza unui comportament apropiat fata de elementele componente ale 
produsului turistic.Identificarea si delimitarea acestor segmente prezinta importanta 
deosebita in cadrul strategiei de specializare , pentru adoptarea elementelor din structura 



  

ofertei la nevoile exprimate de aceste segmenete . Criteriile avute in vedere se refera  la 
natura elementelor de atractivitate (munte,balnear,trasee turistice),destinatii(excursii interne, 
externe, odihna tratament, recreere),varsta(tineret,personal muncitor, persoane de varsta a 
treia),caracterul sezonier(sezon,extrasezon).Dint acest punct de vedere , startegia de 
specializare urmarita de firma turistica va trebui sa fie orientata catre segmentele de piata 
vizate. 

Strategia de specializare orientata catre sectoarele tinta din piata poate fi atribuita 
setului de strategi de volum . Ramanand tot in sfera efectului experientei actuale acumulate 
de o firma turistica si lund in considerare elementele pachetului de servici turistice care tin 
cont de elementele constitutive ala produsului turistic : categoriile de servicii cuprinse intr-
un pachet de  servici complexe oferit de o firma de turism :de voiaj , (trasport), de 
sejur(cazare,alimentatie, divertizment, tratament) se poate observa , ca daca din punc de 
vedere teoretic diferentierea elementelor specifice este relativ usor de facut , in mod practic 
strategiile cunosc interferente continue , ele gasindu-si functionalitatea in cadrul unui sistem 
zonal deschis, flexibil si adaptiv, cum definim sistemul turistic al zonei Oltenia.O strategie 
de specializare isi gaseste aplicabilitatea eficienta in cadrul firmelor de turism mici ,cu un 
volum al cifrei de afaceri redus si un numar de personal mic.Dat fiind faptul ca in zona 
Olteniei aceste firme in domeniu turistic sunt majoritare,ele ar trebui sa-si stabileasca 
prioritatile , bineinteles comunicand unele cu altele pentru a-si putea delimita cat mai exact 
sectorul des piata si clientela proprie . 

Raportat la zona Oltenia , strategia de specializare poate imbraca urmatoarele 
forme, in functie de turism practicate in zona : 

- strategia de specializare pentru turism balnear , care-si gasesc justificarea in 
cadrul firmelor din judetul Valcea , in mare parte cu un volum important de 
activitate , datorita conditiilor naturale si antropice intalnite la Calimanesti-
Caciulata, Govora, Olanesti, Voineasa, Ocnele Mari.Serviciile balneare de aici 
vor trebui sa indeplineasca anumite standarde,iar pachetul de servicii complect 
practicat de aceste firme : transport, cazare, alimentatie publica, odihna si 
tratament va trebui sa fie radical inbunatatita de o calitate corespunzatoare , 
pentru a atrage cat mai multi turisti. Aceleasi schimbari de impun si pentru 
turismul practicat la Sacelu in Gorj si la Bala in Mehedinti; 

- strategi de specializare pentru turismul montan , aplicabile mai ales pentru 
firme turistice a caror activitate vizeaza partea de nord a Olteniei. 
Reprezentativa este statiunea  Ranca , din judetul Gorj , situata intr-un cadru 
natural care permite amenajarea ei pentru turismul montan in tot timpul anului 
cu posibilitati de practicare a sporturilor e iarna in sezonul alb.Oferirea unor 
servicii specializate in acest sens pune in centrul atentiei , serviciile turistice de 
transporturi speciale , pe cablu, teleski si telescaun , ca principale posibilitati de 
destindere prin practicarea sporturilor de iarna intr-un cadru natural deosebit; 

- strategii de specializare pentru excursii pe traseele turistice din Oltenia , care 
pot fi foarte diversificate ca obiective urmarite.In acest sens accentul se pune pe 
oferirea unor servicii de transport turistic comod, placut in conditii optime de 



  

confort , pe tot parcursul traseului , dar si pe oferirea unor servicii de 
alimentatie publica pe traseu (servirea mesei prin aranjamente facute de firma 
sau chiar in autocar , printr-un echipaj de bord, asemanator serviciilor oferite in 
avion); 

- strategiile de specializare care urmaresc recreerea, odihna, distractia, 
divertismentul, pot viza axarea unei firme turistice pe acest tip de servicii : 
terenuri de sport, sali de bowling, jocuri distractive, organizarea de cluburi, 
discoteci, videoteci, stranduri, piscine, sauna, itinerari de maxim o zi,etc. 
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In hospitality industry there is a common characteristic: the aspiration of promoting and 

maintaning a trade mark which has to distinguish the touristic unit from other competitor firms by 
implementing and growing the profesional relationships of hospitality with its clients. 

  
 
Interesul tot mai mare faŃă de servirea mesei în afara gospodăriei este determinat de 

avantajele oferite de sectorul alimentaŃiei publice referitoare la: comoditate (economia de 
timp şi efor în legătură cu procurarea produselor şi prepararea lor), varietate sortimentală 
infinit mai largă, comparativ cu ce se poate realiza în gospodăria casnică, calitatea 
superioară a preparatelor realizate de profesionişti, cu mijloace tehnice moderne, pe baza 
unor reŃete ştiinŃifice, economicitate (consumuri mai reduse de materii prime, energie, forŃă 
de muncă) şi asociat acesteia accesibilitate (nivelul preŃurilor şi diversitatea acestora), 
atmosfera creată (de recreere, distracŃie). 

Deoarece alimentaŃia publică satisface necesităŃile fiziologice primare de hrană, 
comportamentul consumatorilor de servicii de alimentaŃie nu se deosebeşte esenŃial de 
comportamentul clienŃilor pe care aceştia îl afişează în mod obişnuit la reşedinŃa lor. Ceea 
ce trebuie să ia în calcul un prestator de servicii de alimentaŃie este solicitarea de condiŃii 
superioare de ambianŃă şi servire din partea consumatorilor. Asigurarea acestor condiŃii, deşi 
implică un volum mare de muncă pentru pregătirea şi prezentarea serviciului de alimentaŃie, 
este un factor de competitivitate, satisfacŃia consumatorului legată de preparatele consumate, 
nivelul de servire şi ambianŃă creată constituind elemente importante pentru imaginea 
prestatorului. 

La toate acestea se mai adaugă şi fluctuaŃia inegală ca intensitate a sosirilor nu 
numai în anumite perioade ale anului, ci şi pe parcursul unei zile. AglomeraŃiile care se 
creează în anumite momente au un efect de cascadă, prin prelungirea timpului de aşteptare 
până la ocuparea locului la masă, prelungirea timpului de realizare a comenzii, ş.a.m.d., 
toate acestea putând provoca insatisfacŃia consumatorului. 

De aceea, în organizarea procesului de prestare a unui serviciu de alimentaŃie 
publică trebuie să se prevadă un flux continuu de servire pentru ca timpul în firul de 
aşteptare să fie cât mai mic, iar satisfacŃia în urma consumului cât mai mare. 

În aceste condiŃii în care comportamentul consumatorului de servicii de alimentaŃie 
este influenŃat de comportamentul individual, gusturile personale, regimul alimentar impus, 



  

impulsurile de moment ş.a.m.d., satisfacerea preferinŃelor clientelei devine o problema tot 
mai dificilă. 

În activitatea tuturor unităŃilor de alimentaŃie publică din turism se remarcă o 
trăsătură comună, şi anume aspiraŃia de a cultiva şi menŃine o imagine de marcă prin care să 
se distingă de alte firme concurente, prin implementarea şi intensificarea relaŃiilor de 
ospitalitate profesionale cu clientela lor. 

Printre multiplele sarcini ale managementului unităŃilor de alimentaŃie publică din 
turism, un loc important revine direcŃionării şi controlului acestor relaŃii de ospitalitate, 
relaŃii care determină latura intangibilă a calităŃii serviciilor turistice. Cu alte cuvinte, esenŃa 
problemei în asigurarea unui nivel calitativ ridicat şi constant al serviciilor de alimentaŃie 
constă nu numai în valoarea intrinsecă a calităŃii consumului material (latura tangibilă a 
prestaŃiilor), ci în egală măsură în arta ospitalităŃii. Însuşirea acestei arte de către personalul 
unităŃilor de alimentaŃie din turism are menirea să structureze relaŃiile cu clienŃii de o aşa 
manieră încât consumatorul de produse şi servicii să simtă realmente că este tratat ca un 
oaspete. 

Ospitalitatea profesională a unei unităŃi de alimentaŃie din turism poate fi definită 
ca procesul de asigurare a confortului şi securităŃii psihologice şi fiziologice a clientului, pe 
durata consumării produselor solicitate, în incinta acesteia, în schimbul banilor pe care 
clientul respectiv este dispus să-i cedeze prestatorului ofertant drept contravaloare a 
produselor şi serviciilor primite. 

Ospitalitatea se circumscrie diferenŃiat în limitele categoriei de confort a unităŃii şi a 
calităŃii obiectului de consum al clientului, cu condiŃia ca acest obiect de consum 
(preparatele culinare, băuturile, etc.) să satisfacă nevoile sale fiziologice şi psihologice de 
alimentaŃie. Analiza calităŃii prestaŃiilor în sectorul serviciilor turistice de alimentaŃie 
presupune, în consecinŃă, cunoaşterea prealabilă din partea ofertantului a mecanismului 
procesului de ospitalitate. 

În acest proces se disting trei componente principale: 
- ospitalitatea serviciilor oferite de prestator  într-o unitate de alimentaŃie; 
- transferul ospitalităŃii de la ofertantul serviciilor către beneficiarul serviciilor 

solicitate; 
- beneficiarul ospitalităŃii – primitorul şi consumatorul bunurilor şi serviciilor 

comandate.  
În orice situaŃie de ospitalitate se regăsesc următoarele cinci elemente: 
- un produs material tangibil oferit de prestator (de exemplu, un preparat culinar, 

un produs de patiserie-cofetărie, etc.) comandat de client după consultarea 
listei-meniu din ziua respectivă; 

- comportamentul de consum al beneficiarului serviciilor de alimentaŃie, 
respectiv al clientului-oaspete care a lansat comanda şi care a consumat 
produsul material respectiv; 

- mediul în care este pregătit (bucătăria, oficiul, anexele), servit şi consumat 
produsul respectiv (salonul restaurantului, salonul pentru mic dejun, terasa de 
vară, etc.); 



  

- nevoile beneficiarului de servicii pentru confort şi securitate în timpul 
procesului de consum; 

- obiectivele pe care le doreşte soluŃionate clientul într-o situaŃie de ospitalitate 
(de exemplu, cu ocazia unei comenzi de preparate particularizate, servire „à la 
carte”, cu ocazia unei mese festive, etc.). 

Concretizat la baza tehnico-materială de producŃie şi de servire a unui restaurant   
care dispune de condiŃiile necesare pentru a pregăti şi a oferi produse culinare după reŃetele 
bucătăriei naŃionale şi internaŃionale, procesul de ospitalitate profesională necesită 
următoarele explicaŃii: 

a). produsele materiale reflectă cultura în materie de specialităŃi culinare a 
ofertantului (nivel de calificare profesională, experienŃa acumulată în practica activităŃilor 
de restaurant şi bar, nivelul de cunoştinŃe în gastrotehnică, iniŃiativă, creativitate, etc.), dar 
această cultură exprimată prin latura tangibilă a serviciilor va corespunde nevoilor 
fiziologice pentru hrană numai în măsura în care va fi compatibilă cu cultura clientului-
consumator. 

Clientul interpretează subiectiv oferta diverselor preparate culinare şi a 
ingredientelor componente ale acestora, prezentate în lista-meniu a restaurantului. După 
consultarea ofertei prestatorului, clientul parcurge un proces mental de selecŃie, acceptând 
produsele cunoscute care-i satisfac gusturile sale (setul evocat), manifestând indiferenŃă faŃă 
de produsele cunoscute, dar care nu-i satisfac preferinŃele (setul inert), sau refuzând să 
acorde atenŃie produselor pe care nu le cunoaşte ori în care nu are încredere (setul respins). 

b). comportamentul de consum exprimă cultura clientului, mai precis preferinŃele 
sale atât pentru consumul propriu-zis de produse, cât şi cu privire la ambientul serviciilor 
prestate (ceremonialul proceselor de servire, ordinea în care doreşte să fie servite diversele 
preparate culinare, etc.). 

c). mediul reflectă ambianŃa în care se desfăşoară consumaŃia propriu-zisă în 
unităŃile de alimentaŃie publică din turism, ceea ce poate exercita o puternică forŃă de 
atracŃie pentru vizitarea, respectiv frecventarea repetată a unui restaurant particularizat. De 
aceea, crearea unui mediu fizic plăcut şi reconfortant, prin amenajarea şi decorarea originală 
a incintelor, prin curăŃenia şi igiena exemplare, prin iluminarea discretă a spaŃiilor, etc. 
conferă saloanelor de restaurant o trăsătură distinctivă, contribuind la cultivarea atmosferei 
de intimitate a unităŃilor. 

Mediul fizic, prin caracterul său de intangibilitate, nu contribuie la satisfacerea 
nevoilor fiziologice ale consumatorilor, dar clienŃii acordă importanŃa cuvenită expresiei 
culturale a mediului, ceea ce sporeşte satisfacŃia psihologică tocmai prin particularităŃile 
acestui mediu. Managerii firmelor din turism cunosc bine aceste efecte psihologice şi se 
preocupă de „tangibilitatea” a ceea ce este intangibil (a softului unităŃilor) prin amenajarea 
separeurilor, poziŃionarea meselor în cadrul saloanelor, prin varietatea şi originalitatea 
inventarului mărunt de servire (veselă, tacâmuri, pahare etc.), prin procedeele de „mise-en-
place” – diferenŃiate după regulile statornicite pe plan naŃional şi internaŃional în funcŃie de 
natura preparatelor şi băuturilor servite – prin uniforma impecabilă şi expresivă a 
personalului, prin materiale de comunicare-informare (listele-meniu), prin materialele 



  

promoŃionale, prin echipamentul tehnic auxiliar dispus funcŃional şi sugestiv în saloanele 
restaurantului. Toate acestea sunt subordonate aceluiaşi scop – asigurarea fluidizării 
serviciilor şi diferenŃierii restaurantului faŃă de alte unităŃi competitoare. 

Din cele prezentate rezultă că relaŃiile de ospitalitate presupun o confruntare 
culturală permanentă, dar diferenŃiată de la o situaŃie la alta, între ofertantul de servicii 
turistice şi clientul care aspiră la satisfacŃii prin consumul acestor servicii ireproşabile. O 
astfel de confruntare va avea loc în orice situaŃie de ospitalitate profesională şi se va 
concretiza într-o formă sau alta, cu rezultate pozitive sau negative pentru ambii parteneri 
implicaŃi în desfăşurarea procesului de servire. 

Dacă confruntarea culturală se va desfăşura fără incidente sau aspecte nedorite, 
consumatorul va părăsi unitatea cu sentimente de satisfacŃie, va mai reveni şi în viitor în 
unitatea vizitată şi ocazional va recomanda restaurantul cunoscuŃilor din anturajul său. 

Dacă, dimpotrivă,  confruntarea se va solda cu asperităŃi semnificative, clientul 
nesatisfăcut va părăsi unitatea cu convingerea că nu o va mai vizita în viitor şi, în plus, va 
deveni un „propagandist” negativ, dar activ, căutând să convingă în medie alte 10-12 
persoane să nu devină consumatori în unitatea în cauză, ceea ce va reflecta negativ asupra 
rezultatelor eforturilor promoŃionale pentru cultivarea şi statornicirea unei imagini de marcă 
privind calitatea serviciilor turistice prestate de unitatea respectivă. 

Analiştii care plasează calitatea prestaŃiilor de servicii turistice în centrul 
preocupărilor unei unităŃi de alimentaŃie publică sunt de părere că eforturile de asigurare a 
calităŃii serviciilor vor fi benefice într-o firmă de turism numai dacă managerii acesteia 
respectă următorul raŃionament: 

- creşterea volumului de activităŃi comerciale şi realizarea profiturilor sunt 
condiŃionate de fidelitatea clienŃilor; 

- fidelitatea clienŃilor va rezulta din satisfacŃia consumatorilor; 
- satisfacŃia este influenŃată de valoarea atribuită de clienŃi serviciilor; 

valoarea este creată de angajaŃi loiali şi productivi; 
- loialitatea personalului este rezultanta serviciilor de suport, asigurate de 

managerii întreprinderii care stimulează salariaŃii din linia întâi (în contact 
direct cu clientela) să obŃină rezultate bune în procesele de servire; 

- asigurarea serviciilor de suport implică noi responsabilităŃi pentru manageri în 
stimularea personalului, prin perfecŃionarea profesională, salarizare, 
recompensare şi recunoaşterea meritelor în activităŃile de servire ale clienŃilor. 

Profitabilitatea afacerilor în firmele turistice va depinde de gestionarea calităŃii 
serviciilor, prin crearea unui nou climat de cultură organizaŃională. În acest nou climat, actul 
de autoconducere devine el însuŃi o formă de serviciu: managerii servesc personalul din linia 
de contact cu clienŃii, iar acest personal, la rândul său, serveşte clienŃii unităŃii de alimentaŃie 
publică. 

De aici rezultă că pentru a reuşi în afaceri managerul unităŃii de alimentaŃie publică 
din turism va trebui să acorde aceeaşi valoare personalului de servire şi de suport ca şi 
clienŃilor serviŃi. 
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The problems of toxicological order that refer to the meat products are studied in the 

present paper. 
Foodstuffs represent factors of the environment and along their life; people have very close 

relationships with these factors. The oldest and the most important relationship comes from the fact 
that foodstuffs supply the human body with the nutritional stuff necessary in these situations: in 
supplying the energy needed in vital processes, in synthesizing the human body’s substances and in 
helping wear the human body as well as in producing substances such as enzymes and hormones 
which are in favor to the normal development of the metabolic processes 

A correct eating require the achievement of another essential condition namely that the food 
products should be devoid of harmful agents or these agents should exist in accordance with certain 
limits and in such a way that they should not harm the human body when they are eaten. There are 
cases in which foodstuffs contain such harmful agents, these foodstuffs become sources of disease, 
and they ruin people’s state of health.  

Some of these agents are biological ones (bacteria, viruses, parasites) others are toxically 
chemical substances cancerous and mutagen which enter foodstuffs in different ways. The paper 
deals with problems caused by nitrates and nitrites existing in meat products 

Beginning with some general theoretical notions we will refer the chemical composition of 
meat products and the admissibility of heavy metals that meat products contained, and we will end 
with the presentation of the study results.  

 
 
Mărfurile alimentare, indiferent de gradul lor de prelucrare ( materii prime, 

semifabricate şi produse finite) sunt nu numai simple valori de întrebuinŃare ce fac obiect de 
comerŃ realizat de piaŃa economică, ci şi produse cu însuşiri specifice, destinate a se realiza 
pe „piaŃa metabolică”, după ce ele s-au aflat în prealabil pe piaŃa economică. Ele au un 
specific structural, cantitativ şi calitativ, ce nu trebuie ignorat în nici o împrejurare; sunt 
produse ingerabile şi au menirea de a participa efectiv la procesele din organismul omenesc. 
Constituind o legătură esenŃială a omului cu mediul ambiant şi condiŃia de bază a existenŃei 
sale, alimentele, pot acŃiona în direcŃia desfăşurării normale a metabolismului, material şi 
energetic, sau din potrivă, pot să-l perturbe, dacă nu răspund anumitor condiŃii bine definite. 



  

Atât pe „piaŃă metabolică” cât şi pe piaŃă economică evident că acŃionează legea 
cererii şi a ofertei. În cazul „pieŃei metabolice” raportul dintre cererea biologică de nutrienŃi 
şi oferta de nutrienŃi implică un echilibru zilnic care este condiŃionat de oferta de alimente şi 
care nu este totdeauna în echilibru cu cererea de consum alimentar, atât pe plan cantitativ cât 
şi pe plan structural. 

 
1.CerinŃele actuale ale calităŃii alimentelor  
Calitatea alimentelor este o noŃiune complexă, cu caracter relativ convenŃional. În 

accepŃiunea actuală, ea include totalitatea însuşirilor pe care trebuie să le întrunească 
alimentul pentru a satisface în mod optim cerinŃele de hrană ale omului. Caracterul 
convenŃional al noŃiunii este determinat de schimbarea cerinŃelor, hotărâte în principal de 
ritmul şi nivelul dezvoltării şi al cunoaşterii. Deşi criteriile calităŃii, însuşirile care se cer 
alimentelor devin din ce în ce mai numeroase, apare tot  mai evident necesitatea aprecierii 
acestora ca un tot unitar, pentru că toate acestea criterii sunt în strânsă interdependenŃă şi 
condiŃionare reciprocă. 

 
1.1. Calitatea sanitară 
Calitatea sanitară constituie cerinŃa de bază a alimentelor, deoarece aceasta 

condiŃionează sănătatea organismului, creşterea şi dezvoltarea, capacitatea de muncă, de 
adaptare şi reacŃie. 

Salubritatea reprezintă primul criteriu al calităŃii sanitare, ea presupune alimente 
„sănătoase” care să nu producă stări de boală sau dereglări în dezvoltarea şi funcŃionarea 
organismului. 

ProspeŃimea, este latura esenŃială a salubrităŃii. Un aliment, indiferent de forma de 
conservare, este considerat proaspăt, atunci când îşi păstrează însuşirile organoleptice 
specifice, iar componentele sale de bază ( protide, lipide, glucide), nu sunt angajate în 
procesul de descompunere cu formare de produşi potenŃial nocivi. IntervenŃia factorilor 
nefavorabili, de ordin biologic, fizic sau chimic, poate produce alterarea alimentelor datorită 
degradării principalelor componente, îndeosebi a protidelor şi lipidelor pe seama cărora se 
formează produşi de descompunere. 

Alterarea are o dublă semnificaŃie: 
- modifică însuşirile organoleptice naturale ale elementelor ( aspect, culoare, 

consistenŃă, miros şi gust) creând repulsie, deci reflexe de respingere de la 
consum; 

- produşii de descompunere pot genera îmbolnăviri directe, comportându-se ca 
veritabile toxine. De asemenea, pot avea însuşiri de „antialiment”, prin aceea că 
nu pot fi utilizate de organism sau împiedică utilizarea şi a altor substanŃe 
nutritive normale. 

Contaminarea microbiană, parazitară sau micotică ( agenŃi patogeni, condiŃionat 
patogeni sau toxinele acestora) constituie altă latură a salubrităŃii. Microorganismele 
patogene, pot ajunge în alimente de la animale bolnave sau purtătoare care furnizează 



  

materiile prime alimentare ( carne, lapte, ouă), de la oameni bolnavi sau purtători care le 
manipulează sau în urma contactului cu alte produse contaminate. 

Contaminarea (poluarea) chimică, este latura salubrităŃii cu implicaŃii din cele mai 
mari. SubstanŃele chimice cu potenŃial nociv pot ajunge în aliment din surse diferite: 

- reziduurile emanate sau deversate de la diferite industrii; 
- reziduurile substanŃelor chimice folosite în agricultură; 
- reziduurile substanŃelor medicamentoase biostimulatoare, folosite în   

terapeutica veterinară sau zootehnia; 
- reziduurile de ardere de la motoarelor mijloacelor de transport. 
Căile de contaminare a alimentelor pot fi două: directă şi indirectă. 
Contaminarea directă se referă la impurificarea alimentelor cu particule minerale 

sau organice, inerte din punct de vedere chimico-toxicologic, dar care pot fi dăunătoare 
sănătăŃii, chiar prin simplul efect mecanic. 

Contaminarea indirectă este cea mai periculoasă, datorită caracterului insidiuos şi 
particularităŃilor legate de circuitul biologic al substanŃelor chimice ( acumulare şi 
concentrare în trepte). Acest tip de contaminare îşi are originea în sfera producŃiei şi 
circulaŃiei alimentelor. 

 
Valoarea nutritivă constituie al doilea criteriu al calităŃii sanitare al alimentelor, 

prin care se asigură creşterea, dezvoltarea şi funcŃionalitatea normală a organismului, deci 
indirect starea de sănătate. 

Acest rol este asigurat numai în măsura în care componentele nutritive ale 
alimentelor se găsesc în cantitate şi calitate corespunzătoare trebuinŃelor organismului. 
Astfel, proteinele trebuie să conŃină toŃi aminoacizii esenŃiali şi care să fie într-o proporŃie 
echilibrată pentru a permite organismului să-şi sintetizeze propriile proteine. 

Deci pentru aprecierea calităŃii proteice a alimentelor nu este suficientă 
determinarea cantităŃii de proteină ci este necesară şi aprecierea valorii biologice a acesteia. 

 
Însuşirile organoleptice favorabile reprezintă o a treia cerinŃă a calităŃii sanitare a 

alimentelor.  
Alimentele trebuie obŃinute, pregătite şi prezentate în asemenea formă încât să 

placă, deci să satisfacă în mod optim cerinŃele de ordin psihosenzorial ale omului. Prin 
aceste însuşiri se asigură nu numai consumul cu plăcere, dar şi digestia şi asimilarea optimă. 

Toate cele trei laturi ale calităŃii sanitare sunt indispensabile alimentelor, de aceea 
aprecierea unilaterală, poate genera confuzii sau mari greşeli în interpretarea cerinŃelor de 
calitate. 

 
1.2.Calitatea tehnologică 
Calitatea tehnologică poate fi definită ca totalitatea însuşirilor pe care trebuie să le 

întrunească alimentele pentru a fi apte prelucrării industriale. 
Un aliment, chiar dacă întruneşte toate calităŃile sanitare, dacă nu este apt pentru 

prelucrarea tehnologică nu răspunde cerinŃelor actuale de calitate. Aşa este cazul cărnii cu 



  

capacitate redusă de hidratare şi reŃinere a apei, a laptelui care nu se comportă satisfăcător la 
coagulare, etc.  

Aprecierea multilaterală a calităŃii elementelor nu este posibilă decât apelând şi la 
examenul de laborat or.  

Pentru ca acest examen să fie eficient sunt necesare trei condiŃii de bază: 
- industria, adică unităŃi comerciale cu capital de stat sau privat să realizeze 

produse cu caracteristici uniforme pe sortimente sau măcar pe loturi de 
fabricaŃie; 

- probele de control să fie reprezentative calitativ şi cantitativ pentru ca 
rezultatele analizelor să poată fi extinse la întregul lot de alimente din care 
provin; 

- controlul de laborator să poată rezolva toate cerinŃele de verificare a calităŃii. 
Realizarea acestora este posibilă numai în măsura în care sunt asigurate condiŃiile 

minimale, respectiv personal tehnic cu înaltă calificare şi bază materială adecvată. 

 
2. Metale cu potenŃial toxic 
Din punct de vedere nutriŃional metalele grele care se găsesc în produsele 

alimentare se pot împărŃi în două categorii: 
- metale cu rol fiziologic, bine determinat, numite esenŃiale sau biometale. Lipsa 

acestora din alimente, după o perioadă de timp poate provoca dereglări ale 
proceselor metabolice şi apariŃia unor boli carenŃiale. Din această categorie fac 
parte: sodiul, potasiul, calciul, magneziul, fierul, cuprul, zincul, seleniul etc. 

- metale neesenŃiale, care  nu s-au dovedit până la această dată a fi necesare 
organismului. Astfel de elemente ca: plumbul, mercurul, aluminiul, nichelul, 
cromul, şi altele apar în alimente ca o contaminare. 

Metalele cu potenŃial toxic ajung în alimente pe căi multiple şi anume: 
- prin materii prime; 
- în urma tratamentelor aplicate în agricultură; 
- în timpul prelucrării; 
- în timpul depozitării şi transportului; 
- din materiale auxiliare; 
- din apa folosită în procesele tehnologice. 
Gravitatea efectului toxic este dependentă de natura, cantitatea şi forma chimică  

sub care se găseşte metalul în produsul alimentar. De asemenea depinde de ponderea pe care 
alimentul contaminat o deŃine în structura meniurilor, de rezistenŃa organismului, de efectul 
sinergic sau antagonic al altor contaminanŃi chimici si uneori chiar de alŃi factori. 

O proprietate importantă care hotărăşte gradul de toxicitate pentru organism o 
reprezintă solubilitatea metalelor şi a compuşilor metalici. Sucul gastric, sucul intestinal, 
sângele conŃin săruri, acizi, baze, grăsimi, de aceea solubilitatea metalelor şi a compuşilor în 
aceste lichide poate fi diferită de solubilitatea lor în apă. Vom prezenta în tabelul ce urmează 



  

, ingerarea, asimilarea şi nivelul plumbului din sângele oamenilor dintr-un mediu 
contaminat cu metale grele. 



  

Tab. 1[3] Ingerarea, asimilarea şi nivelul Pb în sângele oamenilor dintr-un mediu 
contaminat 

 Pb 
(µg/zi) 

210Pb 
(dpm/zi) 

210Pb/ Pb 
(dpm/µg) 

Ingerare 
Aer69 0,04 0,72 18 

Mâncare70 80 3 0,03 
Apă71 0,14 0,004 0,03 

Asimilare 
Aer 0,02 0,21  

Mâncare 6,4 0,24  
Apă 0,011 0,0003  

Sânge72 

5 L 0,1973 13,2 0,07 
 
3. Concluzii 
Verificarea calităŃii produselor  reprezintă  un imperativ al progresului, al 

satisfacerii nevoilor şi cerinŃelor consumatorilor de pe piaŃa românească, Ńinând  cont 
totodată şi de menŃinerea stării de sănătate a consumatorilor prin lansarea pe piaŃă a unor 
preparate şi produse  care să acopere  valoarea nutritivă şi asigurarea energiei indispensabile 
proceselor vitale, nu să se transforme în agenŃi nocivi care subminează starea de sănătate sau 
chiar să îmbolnăvescă organismul. 
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69 Aer: concentraŃia în aer a Pb=0,002µg/m3; 210Pb=0,036 dpm/m3 inhalat 20m3/zi -

asimilat 29% 
70 Mâncare: conc Pb 0,05 µg/g; 210Pb=0,0015 dpm/µg absorbit 2000g/zi- asimilat 

8% 
71Apă: conc. Pb 0,14 µg/L;  210Pb=0,004 dpm/L 
72 Sânge: Pb total şi 210Pb continut, calculat timp de 30 de zile  
73 în mg/zi 
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Tourism in protected areas produces benefits and costs. These effects interact often in 

complex ways. It is the responsibility of the protected area planner to maximise benefits while 
minimising costs. 

Protected areas are established to preserve some type of biophysical process or condition. 
Tourists visit this protected areas to understand and appreciate the values for which the area was 
established and to gain personal benefits. 

 
 
Turismul în zonele protejate generează beneficii, dar şi costuri. Este datoria 

administratorului respectivei arii protejate să maximizeze profitul şi să minimizeze costurile. 
Ariile protejate sunt înfiinŃate pentru a proteja şi menŃine diversitatea biologică, 

resursele naturale şi culturale asociate şi gospodărite prin mijloace eficiente, de exemplu 
supravieŃuirea unor specii de animale, păstrarea unui anumit mediu, fie cultural, fie natural. 
Turiştii vizitează aceste locuri pentru a înŃelege mai bine valorile şi motivele pentru care 
aceste zone sunt înfiinŃate şi pentru a se bucura de beneficii personale. 

Toate ariile protejate corespund obiectivelor globale care acoperă definiŃia ariei 
protejate adoptată de U.I.C.N., iar obiectivele principale ale unui management corect pot fi 
sintetizate astfel:  

- cercetare ştiinŃifică; 
- protejarea speciilor sălbatice; 
- ocrotirea speciilor şi a diversităŃii genetice; 
- menŃinerea funcŃiunilor ecologice; 
- turism şi recreere; 
- educaŃie; 
- utilizarea durabilă a resurselor ecosistemelor naturale; 
- ocrotirea particularităŃilor culturale şi tradiŃionale. 
Planificarea şi dezvoltarea turismului caută să se folosească de interesul exprimat de 

către turişti pentru a spori oportunităŃile economice, pentru a proteja specificul natural şi 
cultural şi pentru a îmbunătăŃii nivelul de trai. Aceste scopuri sunt prezentate în tabelul 
următor: 

 



  

Tabel 1 
Sporirea 
beneficiilor 
economice  

- creşte numărul locurilor de muncă pentru localnici 
- cresc veniturile 
- stimularea şi diversificarea economiei locale 
- încurajează producŃia locală de bunuri 
- creşterea nivelului de trai 
- generarea de noi fonduri  pentru arii protejate şi   comunităŃi locale 

Protejarea moştenirii 
culturale şi naturale 

- protejarea proceselor ecologice 
- conservarea biodiversităŃii 
- protejează resursele culturale 
- îmbunătăŃirea căilor de comunicare locale 
- generarea de fonduri pentru proiecte locale 

Creşterea calităŃii  
vieŃii  
 

- promovarea esteticii 
- promovarea valorilor spirituale 
- educaŃia ecologică a vizitatorilor 
- creşterea nivelului educaŃional al localnicilor 
- îmbunătăŃirea înŃelegerii interculturale 

 
Sporirea oportunităŃilor economice  
Turismul poate spori veniturile şi poate crea locuri de muncă la nivel  local. El este 

privit de multe ori ca o sursă de comerŃ internaŃional, deoarece ariile protejate tind să atragă 
turişti, mai ales de peste hotare. De multe ori guvernul se foloseşte de turism pentru a 
impulsiona economia, deoarece crearea de locuri de muncă în turism este relativ ieftină faŃă 
de alte domenii. 

Pentru a beneficia de astfel de efecte economice, trebuie îndeplinite 2 condiŃii:  
1. trebuie să existe produse şi servicii pentru care turiştii să cheltuiască bani;  
2. este necesar să se minimizeze “scurgerile” economice din locul respectiv.  
Acest gen de scurgeri poate prezenta o problemă serioasă; de exemplu, în 

“Tortuguero National Park” din Costa Rica, mai puŃin de 6% din veniturile din turism le 
revin comunităŃilor locale. Aşadar turismul trebuie să fie cât se poate de independent de 
servicii şi produse din afară. 

 
Protejarea moştenirii naturale şi culturale  
Turismul bazat pe ariile protejate poate fi un factor cheie în sprijinul protejării 

moştenirii culturale şi naturale. El poate genera fonduri, prin taxe de intrare şi anumite 
servicii, taxe locale şi multe alte căi prin care ar putea să reducă cheltuielile pentru 
conservare, menŃinerea tradiŃiilor culturale şi a educaŃiei. Indirect, prin demonstrarea valorii 
economice pe care o deŃine turismul în ariile protejate, el poate atrage sprijin public şi 
politic pentru protejarea moştenirii naturale. 

Un turism bine pus la punct poate ajuta şi în restaurarea moştenirii culturale a unei 
regiuni. Multe zone protejate conŃin şi resurse istorice, arheologice şi din domeniul 



  

arhitecturii, turismul contribuind la restaurarea acestor monumente istorice prin metodele 
menŃionate anterior. 

 
ÎmbunătăŃirea calităŃii vieŃii în comunităŃile gazdă  
Dezvoltarea turismului trebuie planificată pe baza protejării caracteristicilor pozitive 

dintr-o comunitate pe de o parte, iar înfruntarea obstacolelor ce stau în calea acesteia pe e 
altă parte. O metodă pentru atingerea acestui scop este crearea unor facilităŃi şi servicii care 
să crească nivelul de trai din zona respectivă. Ariile protejate trebuie nu doar să genereze 
locuri de muncă şi să sporească veniturile, ci să şi întrunească nevoile comunităŃii pentru: 

- ÎmbunătăŃirea comunicaŃiilor,  îmbunătăŃind drumurile de acces şi 
telecomunicaŃiile; 

- EducaŃie: unele zone turistice oferă pregătire în diferite domenii, pregătiri ce 
pot fi aplicate în folosul comunităŃii; 

- Pregătire: aici este vorba de pregătire în domenii practice cum ar fi igiena 
hranei, sau menŃinerea autovehiculelor; 

- Îngrijire medicală: serviciile medicale oferite angajaŃilor pot fi prestate şi 
localnicilor. 

Astfel, acest gen de turism poate ridica nivelul de trai al comunităŃilor ce trăiesc în 
zonele ce găzduiesc această activitate. Acest lucru poate fi măsurat prin: 

- creşterea numărului de absolvenŃi de liceu; 
- reducerea mortalităŃii noilor născuŃi; 
- eliminarea poluării aerului şi al apei; 
- acces larg la zone de recreere; 
- acces mai bun la diferite servicii. 
Ariile protejate pot îmbunătăŃii chiar şi nivelul de trai unei întregi naŃiuni, prin 

încorporarea politicii pe care o propune, în politica naŃională. 
 
Riscurile potenŃiale ale turismului în ariile protejate  
Există anumite efecte negative ca rezultat al vizitării de către turişti al ariilor 

protejate, dar majoritatea pot fi atenuate şi chiar eliminate. Costurile turismului pot fi de trei 
tipuri: economico-financiare, socio-culturale şi ecologice. 

 
Costurile economico-financiare  
Turismul impune o mare cerere pentru bunuri şi servicii, cum sunt menŃinerea unui 

restaurant sau hotel. Cu cât creşte numărul de turişti într-o zonă, cu atât cresc şi cerinŃele 
pentru servicii de bază, cum sunt protecŃia civilă, sau serviciile medicale. Sporirea unor 
astfel de cerinŃe pot genera chiar şi majorarea taxelor locale, uneori la un nivel la care 
localnicii nu le vor putea plăti, fiind nevoiŃi să îşi caute alt domiciliu. Astfel de cazuri sunt 
tipice zonelor în care localnicii au un venit mai mic de cât vizitatorii. 

O sporire de vizitatori înseamnă cheltuieli adiŃionale şi pentru conducerea staŃiunii, 
ei fiind nevoiŃi să producă noi serii de produse şi servicii. Aceste costuri trebuie cântărite în 
raport cu veniturile. 



  

Costurile sociale  
Un număr mare de turişti poate perturba viaŃa localnicilor şi poate crea o concurenŃă 

pentru locurile de recreere, între localnici şi vizitatori. În plus, un turism prost organizat 
poate duce la vandalism; acest lucru se poate întâmpla  şi în cazul în care se ia în 
considerare o politică economică de scurtă perspectivă. Există cazuri în care se practică 
turismul doar pentru generarea de locuri de muncă, fapt ce poate ridica rata şomajului în 
extrasezon.  

Efecte negative pot avea şi anumite reguli impuse de conducerea agenŃiilor, care 
afectează şi viaŃa localnicilor, sau comercializarea unor valori spirituale locale. Pericolul 
este cu atât mai mare cu cât contrastul între bogăŃia turiştilor şi sărăcia localnicilor, este mai 
mare, existând pericolul ca localnicii să fie exploataŃi, organizatorul de vacanŃe având o 
mare responsabilitate în acest domeniu. 

 
Costul ecologic  
Turismul, ca multe alte forme de activitate, generează efecte negative asupra 

mediului, chiar dacă este practicat la un nivel scăzut. 
Aceste efecte create de oameni pot fi de mai multe feluri, printre care: aglomerări, 

mizerie, deranjarea animalelor, vandalism, deteriorări cauzate de bărci şi corăbii, 
deteriorarea zonelor arheologice, poluare. 

Iată de ce relaŃia dintre turism şi mediul natural este deosebit de complexă. 
Turismului trebuie să-i revină sarcina conservării resurselor naturale, care formează mediul 
înconjurător, fără de care el însuşi nu ar putea exista. Dar, turismul prezintă acest paradox al 
degradării – sau chiar al distrugerii resurselor peisagistice care l-au generat.  
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The number of people taking part in many outdoor activities is growing. Protected areas are 

verry attractive settings for the growing demand for outdoor, appreciative activities in natural 
environments. 

Protected areas visitors comprise many market segments. Each has somewhat different 
characteristics, expectations, activity participation and spending patterns. 

 
 
Numărul persoanelor care participă la activităŃi în natură este în creştere, mai ales în 

activităŃi cum sunt: alpinismul, ciclismul şi activităŃile marine precum caiacul sau 
scufundările.  

Atât ecoturismul sau turismul bazat pe natură, cât şi turismul “soft”au înregistrat o 
creştere remarcabilă. ActivităŃile “soft” sunt acele activităŃi cu caracter obişnuit, mai puŃin 
focalizate pe resursele naturale sau pe un anume tip de activităŃi specifice, petrecerea 
timpului liber în natură presupunând un anumit grad de confort, pe când activităŃile 
“dure”(hard) sau ecoturismul implică un interes specializat, dedicat unor activităŃi sau unor 
resurse, precum şi dorinŃa de a practica un turism în aer liber sau chiar în sălbăticie, cu un 
grad scăzut de confort. Industria turistică a răspuns acestor cerinŃe dezvoltând diferite 
pachete turistice pentru pieŃele –nişă astfel identificate. 

Ariile protejate sunt zone extrem de atractive pentru cererea specializată pe 
activităŃi în aer liber, o cerere care apreciază activităŃile în mediul natural, o cerere aflată în 
continuă creştere. O problemă dificilă pentru managerii ariilor protejate o reprezintă 
echilibrarea balanŃei între asigurarea oportunităŃilor necesare desfăşurării activităŃilor în aer 
liber şi între conştientizarea turiştilor  vizavi de valoarea resurselor -  naturale sau antropice 
– care dau conŃinut ariei protejate şi a sensibilizării lor în direcŃia protejării acestor valori.  
PosibilităŃile de atragere a acestei părŃi a cererii se bazează pe fundamentarea unor programe 
adresate pieŃelor Ńintă identificate. Ideal este ca aceste programe să aibă la bază colaborarea 
cu sectorul privat, având ca scop sporirea gradului de atractivitate al ariilor protejate, ca 
destinaŃii turistice, şi totodată o gestionare corespunzătoare a circulaŃiei turistice. 

Nu există noŃiunea de “vizitator standard al unei arii protejate”, concept care să 
desemneze o anume categorie de turişti. PiaŃa “turismului în arii protejate” cuprinde mai 
multe segmente, fiecare segment fiind diferit de celelălalt prin caracteristici, aşteptări, mod 
de participare la activităŃi, comportament de cumpărare. Marketingul exploatează aceste 
segmente prin compararea caracteristicilor lor cu posibilităŃile oferite de atributele biofizice 
şi culturale ale unui parc, promovând apoi corespunzător atributele potrivite segmentului 
Ńintă vizat. Acest lucru reduce efectele negative ale unei circulaŃii turistice 



  

necorespunzătoare asupra ariei protejate, măreşte veniturile economice ale administraŃiei şi 
ale comunităŃilor locale şi asigură satisfacerea cerinŃelor vizitatorilor. 

Teoria şi practica din domeniu aduce în atenŃie următoarele metode de segmentare a 
vizitatorilor: 

- prin caracteristici socio-demografice (de exemplu: sex, vârstă, ocupaŃie, mediu 
de provenienŃă, nivelul veniturilor, nivel de educaŃie), fiecare segment fiind 
probabil să aibe diferite gusturi şi preferinŃe şi să participe în mod diferit la 
diverse tipuri de activităŃi; 

- prin caracteristici geografice (cum sunt, originea sau distanŃa de zona 
respectivă şi mijlocul de transport utilizat); astfel o piaŃă poate fi destinată 
vizitatorilor locali, în timp ce alta poate avea în vedere vizitatorii de peste 
hotare; 

- prin caracteristici psihografice, astfel putând exista turişti care caută relaxarea 
şi “evadarea” de stres, în timp ce alŃii caută activităŃi de protejare a mediului, 
iar alŃii doresc aventură, activităŃi cu un oarecare grad de periculozitate; 

- prin modul de participare la activităŃi - împărŃindu-se astfel în turişti care vin cu 
cortul pentru a se relaxa, turişti care vor să privească natura în sălbăticie etc. 
Această metodă este uşor de utilizat deoarece segmentele astfel definite sunt 
uşor identificabile; totuşi trebuie avut în vedere faptul că un turist poate fi 
încadrat simultan în mai multe segmente, datorită faptului că el poate desfăşura 
într.o anumită perioadă de timp mai multe tipuri de activităŃi. 

- prin frecvenŃa participării la acest gen de turism: astfel un segment poate fi 
format, de exemplu, din “vizitatori frecvenŃi” sau vizitatori care au mai fost în 
acea arie protejată, iar un altul din vizitatori care sosesc pentru prima oară în 
locul respectiv. Aşteptările diferitelor segmente astfel determinate sunt extrem 
de diferite, ele având la bază informaŃii mai mult sau mai puŃin complete legate 
de atracŃiile turistice existente în zonă, dar şi de posibilităŃile pe care le oferă. 

- după beneficiile pe care le urmăresc – din acest punct de vedere poate fi vorba 
de turişti care îşi doresc să înveŃe despre natură sau turişti care îşi doresc să 
înfrunte provocările pe care natura le oferă. Segmentele pot fi astfel identificate 
în funcŃie de produsul caracteristic preferat. 

ImportanŃa segmentării constă în faptul că, pe această bază, managerii ariilor 
protejate pot crea produse turistice “personalizate”, specifice segmentelor de piaŃă 
determinate, adică având în vedere comportamentul şi aşteptările fiecărui segment în parte. 
De exemplu, utilizând ultima modalitate de  segmentare – beneficiile urmărite de turişti – 
managerii ariilor protejate pot identifica ce anume urmăresc, cu adevărat, turiştii atunci când 
se îndreaptă spre o arie protejată şi pe această bază să vină în întâmpinarea nevoilor şi 
aşteptărilor turiştilor, “răspunsul” administraŃiei. În acest mod, turiştii vor beneficia sigur de 
produse şi servicii care le vor oferi satisfacŃii mai mari. 

Ariile protejate sunt de o mare varietate. IUCN stabileşte şase categorii. Pentru 
fiecare dintre aceste categorii, literatura de specialitate, realizează o analiză, vizavi de 
tipurile de turişti atrase. Grupând formele de turism practicate  în “ecoturism” şi “alte tipuri” 



  

şi considerând că eco-turiştii pot fi, la rândul lor clasificaŃi în   “soft” şi “hard” putem 
sintetiza rezultatele în următorul tabel: 

 
Tabel 1 

Categorii 
IUCN 

Hard 
ecoturism 

Soft 
Ecoturism 

Alte forme de 
turism 

Ia nu nu nu 
Ib da nu nu 
II da da nu 
III da da nu 
IV da da nu 
V nu da da 
VI nu da nu 

 
 

Bibliografie: 
 
1. Fennel, D.A., “Ecotourism – an introduction”, Ed. Routledge, Londra, 2000 
2. Health, B., Wall, G., “Marketing Tourism Destination”, Ed. Jolm Wiley; SUA, 1992 
 



  

INDICATORI AI CALITĂłII. MATRICE DE TRECERE  
 

Prof. univ. dr. ing. Constantin Dumitrescu 
Asist. univ. Adrian Mateia 
Universitatea Europeană Drăgan Lugoj 
E-mail: adimateia@yahoo.com 

 
 
Quality represents a complex concept which concerns, on one hand, the internal product 

properties able to satisfy a certain necessity and, on the other hand, the economic aspects regarding 
the product usage. Quality has also a dynamic aspect due to the fact that it’s evolution in connection 
with practical necessities, historical determined, extensive and intensif.  

 
 
Introducere  
Odată cu extinderea automatizării şi complexităŃii sistemelor de producŃie capătă o 

importanŃă mereu crescândă problemele noncalităŃii şi nesiguranŃei în funcŃionare. În 
asemenea condiŃii asigurarea unei calităŃi şi fiabilităŃi ridicate este de neconceput fără 
existenŃa unui sistem de control care să furnizeze la timp informaŃii în legătură cu 
desfăşurarea procesului de fabricaŃie şi care să intervină operativ şi eficient pentru 
înlăturarea cauzelor perturbatoare din sistemul de producŃie. 

Controlul calităŃii produselor constituie un factor esenŃial al oricărui sistem ştiinŃific 
de organizare şi conducere a producŃiei. Calitatea se realizează în procesul de producŃie, dar 
controlul, prin caracterul său preventiv, influenŃează producŃia în direcŃia perfecŃionării ei. 
Controlul calităŃii reprezintă în esenŃă verificarea prin examinare, măsurare, încercare, 
analiză etc. a conformităŃii unui produs cu prescripŃiile incluse. 

Controlul de calitate nu trebuie să intervină numai în faza finală, de produs finit, ci 
trebuie să fie prezent în toate etapele premergătoare desfăşurării procesului de fabricaŃie 
propriu-zis, adică în etapele de concepŃie constructivă şi tehnologică şi de pregătire a 
fabricaŃiei, care hotărăsc calitatea, şi nu se încheie după controlul produsului finit şi livrarea 
acestuia, ci se extinde şi ulterior la beneficiari prin service-ul asigurat. Datorită progresului 
tehnic şi exigenŃei crescânde a beneficiarilor, s-a generalizat uzanŃa ca perioadă de garanŃie, 
acordată de furnizori pentru produse, să crească şi să sporească astfel sarcinile controlului de 
calitate în urmărirea comportării în exploatarea produselor. 

 
Indicatori ai calităŃii 
Din definiŃia dată calităŃii produselor rezultă drept criteriu de bază pentru aprecierea 

nivelului calităŃii produselor, se ia gradul de utilitate al produselor în satisfacerea unor nevoi 
sociale, se stabileşte ce să se producă şi la ce nivel de calitate.  

Nivelul calităŃii poate fi definit astfel ca o funcŃie a caracteristicilor de calitate 
privite în corespondenŃă cu parametrii de identificare ai nevoii sociale. 



  

În practică, pentru măsurarea nivelului calităŃii produselor se folosesc cu precădere 
următoarele metode: 

- experimentală; 
- a expertizei; 
- sociologică; 
- statistică. 
Indicatorii calităŃii produselor constituie expresii cantitative ale caracteristicilor 

acestuia. Dacă un indicator al calităŃii se referă la o singură caracteristică, el se numeşte 
indicator simplu; dacă se referă la mai multe caracteristici sau la întreg produsul, el se 
numeşte indicator complex, iar dacă serveşte ca bază pentru aprecierea calităŃii prin 
comparare se numeşte indicator de bază. 

În funcŃie de sursa de informaŃie, indicatorii calităŃii produselor pot fi planificaŃi şi 
efectivi. 

Sistemul de indicatori ai calităŃii produselor poate fi constituit sub diferite variante, 
ca de exemplu: 

- pe fazele sau pe etapele de realizare a produsului; 
- pe elementele definitorii ale calităŃii; 
- pe funcŃii ale intreprinderii şi atribute ale conducerii; 
- pe baza diferitelor clasificări ale caracteristicilor de calitate ale produselor. 
Sistemul de indicatori ai calităŃii produselor poate fi construit sub formă de 

piramidă, pe baza unei anumite sistematizări ierarhice a indicatorilor. Un asemenea sistem 
agregat de indicatori, structurat piramidal poate avea trei trepte: 

- treapta I, situată la baza piramidei, cuprinde un număr foarte mare şi divers de 
indicatori ai caracteristicilor de calitate, denumiŃi indicatori analitici sau simpli 
ai calităŃii; 

- treapta a II-a, cuprinde un număr mai mic de indicatori, specifici grupelor de 
caracteristici de calitate, respectiv indicatorii sintetici ai fiecărei grupe de 
caracteristici; 

- treapta a III-a, situată în vârful piramidei, reprezintă indicatorul complex, 
integral al nivelului calităŃii. 

La nivelul primei trepte a piramidei indicatorilor aprecierea calităŃii produselor se 
poate face folosind indicatorii relativi, calculaŃi prin una din relaŃiile următoare: 
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unde:  i = 1, 2, ..., m reprezintă caracteristicile de calitate; 

x
iK  - valoarea relativă a indicatorilor de calitate; 

ik  - mărimea indicatorului simplu al caracteristicii i a produsului; 



  

b
ik  - mărimea indicatorului de bază (bază de comparare) al caracteristicii i a 

produsului. 
Indicatorii sintetici sunt situaŃi pe treapta a doua a piramidei indicatorilor şi 

corespund principalelor grupe de caracteristici ale calităŃii produselor. De exemplu, drept 
indicator sintetic al caracteristicilor tehnice putem socoti nivelul tehnic al produsului. 

Indicatorul sintetic al caracteristicilor estetice ( esI ) se obŃine ca medie aritmetică 

simplă a calificativelor care se acordă diferitelor caracteristici estetice, adică:  
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în care: in este nota acordată caracteristicii estetice i; 

r - numărul de caracteristici estetice. 
Ca indicator sintetic al caracteristicilor economice ( esI ) putem considera costul 

specific al calităŃii (pe unitate de efect utilă). Acest indicator se obŃine ca raport între costul 
total al calităŃii ( tcpC ) şi efectul util al produsului (E) respectiv: 
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unde: paC - costul de prevenire a defectelor şi asigurarea calităŃii; 

cC - costul controlului de calitate; 

dC - costul servirii tehnice şi întreŃinerii produsului la beneficiar; 

pC - costul pierderilor datorate lipsei de calitate. 

Pentru calcularea indicatorului sintetic al caracteristicilor sociale ( sI ) avem relaŃia: 
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în care:  iu - utilitatea caracteristicii sociale i; 



  

 ik - coeficientul de importanŃă acordat caracteristicii sociale; 

 n - numărul de caracteristici sociale. 
Indicatorul complex, situat în vârful piramidei indicatorilor, trebuie să exprime 

corespondenŃa între caracteristicile efective ale produsului şi parametrii de identificare ai 
nevoii sociale pentru care a fost creat. 

Un asemenea indicator poate fi obŃinut raportând efectul util (rezultatul) obŃinut (E) 
la cheltuielile făcute (cheltuielile efectuate pentru realizarea produsului Cr şi cheltuielile de 
exploatare Ce). 

Astfel, pentru produsele a căror durată de funcŃionare este sub un an, indicatorul 
complex se calculează cu una din relaŃiile: 
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Dacă durata de utilizare a produsului este mai mare de un an, la calculul 
indicatorului complex al calităŃii, va trebui luat în calcul şi timpul (t). În acest caz formula 
devine: 
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unde: 0C - cheltuielile efectuate pentru realizarea produsului; 

1C - cheltuielile anuale de exploatare; 

1E - efectul util obŃinut pe timp de un an de utilizare a produsului; 

nk - coeficient normativ de eficienŃă economică (egal cu 0,15 în Ńara noastră). 
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1  şi introducând apoi notaŃia: 
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obŃinem pentru indicatorul complex al calităŃii relaŃia: 
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În vederea analizei se calculează câte un indicator complex atât pentru produsul 

nou, cât şi pentru mostra de bază. După compararea indicatorilor (se face raportul intre 
indicatori )se trag concluziile. 

 
Matricea de trecere 
Pentru trecerea de la momentul de timp t la momentul t+1 avem nevoie de matricea 

probabilităŃilor de trecere, ceea ce ne duce la noŃiunea de lanŃ Markov. 
Un lanŃ Markov este definit în mod clasic ca un şir de variabile aleatoare pentru care 

cea mai bună predicŃie care se poate face este aceea că pentru cea de da a 1n + -a etapă dacă 
se cunosc toate valorile anterioare este echivalent cu faptul că se cunoaşte numai cea de a n-
a etapă. 

łinând cont de forma indicatorului complex al calităŃii (mai exact de funcŃia care 
depinde de timp şi anume f(t)) putem scrie matricea intermediară (T): 
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. 
Matricea probabilităŃilor totale de trecere se obŃine prin raportarea tuturor 

elementelor de pe o linie a matricii trecerii totale, la suma elementelor pe linia respectivă, şi 
obŃinem:. 
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The present work has the purpose to analyze the evolution of certain services focusing on 

population, including the eight economical regions from Romania and mostly the western region, 
quoted as the fifth region in order of importance in Romania. 

 
 
1. Locul şi rolul Zonei de Vest în economia României 
 

Tabel 1. Locul regiunilor în economia României 

Nr. 
crt. 

Regiunea 
Pondere în 
suprafaŃa 

totală a Ńării 

Pondere în 
populaŃia 

totală 

Densitatea 
populaŃiei la 

km2 

Grad de 
urbanizare 

(%) 

Nr. de 
oraşe şi 

municipii 

Din care 
municipii 

1.  Total 100,0 100,0 94,1 54,6 265 93 
2.  Nord-Est 15,5 17,0 103,8 43,5 32 16 
3.  Sud-Est 15,0 13,1 82,1 56,8 33,11 - 
4.  Sud 14,5 15,4 100,6 41,6 43 15 
5.  Sud-Vest 12,2 10,7 82,2 45,3 32 10 
6.  Vest 13,4 9,1 63,7 62,2 37 10 
7.  Nord-Vest 14,3 12,7 83,3 52,6 35 12 
8.  Centru 14,3 11,8 77,5 60,3 50 18 
9.  Bucureşti 0,8 10,2 1254,6 88,8 3 1 

Sursa: calculat după Anuarul statistic al României, 2001 
 
2. ContribuŃia celor opt regiuni economice la formarea P.I.B. 
 

Tabel 2. Nivelul de dezvoltare economică a regiunilor economice (1998) 
Nr. 
crt. Regiunea P.I.B./locuitor 

ContribuŃie la 
formarea P.I.B. 

Pondere în populaŃia 
totală ocupată 

1.  Total economie naŃională 100,0 100,0 100,0 
2.  Nord-Est 76,4 12,9 16,3 
3.  Sud-Est 100,6 13,4 12,7 
4.  Sud 86,1 13,3 15,0 
5.  Sud-Vest 89,7 9,6 11,0 
6.  Vest 105,0 9,6 9,5 



  

7.  Nord-Vest 94,5 12,0 13,6 
8.  Centru 107,9 12,7 12,3 
9.  Bucureşti 164,0 16,7 9,6 
Sursa: calculat după Anuarul Statistic al României, 1991, 2001 

 
Doar patru din cele opt regiuni aveau un P.I.B. mediu/locuitor mai mare decât 

media pe Ńară, Zona de Vest situându-se pe locul trei (după Bucureşti şi Centru). 
În privinŃa contribuŃiei la formarea P.I.B. Zona de Vest se situează pe locul 8, fiind 

în regres faŃă de perioadele anterioare. De asemenea, zona ocupă ultimul loc în privinŃa 
ponderii deŃinute în totalul populaŃie ocupată. Nivelul dezvoltării serviciilor se poate 
determina cu ajutorul unor indicatori cum ar fi: 

- structura populaŃiei ocupată pe cele trei sectoare; 
- contribuŃia sectorului terŃiar la formarea P.I.B.; 
- ponderea cheltuielilor pentru servicii în totalul cheltuielilor unei familii. 
 

Tabel 3. Structura populaŃiei ocupată pe cele trei sectoare naŃionale (2000) (%) 
Nr. crt. Regiunea  Primar Secundar TerŃiar 

1.  Total economie naŃională 41,4 27,3 31,3 
2.  Nord-Est 51,2 22,5 26,3 
3.  Sud-Est 44,4 25,3 30,3 
4.  Sud 48,5 26,1 25,4 
5.  Sud-Vest 51,2 23,4 25,4 
6.  Vest 35,9 30,7 33,8 
7.  Nord-Vest 45,9 25,7 28,4 
8.  Centru 34,0 34,3 31,7 
9.  Bucureşti 6,6 34,8 58,6 

Sursa: calculat după Anuarul Statistic al României, 1991, 2001 
 

După zona capitalei, Vestul are structura cea mai modernă a populaŃiei ocupate cu o 
pondere scăzută a populaŃiei agrare şi ridicată a celor ocupaŃi în sfera serviciilor. De 
asemenea deŃine locul trei în privinŃa populaŃiei ocupate în sectorul terŃiar. 

 



  

Tabel 4. ContribuŃia sectorului terŃiar la formarea P.I.B. (2000) (%) 
Structura  P.I.B. 

Nr. crt. Regiunea 
primar secundar terŃiar 

1.  Total economie naŃională 14,5 32,8 52,7 
2.  Nord-Vest 20,4 29,8 49,8 
3.  Sud-Est 15,5 34,5 50,0 
4.  Sud 19,0 34,1 46,9 
5.  Sud-Vest 18,8 34,7 46,5 
6.  Vest 16,9 28,0 55,1 
7.  Nord-Vest 16,1 30,9 53,0 
8.  Centru 13,7 38,5 478 
9.  Bucureşti 1,3 30,7 68,0 

Sursa: calculat după Anuarul Statistic al României, 1991, 2001 
  
Zona de Vest ocupă locul doi după capitală, cu 55,1% contribuŃia terŃiarului la 

formarea P.I.B. regional. 
 

Tabel 5. Ponderea cheltuielilor pentru servicii în totalul cheltuielilor unei familii  
(media /Ńară) (2000) 

Nr. 
crt. 

Regiunea  Ponderea cheltuielilor pentru servicii în total 
cheltuieli 

1.  Total economie naŃională 14,3 
2.  Nord-Est 12,3 
3.  Sud-Est 13,8 
4.  Sud 12,4 
5.  Sud-Vest 10,5 
6.  Vest 14,8 
7.  Nord-Vest 15,3 
8.  Centru 16,3 
9.  Bucureşti 22,7 

Sursa: calculat după Anuarul Statistic al României, 1991, 2001 
 

Zona de Vest a României ocupă locul 4 la acest indicator. Nivelul indicatorului 
depinde de mărimea veniturilor, de gradul de urbanizare, de nivelul de trai, de tradiŃii şi 
obiceiuri etc. Din totalul celor opt regiuni, numai patru depăşeau nivelul mediu pe Ńară 
(14,3%), respectiv Vestul, Nord-Vestul, Centrul şi Bucureştiul.  

 
3. Nivelul prestării unor servicii în cele opt regiuni economice 
3.1. Serviciile turistice 
Cele opt zone deŃin ponderi diferite în totalul serviciilor turistice, detaşându-se două 

mari zone: Sud-Estul (ConstanŃa, GalaŃi, Tulcea, Vrancea, Buzău, Brăila) şi Centrul (Alba, 
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu). 

 



  

Tabel 6. Pondere în numărul unităŃilor de cazare turistică (2000) 
Nr. 
crt. 

Regiunea 
Nr. unităŃi de cazare 

turistică 
Pondere în total 

unităŃi 
1.  Total economie naŃională 3121 100,0 
2.  Nord-Est 250 8,0 
3.  Sud-Est 1028 32,9 
4.  Sud 321 10,3 
5.  Sud-Vest 162 5,2 
6.  Vest 259 8,3 
7.  Nord-Vest 292 9,4 
8.  Centru 742 23,8 
9.  Bucureşti 67 2,1 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 1991, 2001 
 

Pe judeŃe, ConstanŃa, Prahova, Braşovul şi Harghita ocupă primele patru locuri pe 
Ńară în privinŃa capacităŃii de cazare turistică, detaşându-se clar ConstanŃa cu 814 unităŃi, 
faŃă de Harghita 171 unităŃi. Pensiunile agroturistice reprezentau, în anul 2000, doar 7,7% 
din totalul unităŃilor de cazare. Din cele 240 pensiuni agroturistice clasificate, zona de 
Centru deŃinea 143 (peste 50%), iar în cadrul zonei, judeŃul Braşov – 83 pensiuni, respectiv 
34,6% din total. Locul doi revenea zonei Nord-Vest cu 34 pensiuni, din care 22 amplasare în 
judeŃul Maramureş. 

 
Tabel 7. Pondere în capacitatea de cazare turistică 

Nr. 
crt. Regiunea 

Pondere în total locuri 
existente 

Pondere în total locuri 
în funcŃiune 

1.  Total economie naŃională 100,0 100,0 
2.  Nord-Est 6,3 9,2 
3.  Sud-Est 47,9 24,3 
4.  Sud 8,0 12,0 
5.  Sud-Vest 5,5 7,4 
6.  Vest 7,8 10,3 
7.  Nord-Vest 9,1 13,1 
8.  Centru 12,6 18,2 
9.  Bucureşti 2,8 5,5 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 1991, 2001 
 

În cadrul Zonei Sud-Est, numai jud. ConstanŃa deŃine singur 43,8% din capacitatea 
de cazare existentă şi 19,1 din cea în funcŃiune (mii locuri zile) urmată de judeŃele Braşov şi 
Bihor. 

 



  

Tabel 8. Indicii de utilizare ai capacităŃii de cazare (2000) 
Nr. crt. Regiunea Indicele de utilizare (CUC) 

1.  Total turism 35,2 
2.  Nord-Est 31,7 
3.  Sud-Est 44,8 
4.  Sud 28,9 
5.  Sud-Vest 42,6 
6.  Vest 36,3 
7.  Nord-Vest 29,9 
8.  Centru 28,0 
9.  Bucureşti 36,3 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 
Nivelul cel mai ridicat de utilizare a capacităŃilor de cazare s-a înregistrat în zona de 

Est (44,8%), iar cel mai scăzut în zona de Centru (28,0%). În Vest, indicele a fost de 36,3%, 
respectiv locul 3-4. 

În cadrul zonelor, cel mai ridicat indice de utilizare s-a realizat în Covasna (46,8%) 
– Zona de Centru; Vâlcea (51,3%) – Zona de Sud-Vest şi ConstanŃa (50,2%) – zona Sud-Est 

  
Tabel 9. Ponderea celor opt regiuni în total sosiri şi înnoptări (2000) 

Nr. crt. Regiunea  Pondere în total sosiri Pondere în total înnoptări 
1.  Total turism 100,0 100,0 
2.  Nord-Est 11,0 8,3 
3.  Sud-Est 19,9 30,9 
4.  Sud 11,2 9,9 
5.  Sud-Vest 6,6 9,0 
6.  Vest 11,6 10,6 
7.  Nord-Vest 11,4 11,1 
8.  Centru 17,6 14,5 
9.  Bucureşti 10,6 5,6 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 
Din tabelul de mai sus rezultă că locul I pe Ńară revine zonei sud-est, iar în cadrul 

acesteia jud. ConstanŃa care deŃine singur 15,4% din total sosiri şi 27,2% din total înnoptări, 
urmat de municipiul Bucureşti cu 9,8% din sosiri şi 5,4% din înnoptări. Pe locurile 3-4 se 
situează judeŃele Prahova şi Braşov. 

 



  

Tabel 10. Turişti la 1000 locuitori (sosiri - 2000) 
Nr. crt. Regiunea  Sosiri la 1000 locuitori 

1.  Total turism 219 
2.  Nord-Est 142 
3.  Sud-Est 334 
4.  Sud 159 
5.  Sud-Vest 136 
6.  Vest 279 
7.  Nord-Vest 197 
8.  Centru 329 
9.  Bucureşti 229 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 
Se observă că Zonei de Vest îi revine locul trei în total sosiri. În cadrul regiunilor, 

ConstanŃa ocupă detaşat locul întâi cu 1016 sosiri la 1000 locuitori, urmată de Braşov – 519 
şi Vâlcea – 416. 

 
3.2. Serviciile de distribuire a apei potabile 
Dacă toate localităŃile urbane dispun de reŃea de distribuŃia a apei potabile, în 

mediul rural situaŃia este mult diferită, în sensul că cel mult 31,5% din localităŃile rurale 
dispun de un sistem de distribuŃie (regiunea Nord-Vest), iar cel mai scăzut nivel se 
înregistrează în regiunea Nord-Est – 10,7%. Vestul cu 14,5% - ocupă locul cinci. 

MenŃionăm că obiectivul de 50% va fi realizabil doar într-un viitor îndepărtat, 
probabil dincolo de orizontul primirii României în U.E. (2007). 

 
Tabel 11. DistribuŃia apei potabile în România 

LocalităŃi 
Urbane Rurale Nr. 

crt. Regiunea 
Total 

Care dispun de 
sistem de distribuŃie % Total 

Care dispun de 
sistem de distribuŃie % 

1.  Total 265 265 100,0 15778 2764 17,5 
2.  Nord-Est 32 32 100,0 2908 312 10,7 
3.  Sud-Est 33 33 100,0 1787 539 30,2 
4.  Sud 43 43 100,0 2511 411 16,4 
5.  Sud-Vest 32 32 100,0 2467 267 10,8 
6.  Vest 37 37 100,0 1600 232 14,5 
7.  Nord-Vest 35 35 100,0 2209 696 31,5 
8.  Centru 50 50 100,0 2157 292 13,5 
9.  Bucureşti 3 3 100,0 139 19 13,7 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 



  

3.3. Densitatea drumurilor publice la 100 km2 (2000) 
Serviciile publice de transport, strâns legate de infrastructura corespunzătoare, joacă 

un rol foarte important în caracterizarea nivelului de dezvoltare economică a unei Ńări sau 
regiuni. În România, densitatea drumurilor publice situată între 29,4 km la 1000 km2 şi 45,2 
km, evidenŃiază o serioasă rămânere în urmă faŃă de nivelul realizat în Ńările avansate 
economic. În prezent, doar regiunea Bucureşti dispune de o lungime de  45 ,2 km, la 100 
km2. 

 
Tabel 12. Densitatea drumurilor publice la 100 km2 (2000) 

Nr. crt. Regiunea  Densitatea drumurilor publice la 100 km2 
1.  Total Ńară 32,9 
2.  Nord-Est 36,2 
3.  Sud-Est 29,6 
4.  Sud 34,3 
5.  Sud-Vest 34,8 
6.  Vest 31,8 
7.  Nord-Vest 33,9 
8.  Centru 29,4 
9.  Bucureşti 45,2 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 
Cu 31,8 km drumuri publice la 100 km2 teritoriu, Zona de Vest se situează doar pe 

locul 6 în totalul regiunilor Ńării, cu mult sub nevoile determinate de poziŃia geografică, 
respectiv cu teritoriu aflat în zone de frontieră. 

 
3.4. Transport urban de călători 

Tabel 13. Pondere în lungimea liniilor simple (2000) 
Nr. crt. Regiunea  Tramvaie  Troleibuze  

1.  Total  100,0 100,0 
2.  Nord-Est 11,2 22,8 
3.  Sud-Est 16,8 11,8 
4.  Sud 3,7 2,1 
5.  Sud-Vest 3,9 3,1 
6.  Vest 19,7 6,2 
7.  Nord-Vest 7,1 19,2 
8.  Centru 2,7 19,0 
9.  Bucureşti 34,9 15,8 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 
O serie de localităŃi urbane, inclusiv reşedinŃe de judeŃ, nu dispun – în prezent – de 

tramvaie. Astfel, avem:  
- în judeŃele din regiunea Nord-Est: Bacău, NeamŃ, Suceava, Vaslui; 



  

- în judeŃele din regiunea Sud-Est: Buzău, Tulcea, Vrancea; 
- în judeŃele din regiunea Sud: Argeş, Călăraşi. DâmboviŃa, Giurgiu, Teleorman; 
- în judeŃele din regiunea Sud-Vest: Gorj, MehedinŃi, Olt, Vâlcea; 
- în judeŃele din regiunea Vest: Hunedoara; 
- în judeŃele din regiunea Nord-Vest: BistriŃa-Năsăud, Maramureş, Satu-Mare, 

Sălaj; 
- în judeŃele din Centru: Alba, Covasna, Harghita, Mureş; 
- în regiunea Bucureşti: doar municipiul Bucureşti. 
Troleibuze nu există în următoarele judeŃe: Bacău, Botoşani, Brăila, buzău, Tulcea, 

Vrancea, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, IalomiŃa, teleorman, Dolj, MehedinŃi, Vâlcea, Arad, 
Caraş-Severin, Hunedoara, Bihor, BistriŃa-Năsăud, Sălaj, Alba, Covasna, Harghita, Mureş, 
Ilfov. Deci există troleibuze doar în 17 oraşe şi municipii şi nu există în oraşele şi 
municipiile din 25 de judeŃe. Autobuze există în toate oraşele Ńării, locul 1 fiind deŃinut de 
municipiul Bucureşti, urmat de regiunea Nord-Est şi Sud-Vest. 

Zona de Vest – cu 495 de autobuze deŃine doar locul 7 din totalul regiunilor Ńării. 
Aceeaşi zonă (Vest) deŃine locul 2 la tramvaie, şi locul 6 la troleibuze.  

Regiunea Bucureşti, îndeosebi municipiul Bucureşti, deŃine 75% din totalul liniilor 
de maxi-taxi (respectiv 94 de linii) faŃă de 9 linii deŃinute de regiunea Centru, 6 linii de 
regiunea Sud-Est şi 3 linii de regiunea Vest. 

 
3.5. Abonamente telefonice 
Numărul de abonamente telefonice ce reveneau în anul 2000 la 1000 de locuitor se 

situau între nivelul minim de 118 în regiunea Sud-Est şi nivelul maxim de 340 în regiunea 
Bucureşti. În regiunea de Vest reveneau 176 abonaŃi telefonici la 1000 de locuitori, 
respectiv locul 3 pe Ńară (după Bucureşti şi regiunea Centru). 

 
Tabel 14. Abonamente telefonice la 1000 de locuitori (2000) 

Nr. crt. Regiunea  Nr. abonamente/1000 locuitori 
1.  Total Ńară 170 
2.  Nord-Est 130 
3.  Sud-Est 174 
4.  Sud 132 
5.  Sud-Vest 118 
6.  Vest 176 
7.  Nord-Vest 156 
8.  Centru 184 
9.  Bucureşti 340 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 
3.6. Serviciile de distribuire a gazelor naturale 



  

În România, doar 1021 localităŃi urbane şi rurale, din totalul de 16043 – adică 6,4% 
- dispun de reŃea de distribuŃia a gazelor naturale. Pe regiuni, locul 1 îl deŃine regiunea 
Centrală, urmat de cea din nord-est şi de Bucureşti. Regiunea de Vest – cu 6,7% din 
volumul de gaze distribuite către populaŃie – şi 6,3% din localităŃile unde există sistem de 
distribuŃie, deŃine un loc modest, respectiv locul 7 la volumul de gaze distribuite şi locul 5 la 
numărul de localităŃi cu reŃea de distribuŃie. 

 
Tabel 15. ReŃeaua şi volumul de gaze naturale distribuite către populaŃie (2000) 

Nr. 
crt. Regiunea 

LocalităŃi unde se 
distribuie gaze naturale % 

Volum gaze naturale 
distribuite populaŃiei (%) 

1.  Total  1021 100,0 100,0 
2.  Nord-Est 57 5,6 9,7 
3.  Sud-Est 38 3,7 7,0 
4.  Sud 128 12,5 10,5 
5.  Sud-Est 38 3,7 6,6 
6.  Vest 75 7,3 6,7 
7.  Nord-Vest 173 16,9 18,5 
8.  Centru 504 49,4 29,0 
9.  Bucureşti 8 0,8 12,0 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 
3.7.Serviciile de distribuŃie a energiei termice 
Doar 259 de localităŃi, din care 217 urbane, deŃin reŃea de distribuŃie a energiei 

termice şi reprezintă doar 1,6% din totalul localităŃilor şi 81,9% din cele urbane. 
Procentul de comune termoficate se situează între 0,4% şi 3% din totalul 

localităŃilor rurale. 
 

Tabel 16. ReŃeaua de distribuŃie a energiei termice 
% de termoficare din care 

Nr. crt. Regiunea Total Urban Rural 
urban rural 

1.  Total 259 217 42 84 16 
2.  Nord-Est 36 31 5 86 14 
3.  Sud-Est 28 25 3 89 11 
4.  Sud 44 37 7 84 16 
5.  Sud-Vest 32 24 8 75 25 
6.  Vest 31 30 1 97 3 
7.  Nord-Vest 31 24 7 77 23 
8.  Centru 53 43 10 81 19 
9.  Bucureşti 4 3 1 75 25 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
 



  

Din totalul celor 2686 centre de comună, doar 42 – respectiv 1,6% - erau 
termoficate, procentul cel mai ridicat înregistrându-se în zona Centru – 3% - şi Bucureşti – 
2,7%. Doar 0,4% din comunele regiunii de Vest erau termoficate în anul 2000. 

 
Tabel 17. Procentul  de termoficare al localităŃilor rurale – centre de comună (2000) 

Nr. crt. Regiunea  % localităŃi termoficate 
1.  Total Ńară 1,6 
2.  Nord-Est 1,1 
3.  Sud-Est 0,9 
4.  Sud 1,5 
5.  Sud-Vest 2,1 
6.  Vest 0,4 
7.  Nord-Vest 1,8 
8.  Centru 3,0 
9.  Bucureşti 2,7 

Sursa: calculat pe baza Anuarului Statistic al României, 2001 
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The transformation of the historical nucleus in the medieval cities is under the influence of 

development of tourism. In smaller European cities it becames highly expressive, since the physical 
pushing out of since the physical pushing out of certain activities tends to occur in them. The 
historical nucleus of Dubrovnik has been caught by this process today, every 31st family offers 
accommodation, while hotel capacity has not changed in the last one hundred years. The most 
significant is the physical -economic as well as its functional transformation. 

During the last forty years between 1961 and 2001. every four months one craft facility 
ceased offering its services; every six months one new catering facility was opened, every six months 
one new shop was opened and every eight months a new facility in the sphere of culture and one art 
was opened. Namely, every ten years the catering and trading facilities doubled. And thus the tourist 
district was created. 

Key words: physical-functional at transformation, physical pushing out, tourist district. 
 
 
1. Introduction 
Although, tourism in Dubrovnik became the most important economic activity in 

the sixties travellers' visits were recorder much earlier already in the medieval times.On 
their way going on a pilgrimage towards East trevellers used to stop in Dubrovnik (Tadić, 
1939. p. 287-308). During 17th and 18th centuries Dubrovnik was often mentioned in travel 
writings and in some other literary works. 

The continuous accommodation offered as craft did not appear all until the end of 
19th.ct (Kobašić, 1998. p. 16). Since 1896 the administratation has been keeping records and 
statistical surveys on the number of tourists (Perić, 1983. p. 67). 

The historical nucleus is a driving force and a core of the development of urban 
tourism in Dubrovnik. As the city of Dubrovnik kept developing and expanding, the 
physical economic function of its nucleus has been modified and adapted to suit tourism 
development. The historical centre covers an area of 13 ha, with gross area of 223 000 m2. 
If we exclude the public areas (the streets, squares and the piers) from the total ground plan 
area, then the average building has more than 2,4 floors. 

 
2. The social-economic characteristics 



  

The transformation of the historical nucleus of the city of Dubrovnik in relation to 
its tourist development has been unfolding and depending upon the development of 
Dubrovnik. It is the period of the 20th century which lasted about 100 years. During this 
period all until today the historical nucleus passed through the three phases: initial, 
constitutive and tourist district formation. 

In the first, initial phase until the 1st half of the 20th ct. the historical nucleus was 
the centre of Dubrovnik. About 30% of its population was concentrated in it along with 
majority of its administritative and businiess functions. That was the period of the very 
beginning of tourism.  

The constituive phase is drawing near in the sixties of the 20th ct. While the 
population of Dubrovnik grows the number of inhabitants in its historical nucleus drops, the 
administrative functions were dislocated outside of the historical zone. In 1961. there were 
4500 inhabitans in it and in 2001. it was reduced to 2800. 

The third transformation phase is the present one. It is the phase of the 21st ct. Thus 
the tourist district came into being. The political changes in Croatia have initiated 
transformation of the ownership of the real estate property. Most of the socially owned 
housing was sold to its beneficiaries while the business and commercial premises were 
restituted to their former owners. In this way the ownership structure likewise a structure of 
business premises, entirely changed hands. Thus the real estate offer and demand wasin the 
city of Dubrivnuk established. 

During the 20 th and the beginning of the 21th century the historical nucleus has 
been adapted to the numerous changes and orientation of tourism development.The physical 
pushing out of some other activities (Costa, 1991., Garrod, 2000) took place in Dubrovnik 
as in some other similar heritage site cities of Europe. The most recent discussions dealing 
with tourism in European cities point out the redefinition of “hospitality functions” in the 
cities. 

 
3. Physical and functional transformation 
The most significant change of the historical nucleus happens to be physical and 

functional. The significant hotel building in the historical nucleus has never happened 
except for one hotel (capacity 50. beds) which was built in 1912 and in 2002 one medieval 
palace was adapted as a pension for tourists. 

In the period between 1961 until 2001. the structure of activities in the historical 
nucleus has greatly changed. In this period the highest indices growth is recorded in the 
catering (and tourism) as well as cultural activities about 4 times.Busines and trading 
activities register twice as much indices growth, while the craftmanship activities were 
reduced by three times (table 1). 

 



  

Table 1. Development and structure of total activities in the historical nucleus of the 
city Dubrovnik from 1961. until 2001. 

year Category activities 
1961 2001 

Indices 
1961/2001 

hotel and catering trade 24 89 370,8 

trade
 

85 151 177,6 

crafts
 

101 29 28,7 

business
 

5  11 220,7 

administration 23  22 95,7 
culture/ art 5  19 380,0 

 
Upon analysis of the entire process of this physical transformation of activities 

inside the historical nucleus from 1961. until 2001 the following indicatiors can be obtained 
(table 2): 

1. every four months one craft facility ceased to exist. 
2. every six months one new catering facility was opened. 
3. every six months one new shop was opened. 
4. every eight months one facility in the cultural sector was opened. 
5. every ten years the catering and trading activities doubled. 
In the sixties of the last century tourism (and catering) and trading participated in 

44,9% of facilities and in 2001. in 74,8%. The biggest penetration is registered in catering 
so far. 

In the sixties there were 26 catering facilities and one hotel in nucleus of the city of 
Dubrovnik. Then the catering services aimed for individual guests prevailed. The structure 
of tourist and catering services has changed. Today, at the beginning of the 21st century the 
catering services for tourists having wider purchasing power prevail. It is a reflection of the 
tourist product which has been adapted to the ongoing tourist migrations and to their socio-
economic structure in the course of time. 

 
Table 2. Development and structure of catering service facilities in the historical 
nucleus  of the city of Dubrovnik from 1961 until 2001. 

year Category of catering 
(hospitality)  1961 2001 

restaurant 8 26 
coffee house/bar 7 18 
tavern 3 0 
pastry-shop 4 6 
cafe 0 23 
night bar 1 0 
hotel/pension 1 2 

 



  

In the past 40 years between 1961 until 2001. the location of the tourist region of 
Dubrovnik brought the new consumers. The tourist offer of the historical nucleus has gone 
through substantial changes. The tradition of tourist offer can be traced by the development 
of catering services.In 2001. there were 22% of the facilities that have been operating for 
more than 50 years. The tradition of catering service facilities is continued. Certain units 
have been reconstructed and the new ones are being adapated to suit the tourist demand. 

 
4. Conclusion 
The transformation which took place in historical nucleus indicates to the fact that it 

has been unfolding in dependence with numerous processes. The influence of tourism has 
had a crucial role. Today the historical nucleus has become a tourist district. Regarding the 
physical and functional location inside the old city the historical nucleus is a junction of the 
complementary tourist functions. Its contact zone in the close surroundings at the distance of 
only two hundred metres regains its complementary functions integrated into the historical 
nucleus. In this way the historical resources have functionally "expanded" and the capacity 
of the historical nucleus "became larger". 
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Water is an essential resource for tourism: therefore, we believe that preserving its quality 

is of major importance. 
Ecotourism, a form of tourism that respects nature and traditional culture, may be the 

solution for that. 
 
 
Turismul este considerat ca fiind un fenomen socio-economic, iar evoluŃia sa este 

influenŃată de viaŃa societăŃii. 
Pentru dezvoltarea unui tip de turism sunt necesare, în primul rând resursele 

turistice, cunoscute şi sub denumirea de potenŃial turistic. 
În cadrul acestora întâlnim atât resursele naturale, create de însăşi natură cât şi pe 

cele antropice, consecinŃe ale activităŃii umane. 
Din prima categorie de resurse fac parte geologia solului, relieful, clima, reŃeaua 

hidrografică, vegetaŃia şi fauna specifice zonei analizate. 
Una dintre aceste resurse este, aşa cum vedem, reŃeaua hidrografică, care are în 

componenŃa sa: reŃelele fluviale, lacurile, apa mărilor şi oceanelor, cascadele, izbucurile şi 
gheizerii, apele termale, minerale şi termo-minerale, gheŃarii. Pe scurt, cuprinde apele de 
suprafaŃă şi subterane. 

FuncŃie de existenŃa apelor şi caracteristicile lor în teritoriu putem spune de ce pot 
beneficia potenŃialii turişti şi anume: 

- odihnă, recreere; 
- menŃinerea sau refacerea stării de sănătate; 
- practicarea unor sporturi. 
Aceasta determină apariŃia în zona respectivă a turismului de odihnă şi recreere, 

agrement, tratament şi cură balneomedicală, sportiv. 
Turiştii având posibilitatea de a practica un turism de scurtă, medie sau lungă 

durată, în funcŃie de motivaŃie şi posibilităŃile fiecăruia. 
Elementele hidrografice sunt caracterizate printr-o serie de indicatori: 
- pentru apele freatice urmărim: 

- adâncimea, extinderea şi regimul de alimentare (continuu sau discontinuu); 
- valoarea medie anuală şi pe anotimpuri a debitelor acestora; 
- proprietăŃile fizico-chimice; 
- proprietăŃile terapeutice; 
- valoarea rezervelor sigure şi potenŃiale omologate. 

- la apele de suprafaŃă curgătoare: 



  

- lungimea, afluenŃii, suprafaŃa bazinului hidrografic, regimul mediu al 
nivelurilor, debitelor; 

- existenŃa posibilităŃii de apariŃie a viiturilor şi inundaŃiilor; 
- proprietăŃile fizico-chimice; 
- posibilităŃile de utilizare. 

- în cazul lacurilor: 
- amplasamentul, suprafaŃa, adâncimea medie, geneza, alimentarea, afluenŃii 
şi oscilaŃiile de nivel; 

- proprietăŃile fizico-chimice; 
- utilităŃile generale şi terapeutice. 

- pentru apele mărilor şi oceanelor: 
- lungimea şi lăŃimea litoralului, accesibilitatea; 
- proprietăŃile fizico-chimice ale apei, dar şi a nisipului; 
- configuraŃia, precum şi adâncimea platformei litorale submerse, activitatea 

valurilor şi curenŃilor marini; 
- proprietăŃi terapeutice. 

Prin proprietăŃile fizico-chimice pe care le urmărim la întreaga reŃea hidrografică 
înŃelegem: temperatura, culoarea, turbulenŃa, mirosul, gustul, gradul de mineralizare, ph-ul, 
starea de potabilitate, concentraŃia bacteriologică, nămolurile. 

Factorii de degradare a mediului înconjurător şi a resurselor turistice pot fi urmare 
directă a dezvoltării economice şi a folosirii mediului pentru turism şi agrement. 

ActivităŃile umane pot provoca schimbări ale parametrilor naturali specifici, 
fenomen cunoscut sub denumirea de poluare. 

Principalele caracteristici ale substanŃelor poluante sunt gradul de concentraŃie, 
nivelul de persistenŃă şi interacŃiunile reciproce dintre acestea. 

Efectele lor asupra mediului înconjurător se pot manifesta în mod direct sau 
indirect, diferenŃiate în timp şi spaŃiu. 

Astfel, sesizăm efectele imediate, cele pe termen lung, indirecte şi ale iradierii. 
În cadrul poluării apei distingem ca surse principale apele menajere uzate şi 

deşeurile din unităŃile industriale (poluarea industrială). 
Deversările directe ale apelor uzate, provenite din diverse activităŃi şi numărul mic 

al staŃiilor moderne de epurare sunt cauze ale apariŃiei poluării. 
Cunoaştem faptul că activitatea turistică are impact asupra hidrografiei şi poate da 

naştere poluării. 
Exploatarea excesivă a apelor subterane conduce la deprecierea lor, la fel se 

întâmplă şi în cazul barajelor multiple, prin modificări ale drenajelor şi structurilor 
subterane, prin amenajări necorespunzătoare pentru agrement a apelor de suprafaŃă. 

Poluarea, ca urmare a deversării apelor menajere ale bazelor de tratament şi 
spălătoriilor complexelor turistice ce nu este nici ea de neglijat. 

Utilizarea unui număr tot mai mare de ambarcaŃiuni diverse ca tipuri şi mărimi sunt 
susceptibile de a polua chimic prin combustibilul utilizat. 



  

Comportamentul anumitor turişti (camparea pe malurile apelor şi depozitarea 
reziduurilor în locuri neamenajate, dejecŃiile proprii, spălarea autoturismelor), conduc în 
timp, la poluarea apelor atât chimică cât şi biologică.Chiar dacă poluarea apelor provocată 
de turişti este minoră, trebuie să Ńinem cont şi de ea, datorită efectului său cumulativ. 
Efectele poluării apei asupra turismului sunt multiple, aşa cum am mai amintit, activităŃile 
turistice nu se pot derula în absenŃa resurselor de apă. 

O apă poluată are influenŃe negative asupra sănătăŃii locurilor şi turiştilor sosiŃi în 
zonă, asupra florei şi faunei, asupra peisajului.  

Toate acestea conduc la scoaterea din circuitul turistic a destinaŃiei respective. 
Este necesar să ne amintim că resursele naturale ale planetei noastre sunt limitate, la 

fel şi puterea de absorbŃie a tuturor reziduurilor şi deşeurilor rezultate în urma diverselor 
activităŃi umane. 

Apa reprezintă o sursă naturală regenerabilă şi limitată. De aceea şi necesitatea unor 
reglementări care au ca obiect apele de suprafaŃă şi subterane. 

Acestea urmăresc: 
- conservarea, dezvoltarea, protecŃia resurselor de apă şi asigurarea unei curgeri 

libere a apelor; 
- refacerea calităŃii apei de suprafaŃă şi subterane; 
- asigurarea alimentării cu apă potabilă şi pentru salubritatea publică; 
- valorificarea complexă a apei ca resursă economică; 
- amenajări hidrotehnice în vederea apărării împotriva inundaŃiilor; 
- satisfacerea diverselor ramuri ale economiei, inclusiv a turismului; 
- protecŃia împotriva oricăror forme de poluare; 
- conservarea şi protejarea ecosistemelor acvatice.* 
Cu cât resursele hidrografice sunt mai variate şi nealterate, cu atât interesul lor 

turistic este mai mare, iar activităŃile pe care le generează sunt mai atractive şi profitabile. 
În acest sens, la sfârşitul secolului al-XX-lea ecoturismului i se dă importanŃa 

binemeritată. 
Putem spune că turismul care respectă natura şi cultura tradiŃională este ecoturismul, 

fiind cunoscut şi sub alte denumiri şi anume: „turismul verde”, „turismul blând”, „turismul 
ecologic”. 

Conform SocietăŃii de Ecoturism (The Ecoturism Society), ecoturismul este 
„călătoria responsabilă spre o zonă naturală care contribuie atât la conservarea patrimoniului 
natural cât şi la bunăstarea populaŃiei locale”.* 

Principalele direcŃii de acŃiune ale acestuia se referă la păstrarea calităŃii mediului 
înconjurător, restructurarea economică şi tehnologică dictată de noul management al 
resurselor, precum şi practicarea diverselor tipuri de turism fie în mod individual, fie 
colectiv, organizat sau nu, care să conştientizeze fenomenul poluării şi formele sale de 
manifestare. 
                                                      

* MO nr.244 din 8.10.1996, Legea nr.107 din 25.09.1996 
* Buletinul Informativ, REC – România, 2002 



  

SusŃinerea ecoturismului se poate face prin: 
- factorul politic extern; 
- factorul politic intern; 
- factori socio-economici; 
- factori psiho-culturali. 
AcŃiunile diverselor organizaŃii internaŃionale corelate cu susŃinerea internă din 

partea statului fac posibilă dezvoltarea ecoturismului. 
InfluenŃele majore asupra turismului  o au numărul populaŃiei, veniturile, timpul 

liber (factori socio-economici), dar şi nivelul de pregătire, dorinŃa de apartenenŃă la un grup 
(factori psiho-culturali). 

Considerat ca fiind cea mai bună formă de manifestare a turismului durabil, 
ecoturismul vizează planul economic, ecologic şi cultural. 

Principiile care stau la baza derulării iniŃiativelor de amenajare turistică sunt: 
- respectarea strictă, consecventă a mediului (păstrarea diversităŃii biologice şi 

calităŃii biotopurilor); 
- menŃinerea în starea de funcŃionare a zonelor economice productive; 
- folosirea unui sistem democratic pentru alegerea proiectelor avansate de 

dezvoltare turistică; 
- armonizarea politicilor de dezvoltare şi investiŃii directe; 
- asigurarea unor măsuri eficiente de conservare şi protecŃie a mediului. 
Pentru a implementa acest tip de turism într-o zonă sunt necesari a se parcurge şapte 

paşi: 
- inventarierea resurselor, evaluarea stării lor şi modului de valorificare; 
- identificarea produselor turistice care se pot realiza şi pieŃele Ńintă; 
- elaborarea unor planuri de realizare a acestor produse; 
- punerea lor în aplicare; 
- atragerea în acŃiuni comune a tuturor factorilor implicaŃi; 
- realizarea structurilor legale necesare susŃinerii acestor planuri; 
- strângerea de date post-proiect. 
SoluŃia de păstrare a reŃelei hidrografice în particular şi a resurselor turistice, în 

general considerăm că este ecoturismul. 
RelaŃia dintre turism şi mediul înconjurător spunem că este directă, iar 

responsabilitatea faŃă de resursele naturale a devenit o prioritate a proiectelor de dezvoltare 
turistică. 

Din punctul nostru de vedere, toŃi actorii din turism (patronii şi vizitatorii) trebuie să 
conştientizeze importanŃa păstrării nealterate a potenŃialului turistic. 
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În conceptul de produs turistic cea mai importantă componentă este elementul 

uman, deci cel care organizează şi execută programele turistice.  ExperienŃa a arătat că, în 
condiŃiile creşterii concurenŃei în domeniul turismului, legată de caracteristicile aproape 
identice ale unor destinaŃii turistice, succesul comercial nu mai poate fi asigurat numai prin 
atractivitatea componentelor. Acest succes este tot mat mult influenŃat de pregătirea 
profesională a personalului angajat în activitatea turistică, de promptitudinea cu care 
reacŃionează la exigenŃele turiştilor. TradiŃional vorbind, turismul este considerat ca fiind 
unul din domeniile de activitate mare consumator de muncă. Putem privi munca "ca un act 
conceptual şi participativ de.executare sau punere în aplicare a ceea ce s-a conceput sau s-a 
dorit, cu atât mai mult în servicii unde diversitatea situaŃiilor în care este pus prestatorul 
elimină în mare parte posibilitatea executării mecanizate a anumitor operaŃii, iar ponderea 
personalului este mai mare în realizarea prestaŃiilor decât în alte.industrii, se pune problema 
valorificării resurselor umane nu numai sub aspect fizic, ci şi sub cel participativ, 
conceptual, constructiv, etc"74 

Plecând de aici, particularizând pe agroturism, vom avea în vedere dialogul 
permanent pe care factorul uman îl întreŃine cu mediul său înconjurător, cu variatele sale 
aspecte, cu nenumăratele mesaje cu care ne asalteaza şi al căror limbaj constituit din forme, 
culoare, sunete, pe care organele noastre de simŃuri le ştiu codifica şi înŃelege, stabileşte o 
corespondenŃă strânsă între el şi psihicul nostru individual, ale cărei reacŃii sunt la rândul lor 
primite şi înregistrate din mediu. Pentru unii această corespondenŃă este garanŃia şi ocazia 
proiectării fiinŃei urmane în mediu, mediu în care ea îşi caută singura sa aşezare posibilă, 
singura justificare naturală. Totuşi, deşi orice obiect poate fi privit în mod diferit, există o 
specificaŃie ireductibilă a managementului resurselor umane: obiectul său este şi el 
schimbător în funcŃie de epoci şi de locuri; altfel spus, managementul resurselor umane 
participă la construirea unei imagini despre om care este caracteristică unei societăŃi date şi 

                                                      
74 Jivan, Al. – Managementul serviciilor, Ed. De Vest, Timişoara, 1998, pag. 158 



  

unui moment din istoria acestei societăŃi în sensul că personalitatea umană nu are acelaşi 
statut social şi cultural, el este altul în funcŃie de societate şi epocă. 

Resursele umane reprezintă un factor primordial în conceperea şi dezvoltarea 
oricărei activităŃi agroturistice având în vedere poziŃia centrală deŃinută în mediul rural, atât 
în calitate de factor de producŃie a bunurilor şi serviciilor, căt şi în calitate de consumator de 
bunuri şi sevicii. Datorită faptului că şi la nivelul organizaŃiilor şi instituŃiilor, ca şi la 
nivelul fermei agroturistice factorul uman deŃine aceeaşi poziŃie pnvilegiată, o atenŃie 
deosebită trebuie acordată procesului de asigurare şi instruire a personalului, urmarindu-se 
aplicarea principiului "omul potrivit la locul potrivit". În domeniul agroturismului, 
managementul resurselor umane nu trebuie să urmărească neaparat asigurarea cu angajaŃi 
(existenŃa acestora ca proprietari ai gospodăriilor constituie esenŃa activităŃii agroturistice), 
cât mai ales instruirea acestora şi integrarea lor într-o organizaŃie. 

Putem privi societatea de astăzi ca o reŃea de organizaŃii care apar, se dezvoltă şi 
dispar; în aceste condiŃii oamenii reprezintă o resursă comună şi totodată, o resursă cheie, o 
resursă vitală a tuturor organizaŃiilor, care asigură supravieŃuirea, dezvoltarea şi succesul 
competiŃional al acestora. În domeniul turismului rural acest principiu se regăseşte mai mult 
decât oriunde. Fără această prezenŃă a omului, a Ńăranului care ştie ce, când şi cum trebuie 
făcut în gospodaria tărănească este imposibilă realizarea prestaŃiei agroturistice. EntităŃile 
rurale există deoarece oamenii au capacităŃi fizice şi intelectuale adecvate, dar şi capacitatea 
de a susŃine şi dezvolta o organizaŃie. Prin urmare, serviciile agroturistice implică oameni şi 
depind de efortul oamenilor, care se regăsesc atăt în postura de prestatori cât şi de 
consumatori. Fermierii participă la numeroase evenimente din activitatea gospodăriei privită 
ca organizaŃie, ca reprezentanŃi ai acesteia, însa felul în care o fac determină în cele din 
urmă felul în care va fi percepută atăt imaginea organizaŃiei, cât şi imaginea lor. Aceasta cu 
atât mai mult, cu cât după cum afirma Polly Bird  “toata lumea proiectează o imagine şi 
încearcă să impresioneze. Putem concluziona că "resursele umane constituie elementul 
creator, activ şi coordonator al întregii activităŃi ce se desfăşoară în cadrul organizaŃiei." 75 

În domeniul agroturismului, resursele umane sunt unice, valoroase, dificil de imitat 
şi relativ de neînlocuit. Spre deosebire de celelalte domenii, oamenii din domeniul turistic 
reprezintă resursele active ale organizaŃiei, deoarece potenŃialul, pasiunea şi experienŃa, 
iniŃiativele şi dezvoltarea lor contribuie activ la creşterea eficienŃei utilizării lor. Fără această 
prezenŃă a omului activitatea turistica este pur şi simplu imposibil de realizat; în spaŃiul 
rural, omul se dezvoltă ca o resursă inepuizabilă de creativitate, de soluŃii şi idei noi, 
originale şi valoroase. În acelaşi timp nu trebuie neglijat faptul că, prin modul de folosire a 
resurselor naturale, omul a determinat şi adevărate dezastre în ecosistem. Prin urmare, 
succesul colectivităŃii locale / organizaŃiei, gradul de competitivitate al acestora depind tot 
mat mult de calitatea resurselor umane, de nivelul lor de instruire, oamenii constituind bunul 
cel mai de preŃ al unei organizaŃii. 
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Mediul rural dispune de un potenŃial uman deosebit care trebuie înŃeles, motivat şi 
antrenat în vederea implicării în realizarea produsului agroturistic. Din acest punct de 
vedere, fermierul, prin mentalitatea, cultura şi structura sa se constituie într-o entitate 
biologică, care reprezintă întotdeauna "marea necunoscută", putând împiedica sau potenŃa o 
acŃiune. Iată de ce, anumite practici considerate standard într-o activitate economică 
oarecare pot fi de neconceput într-un mediu atât de arhaic şi fragil cum este cel rural. În 
consecinŃă, se pune problema unui management al resurselor umane cât mai adecvat, 
precum şi a unui climat organizaŃional corespunzător, în care necesităŃile individului să fie 
integrate în necesităŃile organizaŃiei, şi prin care locuitorii satelor să poată satisface eel mai 
bine atât interesele proprii, cât şi cele ale comunităŃii locale. Pentru orice activitate 
economică desfăşurată în mediul rural, oamenii care apartin acestui mediu trebuie să fie 
pregătiŃi şi capabili de a realiza unele schimbări în propriul mod de viaŃă. Dar practica 
managerială a dovedit că, orice schimbare organizaŃională este plină de dificultăŃi şi 
capcane, care implică un anumit risc, şi uneori comportamentul celor care se străduiesc să 
facă schimbarea generează rezistenŃa la schimbare. Pentru a evita această inerŃie, care în 
cazul populaŃiei de la sate este accentuată chiar de valorile pe care se bazează, este necesar 
să se cunoască bine aspectele şi relaŃiile complexe implicate Ńn procesul de schimbare, 
precum şi modul în care trebuie să fie abordate diversele situaŃii pentru ca, oamenii să fie 
ajutaŃi să facă faŃă schimbării. Prin statutul de fiinŃe sociabile oamenii trăiesc şi acŃionează 
în colectivităŃi, în care se dezvoltă anumite relaŃii şi care în cele din urmă influenŃează 
comportamentul individual şi organizaŃional. 

Oricât de puternică ar fi această rezistentă, schimbările de mentalitate şi 
comportament sunt inevitabile odată cu schimbările survenite în sistemul de valori umane, 
în mediul rural având un impact mai redus decât  în cel urban. Nu trebuie neglijat faptul că 
oamenii de la sate sunt foarte greu de schimbat deoarece trăsăturile de personalitate ale 
acestora sunt foarte bine fixate în timp, iar unele valori umane nu au întotdeauna aceleaşi 
semnificaŃii datorită percepŃiilor diferite. După cum subliniază Aurel Manolescu, "se pare că 
generaŃiile mai tinere angajate pe piaŃa muncii au seturi de valori diferite faŃă de cele ale 
generaŃiilor mai vârstnice: valori economice diferite legate de ceea ce reprezintă un nivel de 
trai "acceptabil", ceea ce înseamnă necesitate şi lux în traiul cotidian; valori sociale diferite 
privind petrecerea timpului liber, etc. Acest sistem de valori se extinde şi asupra concepŃiei 
generaŃiilor mai tinere despre muncă şi despre locul acesteia în cadrul vieŃii."76 

Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiŃii ale unei 
organizaŃii ale cărei rezultate devin tot mai evidente în timp. În activitatea agroturistică, 
resursele umane, fie că sunt gestionate de către comunitatea umană implicată în această 
activitate, fie de către un agent de turism specializat au o pondere tot mai mare în produsul 
rural oferit. Calea cea mai sigură cale de a garanta viitorul unei organizaŃii s-a dovedit a fi 
investiŃia Ńn oameni. G.T. Milkovich şi J.W. Boudreau apreciau că "cu toate acestea, 
atitudinea tradiŃională faŃă de forŃa de muncă constă în tratarea oamenilor ca simple 
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cheltuieli sau în tendinŃa de abordare contabilă, ca element de conturi al resurselor 
umane."77 Din acest punct de vedere cheltuielile cu personalul sunt privite ca şi cheltuieli 
de utilizare a resurselor umane, care trebuie menŃinute la un nivel cât mai scăzut şi 
recuperate cât mai rapid. De asemenea, în cazul investiŃiilor în resurse umane evaluarea 
succesului unui proiect este dificilă, pentru că se cunosc cu exactitate numai cheltuielile, în 
timp ce informaŃiile referitoare la rezultatele acestor proiecte nu sunt disponibile, spre 
deosebire de investiŃiile în celelalte domenii unde se pot compara cheltuielile şi veniturile 
asociate cu acel program. În opoziŃie cu abordarea resurselor umane sub forma unor simple 
costuri, tot mai mulŃi specialişti în acest domenui atrag atenŃia asupra necesităŃii de a trata 
personalul ca fiind un capital de investiŃii pentru dezvoltarea organizaŃiei. În acest sens 
putem afirma că resursele umane sunt primele resurse strategice ale organizaŃiei. 

Plecând de la cele arătate anterior putem considera resursele umane ca o variabilă 
de care depinde succesul sau insuccesul unei organizaŃii, cu atât mai mult cu cât acestea 
depind în cele din urmă de găsirea unor oameni potriviŃi la locul potrivit, în situaŃia în care 
cererea şi oferta pe piaŃa muncii pot crea implicaŃii deosebite. EsenŃa oricărei activităŃi 
economice desfăşurate, fie de o comunitate umană, fie de o firmă în mediul rural este efortul 
uman, iar eficienŃa şi eficacitatea sunt influenŃate, în cea mai mare măsură de 
comportamentul oamenilor în cadrul organizaŃiei. 

În general se apreciază că deciziile rnanageriale din domeniul resurselor umane sunt 
printre cele mai dificile.78 În activitatea agroturistică această afirmaŃie se regăseşte cel mai 
bine datorită suprapunerii unor factori individuali, organizaŃionali şi tradiŃionali care 
influenŃează deciziile respective, şi totodată trebuie să răspundă unor cerinŃe diverse. De 
asemenea, aceste decizii în domeniul resurselor umane variază foarte mult de la o regiune la 
alta, de la o forma organizatorică la alta, de la o structură demografică la alta. Pentru ca 
deciziile manageriale din domeniul resurselor umane să nu afecteze negativ viaŃa şi 
activitatea oamenilor se impune, cu preponderenŃă în mediul sătesc, luarea în considerare a 
unor principii morale şi etice, precum şi crearea unui cadru care să reflecte sistemul de 
valori acceptat social şi care să promoveze în acŃiunea sau conduita curentă demersuri 
legate, morale şi etice. Deciziile manageriale trebuie adoptate în funcŃie de trecutul şi 
personalitatea oamenilor, în termenii răspunderii sociale, şi examinate din punct de vedere al 
impactului social. Aceasta cu atât mai mult cu cât deciziile dictate în numeroase situaŃii 
economice sunt departe de a avea în vedere consecinŃele sociale, existând astfel posibilitatea 
distrugerii caracterului rural al unei zone. 

EficienŃa utilizării, din punct de vedere turistic, a resurselor din mediul rural 
depinde într-o măsură foarte mare de modul de folosire a resurselor umane. AfirmaŃia 
conform căreia, resursele umane sunt nu numai deosebit de valoroase sau pretenŃioase, dar 
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şi deosebit de scumpe sau din ce în cc mai costisitoare îşi găseşte corespondenŃa în tot ceea 
ce înseamnă elementul uman în agroturism. Pierderile posibile rezultate din tratarea 
superficială a aspectelor umane în mediul rural aduce în prim plan importanŃa folosirii cât 
mai eficiente a acestora pentru a potenŃa celelalte resurse. Managementul resurselor umane 
aplicat la sat se dovedeşte un domeniu deosebit de important şi în acelaşi timp fascinant 
deoarece implică oameni ai satelor -  cu mentalităŃile, tradiŃiile, obiceiurile, cu tot ce 
înseamnă viaŃa lor - şi deciziile în legatură cu aceştia. În agroturism, oamenii nu sunt 
recrutaŃi şi selectaŃi pentru a ocupa anumite posturi vacante, ci trebuie atraşi tocmai pentru 
rolul pe care-l au în viaŃa satului. Aceasta, cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-un mediu 
social fragil, în care orice variabilă scapată de sub control poate duce la dispariŃia 
elementelor cheie pentru turismul rural. 

Cele prezentate anterior nu înseamnă subevaluarea celorlalte resurse, altele decât 
cele umane, existente în cadrul unei comunităŃi rurale, ci implică analiza sistetmatică şi 
abordarea acestora într-o strânsă interdependenŃă. Într-un mod figurativ putem defini 
managementul resurselor umane din mediul rural ca o arta de a determina realizarea unor 
lucruri cu ajutorul oamenilor, aceasta cu atât mai mult cu cât activitatea agroturistică ar 
putea face parte din existenŃa cotidiană a fermierului. Uneori conştientizarea acestui fapt s-a 
realizat, din păcate, în situaŃii de conflict social care au apărut în relaŃia turist – fermier - 
mediul rural. Oricum, trebuie să considerăm fermierul ca o resursă activă a unei organizaŃii / 
comunităŃi, deoarece potentialul lui şi a mediului din care face parte, experienŃa şi pasiunea 
oamenilor pot contribui activ la creşterea economică a comunităŃii şi la revigorarea zonei 
rurale respective. 
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Agroturismul continuă să sufere din pricina neglijenŃei sau a indiferenŃei pe care o 

arată unii cercetatori din domeniul turismului, adesea fiind neglijat sau confundat cu simple 
activităŃi de recreere, deoarece multe studii de specialitate consideră turismul rural doar 
"ceea ce Ńine de Ńară sau de sat". De aceea se presupune că cei care merg la Ńară sunt doar 
persoane ce doresc să se recreeze şi nu pot fi numiŃi pe drept cuvânt turişti; în timp ce aceste 
presupuneri sunt puternic combătute, mai ales de cei implicaŃi în activitatea agroturistică, 
multe concepŃii greşite încă mai afectează imaginea acesteia. Pentru a explica cele de mai 
sus, comentariile făcute de R.Butler şi G.Clark sunt relevante: "literatura de specialitate în 
turismul rural este superficială şi modelele de teorie sau concepŃie turistică sunt aproape 
inexistente. Multe din lucrările de referinŃă aduc în discuŃie doar cazuri unicate şi acestea au 
prea puŃină teorie de bază sau lucrările sunt focalizate pe probleme specifice. AlŃii se referă 
doar la unele procese şi nu la toată activitatea pe care o necesită turismul rural.”79 

Sunt multe inovaŃii, dar prea puŃine cunoştiinŃe despre agroturism, deşi în zilele 
noastre există mulŃi termeni folosiŃi pentru a descrie aceasta activitate: agroturism, turism pe 
lângă fermă, turism uşor, turism alternativ, etc. Potrivit Uniunii Europene conceptul de 
agroturism se referă la întreaga activitate turistică ce se poate desfăşura pe o anumită arie 
rurală. Dar indiferent de concepŃiile teoretice ale activităŃii agroturistice, apar o serie de 
probleme legate de lipsa sau îmbătrânirea populaŃiei în zona respectivă, izolarea totală a 
acestor locuri faŃă de centrele urbane, dependenŃa populaŃiei rurale faŃă de activităŃile de 
bază (agricultura, creşterea animalelor, activitatea forestieră, etc), posibilele conflicte care 
pot să apară între activitatea de bază şi cea turistică, neconcordanŃa între nevoile locale şi 
legislaŃia existentă în acest domeniu. În orice model de organizare trebuie luat în considerare 
faptul că agroturismul are la bază caracterul tradiŃional, o creştere economică mai înceată, 
dar sigură dacă este bine organizată, un contact permanent cu familiile locale. De cele mai 
multe ori conducerea activităŃii agroturistice se va afla în mâinile liderilor locali, care vor 
trebui să elaboreze un proiect care să fie folosit o perioadă mai îndelungată, cerinŃa de bază 
fiind păstrarea mediului rural în forma sa pură. Plecând de la acestea putem considera ca 
factori esenŃiali pentru o organizare eficientă a agroturismului următorii: 

- activitatea să fie localizată în ariile rurale 
- să funcŃioneze pe principii rurale (existenŃa unei societăŃi tradiŃionale, case 

specifice, obiceiuri bine păstrate, etc.) 
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- intensitatea cu care mediul rural poate fi folosit 
- localizarea geografică 
- tipul sejurului 
- stilul managerial folosit 
- politica de integrare în comunitate (contactele turistului cu oamenii locului) 
O atenŃie deosebită trebuie acordată, mai ales atunci când se realizează organizarea 

resurselor umane, impactului social pe care o are această formă de turism asupra comunităŃii 
unde se desfăşoară. Managementul resurselor umane ar trebui să ajute turismul la fermă şi 
să-l transforme într-o adevarată activitate economică; astfel familia rurală ar trebui ajutată 
sau îndrumată pentru a nu fi dărâmată la primul impact mai puternic. Trebuie urmarite atent 
problemele socio - economice care pot să apară în situaŃiile în care avem de-a face cu zone 
neprofitabile. Este vorba despre cum agenŃiile turistice sau turiştii pot provoca un sentiment 
de respingere din partea localnicilor în momentul în care medial rural şi tot ce Ńine de el este 
influenŃat negativ. 

Analiza importanŃei activităŃilor managementului resurselor umane trebuie luată în 
considerare în orice proces de organizare a agroturismului, pentru a se acŃiona cu eficienŃa 
maximă asupra problemelor considerate mai importante la un moment dat. ActivităŃile 
manageriale legate de personal sunt deosebit de variate, iar conŃinutul lor nu este de aceeaşi 
natură. În ceea ce priveşte intensitatea de manifestare a diferitelor activităŃi din 
managementul resurselor umane, aceasta are loc în mod diferit de la o zonă la alta, de la o 
comunitate rurală la alta, în funcŃie de condiŃiile concrete ale acestora. Cu toate acestea, în 
desfăşurarea activităŃii legate de personal, managerii, indiferent de nivelul ierarhic, trebuie 
să asigure un echilibru permanent între obiectivele economice şi interesele comunităŃii. În 
domeniul turismului rural, activitatea umană se va baza tot mai mult pe competenŃă, 
răspunderi individuale sporite şi eficienŃă ridicată. Sistemul agroturistic implică luarea 
deciziilor şi plasarea responsabilităŃilor cât mai aproape de locul activităŃii productive 
(adică, gospodăria Ńărănească) însemnând delegarea unei autorităŃi tot mai mari la nivelul 
familiei rurale prestatoare de servicii turistice. ConcepŃia potrivit căreia, în domeniul 
turismului rural gestionarea resurselor umane trebuie să fie una de consultanŃă, a fost 
depăşită deoarece actorii din acest domeniu încep să aibă şi responsabilităŃi legate de 
comunitatea locală, de mediul în care acŃionează firma, de cerinŃele turiştilor, etc. 
Diversitatea problemelor şi activităŃilor cu care se confruntă cei care lucrează în agroturism 
determină ca aceştia.sa fie pregătiŃi pe o arie interdisciplinară largă. O dată cu creşterea 
complexităŃii turismulut practicat la sate, a problemelor din ce în ce mai mari pe care le 
generează această activitate, apare necesitatea stringentă ca resurselor umane să i se acorde 
importanŃa cuvenită. ToŃi cei implicaŃi trebuie să respecte în activitatea lor o serie de 
principii care au la bază relaŃia mediu – firmă / comunitate locală - turişti. 

Toate aceste idei şi concepŃii subliniază necesitatea unei planificări a activităŃii 
turistice prestate de comunitate, dar şi analizarea impactului social pe care îl resimte familia 
care gazduieşte turişti. Oricare ar fi avantajele sau dezavantajele turismului la Ńară, acesta 
trebuie conceput ca o activitate anexă, ca o activitate care să ajute dezvoltarea rurală pentru 
ariile aflate în declin.Acest principiu trebuie să se aplice şi în zona Bulz, unde majoritatea 



  

populaŃiei, cca 90%, nu are altă sursă de venit decât creşterea animalelor şi exploatarea 
forestieră. O organizare eficientă a resurselor umane în agroturism este condiŃionată de mai 
mulŃi factori: 

- instruirea locuitorilor 
- adoptarea unor strategii care se potrivesc situatiei locale 
- implicarea comunităŃii locale. 
Orice proces de planificare rurală ar trebui să cuprindă nouă paşi: 
- adunarea informaŃiilor necesare pentru a aprecia dacă o zonă se pretează sau nu 

dezvoltarii turistice 
- identificarea valorilor comunităŃii 
- realizarea unui program general de dezvoltare  
- identificarea oportunităŃilor sau punctelor slabe 
- formularea misiunii 
- procesul de formare a personalului  
- aplicarea în practică a acestor idei  
- evaluarea procesului 
- modificarea sau nu a planului de dezvoltare în funcŃie de rezultate. 
Parcurgerea acestor etape nu este doar un program de natură economică; el trebuie 

să combine toate aspectele vieŃii rurale. Unul dintre cele mai importante aspecte este acela 
de a forma o imagine despre tot ce înseamnă satul şi oamenii lui, de a integra turismul ca 
afacere în existenŃa unei comunităŃi. 

Se pune întrebarea cine conduce afacerea agroturistică? În literatura de specialitate 
se insistă asupra necesităŃii implicării comunităŃii locale (a liderilor locali) în oricare formă 
de conducere existentă. Această comunitate locală poate să-şi asume sarcina unei astfel de 
organizări, cu condiŃia să fie asistată de o organizaŃie, fundaŃie non-profit specializată (ex. 
Antrec, Ecotop, Operatiunea Satelor Româneşti). In majoritatea Ńărilor în care turismul rural 
a trecut de faza de pionerat vom întâlni aceasta situaŃie. O altă variantă ar fi implicarea unui 
tour-operator care să realizeze întreaga concepere a produsului agroturistic; aici apare 
dezavantajul minimalizării rolului pe care-l are comunitatea, precum şi a avantajelor care ar 
rezulta pentru aceasta. 

Principalul obstacol în dezvoltarea şi extinderea unei afaceri locale de turism, din 
punctul de vedere al resurselor umane este lipsa unei forŃe de muncă specializate (la aceasta 
uneori se mai adaugă problema sezonalităŃii). Calitatea forŃei de muncă este o problemă care 
intervine când este vorba despre potenŃialul întreprinderii. Cele mai multe afaceri de turism 
rural au la bază activitatea desfăşurată de membrii familiei prestatoare de servicii. Pentru a 
acapara cât mai mulŃi operatori în agroturism este necesar un program foarte flexibil, 
datorită caracteristicilor populaŃiei rurale. O altă problemă este atragerea oamenilor cu idei, 
a celor mai sensibili la problemele comunităŃii din care fac parte şi care pot constitui un 
exemplu pentru ceilalŃi. Trebuie subliniat faptul că în comuna Bulz, la nivelul administraŃiei 
locale există o experienŃă minimă în domeniul turismului datorită existenŃei unei zone 
turistice (un motel şi un camping) în vecinatatea Barajului Leşu. O problemă importantă este 
dată de faptul că turismul în ariile rurale poate întâmpina dificultăŃi datorită existenŃei unui 



  

număr mare de operatori turistici neexperimentaŃi, a distanŃelor uneori prea mari faŃă de 
mediul urban sau a unor mentalităŃi care pot îngreuna colaborarea cu persoanele cu 
experienŃă în managementul turistic. 

Se susŃine necesitatea ca agroturismul să fie integral într-o comunitate ce se bazează 
pe iniŃiative de dezvoltare şi să nu fie planificat în mod izolat de aceasta. 
Managementul.resurselor umane trebuie să Ńină cont de trăsaturile ce fac din agroturism o 
afacere de familie. În domeniul agroturismului, la fel ca şi în orice alt domeniu al serviciilor 
trebuie să "se pună accentul pe valenŃele muncii în echipă, de a mobiliza resursele şi 
capacităŃile creatoare ale oamenilor, întelegându-se ca răspunderea fiecăruia şi stimularea 
participării constituie în noile condiŃii factori mai importanŃi pentru creşterea productivităŃii 
muncii decât integrarea mecanică, depersonalizată a factorilor de producŃie în organismul 
funcŃional al firmei." 80 Ideea de bază este că în orice proces de dezvoltare locala trebuie 
luate în considerare impactul asupra mediului si impactul socio - cultural (proiectul nu 
trebuie să pună în pericol echilibrul social al localnicilor, trebuie sa conserve cultura şi 
obiceiurile locale) şi să aducă un plus de venit membrilor comunităŃii sau comunităŃii locale, 
în general. 
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In this paper we focused on slogan in tourism. A slogan should be a statement of such merit 

about a product or service that it is worthy of continuous repetition in advertising, is worthwhile for 
the public to remember, and is phrased in such a way that the public is likely to remember it. The 
purpose of the strapline (slogan, claim, endline, signature, etc) is to leave the key brand message in 
the mind of the target. It is the sign-off that accompanies the logo. It says "If you get nothing else 
from this ad, get this..!" 

 
 
Prin comunicarea turistică actorii pieŃei transmit mesaje turiştilor potenŃiali. 

Obiectul comunicatiei este mesajul transmis. Prin mesaj întelegem ceea ce este vehiculat 
prin canalele de informaŃii şi care, în sens general, comunicaŃional este ansamblul de 
informaŃii transmise de la emitător la receptor. 

Pentru ca o firmă sau o destinaŃie turistică să aibă succes, transmiŃătorul de 
informaŃii este necesar să cunoască informaŃia referitoare la forma mesajului, în ce măsură 
posibilitaŃile de percepere a comunicaŃiilor de către diferitele categorii de turişti potenŃiali 
corespund cu scopurile promotionale ale firmei sau destinaŃiei turistice. 

Mesajul, ca obiect al comunicaŃiei trebuie să transmită clienŃilor o idee. Această 
idee este identificată de agentul de turism şi exprimată prin comunicare, după posibilitaŃile 
tehnice de la dispoziŃia agentului publicitar şi cu aportul artistic al acestuia din urmă. 

Ideile vehiculate în mediile turistice trebuie: să corespundă cu realitatea, să lanseze 
promisiunea unui avantaj comparativ, să fie originale, să fie „în fază” cu societatea, adică 
să-i anticipeze evoluŃia, să fie uşor traductibile în limbi străine.  

Elementul cel mai important al unui mesaj poate fi sloganul.  
Sloganul unui produs este, din punct de vedere etimologic, echivalentul vechiului 

strigăt de luptă (slogan - în celtă, strigăt de luptă). Scopul lui este tot intimidarea 
adversarului, adică a competiŃiei. După toate legile marketingului, sloganul trebuie să fixeze 
imaginea produsului în mintea consumatorului şi să-i dea indentitate în raport cu cele ale 
competiŃiei. Regula unei sonorităŃi puternice primează. Sloganul  trebuie să fie cât mai 
expresiv şi eufonic, dar este necesar să fie mai mult decât o combinaŃie de simple vocabule. 



  

În termenii de mai sus mărcile şi siglele companiilor nu sunt altceva decât 
însemnele heraldice de odinioară care le serveau combatanŃilor drept reper în luptă. 
PreferinŃa consumatorului pentru una dintre mărci înseamnă victoria companiei care o 
deŃine. Până şi factorii de cuantificare a înfrângerilor şi victoriilor sunt asemănători. În 
timpul în care săbiile vorbeau, numărul victimelor era indicatorul principal; în vremea 
conflictelor economice, volumul vânzărilor şi rata marginală a profitului sunt indicii pe baza 
cărora se poate judeca succesul sau eşecul unei campanii promoŃionale. 

Sloganul nu este doar o formă textuală sau orală de a atrage atentia publicului ci 
poate fi la fel de bine şi vizuală. El însoŃeşte marca şi logo-ul firmei turistice şi este 
elementul publicitar cel mai des reŃinut de către turişti care îl pot reproduce fără efort, graŃie 
oralităŃii lui deosebite şi capacităŃii sale de a comunica mai mult decât cuvinte. El 
penetrează indiferenŃa generală a unor persoane suprasaturate de mesaje promoŃionale şi, pe 
termen lung, poate acŃiona aidoma unui cal troian în subconştinetul consumatorului. 

FuncŃiile sloganului sunt: 
- să atragă atenŃia destinatarului; 
- să-l frapeze făcându-l să memoreze ideea; 
- să evoce mesajul în forma concentrată. 
Ce este: Sloganul este un cuvânt sau un grup de cuvinte, o expresie sau o propoziŃie 

care creează imaginea/ personalitatea unui produs sau serviciu sau a unei firme ofertante.  
Sloganul se poate repeta identic sau în variante pe parcursul unor campanii 

publicitare. A concepe un slogan bun este foarte dificil şi nu există metode infailibile pentru 
a reuşi 

Sloganul poate fi regăsit în toate activităŃile şi elementele componente ale unei 
campanii publicitare. În cadrul documentelor el poate să apară în titlu (head-line), în 
interiorul documentului (body-corp) sau în rândul de jos (base-line). 

 
CondiŃii pe care trebuie să le îndeplinească sloganul 
Charles L. Whittier afirmă în cartea sa Creative Advertising, că un slogan trebuie să 

îndeplinească următoarele condiŃii: 
1. Să fie memorabil; 
2. Să evoce numele de marcă al produsului (al firmei, al destinaŃiei turistice); 
3. Să includă un beneficiu cheie al acestuia; 
4. Să diferenŃieze numele de marcă; 
5. Să inducă atitudini pozitive cu privire la marcă; 
6. Să reflecte personalitatea mărcii; 
7. Să fie strategic; 
8. Să poată fi folosit în forme variate în campania publicitară; 
9. Să fie competititiv; 
10. Să fie original; 
11. Să fie simplu; 
12. Să fie plăcut; 
13. Să fie credibil; 



  

14. Să fie de ajutor în comanda produsului. 
În acelaşi timp el nu trebuie să fie: 
1. În legătură cu alte produse şi mărci; 
2. Să fie tocit, uzat, prea mult folosit sau generic; 
3. Să fie pretenŃios, elitist; 
4. Să fie negativ; 
5. Să ia în derâdere numele companiei; 
6. Să îi facă pe oameni să spună: „Si ce dacă?” Sau „Chiar?” 
7. Să nu aibă nici un înŃeles; 
8. Să fie complicat sau grosolan. 
Sloganul trebuie să placă şi să rămână în mintea clienŃilor- turiştilor actuali şi 

potenŃiali 
Componentele sloganului sunt:  
Mediul sloganului, adică suportul care îl susŃine, pe care se bazează impactul său. 

Mediul poate fi spaŃial, temporal sau muzical. 
Mediul spaŃial: SuprafaŃa pe care se sprijimă un slogan pune probleme deosebite. 

Întrebarea la care trebuie să se răspundă este în ce raporturi intră sloganul cu restul 
informaŃiilor conŃinute de suprafaŃa considerată. Un bun slogan trebuie să se poată adapta la 
diferitele suporturi şi suprafeŃe. Acest raport de suprafaŃă poate fi direct atunci când sloganul 
este o formulă textuală suprapusă peste o reprezentare vizuală (cel mai frecvent caz) sau 
indirect, de exemplu o formulă textuală asociată cu benzi desenate care sugerează ideea de 
evoluŃie a realităŃii, de distanŃare şi personalizare, uneori dând şi o tentă umoristică 
mesajului. 

Mediul temporal se referă la timpul în care se vehiculează sloganul. Sloganurile au 
o istorie a lor, ele sunt „lansate”, majoritatea „nu prind” la public, altele sunt învăŃate pe de 
rost şi se „instalează” în minŃile oamenilor. Există slogane care devin obiecte de citate, 
înŃelese într-un alt fel fecât a vrut autorul lor.  

Mediul sonor se referă la melodia sau sunetele care însoŃesc sloganul şi care 
caracterizează produsul, oferta sau destinaŃia turistică. Nu întotdeauna sloganurile sunt puse 
pe melodii sau pe un fond sonor. Atunci însă când sunt, ele au o forŃă de impact 
proporŃională cu forŃa de penetrare a fondului sosnor (care poate fi o bucată dintr-o melodie 
la modă, de exemplu. Când nu există o melodie care însoŃeşte solganul, ritmul interior al 
sloganului pare a sugera el însuşi o melodie 

Forma scripturală a sloganului se referă la conŃinutul în elemente grafice a 
sloganului. Teoretic, forma în care apare un slogan se situează pe o scară care merge de la 
100% text la 100% imagine. În practică în general aceste extreme nu sunt atinse. Este foarte 
important tipul de caractere, mărimea spaŃiului dintre ele, mărimea şi culoarea caracterelor. 
Ele vor fi alese de un grafician.  

Aspectul lingvistic al sloganului va trebui să respecte următoarele cerinte: 
a) ritmul interior al sloganului trebuie să fie marcat de oralitate, asemănător titlurilor 

din presă. Sloganul are nevoie de acest ritm pentru a fi perceput şi mai ales pentru a fi 
retinut; 



  

b) natura cuvintelor: substantive, verbe, adjective, articole - fiecare au o valoare în 
sine înainte de a avea un sens; 

c) sintaxa - se apropie în mai multe privinte de ritm. Structura cea mai frecventă este 
de tip subiect - atribute ale subiectului. Într-o prima fază se evocă subiectul: o staŃiune, o 
firmă turistică şi în al doilea rând se adaugă câteva cuvinte care au rolul de a caracteriza 
subiectul, atrăgându-se atentia asupra unor aspecte ale subiectului;  

d) aspectul enuntiativ al sloganului; 
e) semnificaŃia diversă; 
f) figurile retorice ale sloganului - cu rol de a impresiona şi convinge. 
Imaginea este o altă componentă a mesajului ca obiect al comunicatiei. În general 

tot ceea ce nu este text în comunicarea turistică este denumit imagine. Ea este alcătuita din 
elemente iconografice.  

Într-o campanie publicitară, ideea precede în general sloganul iar imaginea le 
sustine pe amândouă. Dacă imaginea este mai performantă ca mijloc de comunicare, în 
sensul ca induce o impresie, ea este limitată în capacitatea sa de a exprima argumente şi a 
face cunoscut un mesaj, pentru că acestea în ultima instantă se exprimă tot prin cuvinte iar 
imaginea este uneori greu de exprimat în cuvinte. 

Pentru a sustine mesajul se folosesc diferite tipuri de imagini statice (grafică, 
desene, picturi, gravuri, fotografii, diapozitive etc.) sau imagini în miscare (film, video, 
informatică). În cadrul mesajului transmis între text şi imagine se dezvoltă anumite 
raporturi: 

a) imaginea poate avea un rol pur funcŃional - ea susŃine textul prin simplul motiv 
că-i oferă un cadru spaŃial, o alternativă pentru a fi pus în valoare; 

b) imaginea poate juca un rol ilustrativ, nu are o legatură prea strânsă cu textul şi 
serveste de "imagine pretext"; 

c) imaginea şi textul cu legături strânse între ele; formează un mesaj complet, 
conceput ca atare, dar prioritatea este acordată textului; 

d) cazul invers, dar când textul este în serviciul fotografiei; 
e) imaginea poate întreŃine cu textul relaŃii de complementaritate; 
f) imaginea şi textul pot avea în mod egal mesaje paralele, fiecare se exprimă pe 

sine şi nu există interferenŃe între ele. Mesajul poate fi contradictoriu iar sensul poate fi 
estetic sau umoristic.  

Modificarea sloganului: Întreprinderea de turism trebuie să se consulte cu agentul 
publicitar dacă să menŃină sau să înlocuiască sloganul. Unele slogane sunt înlocuite de după 
o politică bine gândită a agentului publicitar. Atunci când agentul publicitar creează un nou 
slogan, el se  va raporta întotdeanua la cel vechi, şi pentru a-l putea impune pe cel nou dar şi 
pentru a-l combate pe precedentul care joacă un rol conturbator. Politica de comunicaŃii a 
unei firme presupune succesiunea mai multor slogane care, fiecare se înscrie într-un context 
social existent, foloseşte în construcŃia sa cuvinte sau expresii care au o percepŃie socială 
care se bazează pe resurse culturale comune ale membrilor unei comunităŃi sau ale turiştilor. 
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The human factor is very important for any enterprise. Numbers of employees and their 

efficient utilization determine  economic and financial enterprise performance, give to it the strenght 
and capacity to be active on  a very dinamic market. 

 
 
Viabilitatea economică a oricărei întreprinderi este dependentă de volumul, 

structura şi eficienŃa utilizării resurselor materiale, financiare şi umane. Factorul uman este 
însă considerat a fi elementul primordial al proceselor şi activităŃilor economice. Fiecare 
unitate patrimonială, indiferent de natura activităŃii (producŃie, prestări servicii, comerŃ), 
utilizează forŃa de muncă, ca resursă a cărei folosire eficientă în activitatea operativă şi de 
conducere, constituie premisa potenŃării resurselor materiale şi financiare ale ei. 

Asigurarea optimă cu salariaŃi, utilizarea extensivă şi intensivă a acestora constituie 
premise ale creşterii eficienŃei activităŃii firmelor. 

Legătura dintre variabilele potenŃialului uman şi performanŃele firmei este deosebit 
de complexă şi se referă la următoarele aspecte : 

- aspecte interne: recrutarea personalului, formarea, promovarea, remunerarea, 
condiŃiile de muncă, relaŃiile sociale; 

- aspecte externe: conjunctura economică, piaŃa muncii, nivel tehnologic, 
organizare sindicală, cadrul familial, cultură şi sistem de valori; 

- aspecte legate de performanŃele personalului: nivel de calificare, policalificare, 
specializare, vechime, experienŃă anterioară, vârstă, sex, naŃionalitate, poziŃie 
ierarhică;  

- aspecte legate de performanŃe economice: productivitatea muncii, costuri şi 
consumuri interne, rentabilitatea financiară, imaginea firmei pe piaŃă; 

- aspecte legate de performanŃe sociale: absenteism, fluctuaŃie, accidente de 
muncă, climat social, conflicte de muncă; 

- aspecte legate de performanŃe de comportament: atitudinea faŃă de muncă, 
motivaŃia, coeziunea personalului, concordanŃa politicii de personal cu 
obiectivele firmei etc. 

La nivelul firmei, analiza gestiunii resurselor umane, vizează atât aspecte 
cantitative, referitoare la dinamica personalului pe total şi pe categorii de personal 
(structural), utilizarea timpului de muncă, cât şi calitative, referitoare la calificare, 



  

organizare, impactul acestora asupra productivităŃii muncii precum şi efectele creşterii 
acesteia 

Această analiză, prin diagnosticul dat asupra utilizării resursei umane, creează 
premisa creşterii potenŃialului economic al întreprinderii şi concură, prin descoperirea 
rezervelor interne, la creşterea capacităŃii concurenŃiale şi a viabilităŃii acesteia. Implicate în 
analiza diagnostic de ansamblu a întreprinderii, resursele umane deŃin rolul esenŃial în 
asigurarea performanŃelor acesteia, iar modificarea lor poate determina o serie de consecinŃe 
economico-financiare. 

 
Analiza dinamicii resurselor umane: indicatori şi factori de influenŃă asupra 

variaŃiei numărului de persoane 
Se spune că, personalul întreprinderii constituie principala sa „bogăŃie”, iar 

literatura consacrată reformelor întreprinderilor îi acordă o tot mai mare importanŃă. 
ImportanŃa acestui diagnostic creşte cu cât rezultatele finale ale activităŃii întreprinderii sunt 
bune şi cu cât acestea sunt datorate modalităŃii de organizare şi gestionare a personalului. 

 Pe total şi pe categorii de personal, resursele umane ale întreprinderii pot fi 
structurate după cum urmează: 

- personal de conducere, administrativ-funcŃionăresc: 
- personal de conducere 
- economişti şi alŃi specialişti cu studii superioare 
- personal administrativ 

- personal tehnic pentru producŃie şi cercetare, din care: 
- ingineri 
- subingineri 
- tehnicieni 
- maiştri 

- muncitori, din care: 
- direct productivi 
- indirect productivi 
- de deservire generală 

Indicatorii care  caracterizează dimensiunea cantitativă a personalului sunt: 
- numărul scriptic de salariaŃi, care cuprinde totalitatea personalului existent în 

evidenŃa unităŃii, în baza unui contract de muncă sau unui alt document 
generator de drepturi şi obligaŃii pentru ambele părŃi; 

- efectivul scriptic prezent la lucru, care exprimă la un moment dat, numărul 
personalului prezent la lucru indiferent de timpul de lucru efectiv; 

- numărul mediu scriptic (lunar, trimestrial, anual), care caracterizează prezenŃa 
în unitate a personalului, în raport cu durata calendaristică a perioadei luate în 
calcul; 

- numărul maxim de salariaŃi, adică limita superioară în cadrul căreia se poate 
încadra firma în funcŃie de volumul de activitate şi de productivitatea muncii; 



  

- efectivul fiscal, egal cu numărul salariaŃilor care au figurat în evidenŃa 
firmei(indiferent de timp) şi care au primit o remunerare.  

- efectivul permanent, în sensul de titular al unui contract de muncă pe durată 
nelimitată de timp; 

- efectivul temporar, reprezentând personalul existent în evidenŃa întreprinderii, 
în baza unui alt document generator de drepturi şi obligaŃii încheiat pentru o 
perioadă determinată de timp. 

În practică, principalul indicator care caracterizează situaŃia personalului la o firmă, 

pe un anumit interval de timp (lună, trim., an) este numărul mediu scriptic ( Ns ), determinat 
pe total şi pe categorii de personal. Încadrarea unei firme cu personal conform nevoilor 
constituie, teoretic, premisa realizării performanŃelor proiectate; practic, realizarea acestor 
performanŃe depinde de structura, calitatea şi modul de folosire a personalului. 

Analiza poate fi aprofundată prin cercetarea modului în care resursele umane au fost 
repartizate pe locuri de muncă şi schimburi, pe profesii şi pe specialişti. 

CerinŃa de bază este ca dinamica efectivului de personal să se realizeze în 
perimetrul corelaŃiei: 

 

II WNs
<    

 
unde: −I Ns

 indicele nr. mediu scriptic de salariaŃi 

−IW
 indicele productivităŃii medii a muncii (sau al volumului de activitate, 

exprimat în timp standard sau normat) 
Aşadar, respectând această cerinŃă, înseamnă că numărul de salariaŃi contribuie la 

creşterea capacităŃii de ofertă a întreprinderii în condiŃiile în care are loc şi creşterea 
productivităŃii muncii. 

În contextul analizei asigurării cu resurse umane din punct de vedere cantitativ, 
poate fi calculat şi indicatorul economia /depăşirea relativă de personal, cu ajutorul relaŃiei: 

 

INNE qSOS
⋅−=

1
 

 

unde :   N S1
 - număr mediu scriptic efectiv de salariaŃi 

N SO
- număr mediu scriptic planificat sau   precedent de salariaŃi  

I q
 - indicele volumului fizic al activităŃii 

În cazul în care diferenŃa este negativă se înregistrează o economie relativă de 
personal, determinată de creşterea productivităŃii muncii. Dacă diferenŃa este pozitivă se 
constată o depăşire relativă de personal, datorată scăderii productivităŃii muncii. 



  

Cunoaşterea asigurării cu salariaŃi a unei firme este posibilă prin urmărirea 
corelaŃiei dintre: încasările totale ( )It  numărul mediu de personal operativ sau salariaŃi 

( )SN  şi productivitatea muncii ( )W  existând mai multe variante: 
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Pentru orice altă variantă luată în calcul, trebuie să se respecte corelaŃiile ce vizează 

creşterea cifrei de afaceri totale, mai ales pe seama creşterii productivităŃii muncii. 
Scăderea în dinamică a numărului de salariaŃi se apreciază diferit, în funcŃie de 

cauzele care au determinat-o: 
- dacă scăderea este consecinŃa modului defectuos de recrutare şi asigurare cu 

personal, situaŃia se apreciază negativ, deoarece conduce la deteriorarea 
performanŃelor economico-financiare ale întreprinderii şi a poziŃiei acesteia pe 
piaŃă; 

- scăderea numărului de personal poate fi şi consecinŃa restrângerii activităŃii, 
atunci când firma trece printr-o perioadă dificilă, datorată fie incapacităŃii 
acesteia de a face faŃă unor restricŃii impuse de mediul economic în care 
activează, fie unor imperfecŃiuni şi dezechilibre de natură macroeconomică; 

- modificarea raportului de echilibru dintre potenŃialul uman şi potenŃialul 
material ca urmare a reînnoirii activelor corporale sau a creşterii gradului de 
tehnicitate al acestora, pot genera, drept consecinŃă, scăderea numărului de 
salariaŃi. 

 
Concluzia este că, firma a fost asigurată cu personal operativ la nivelul planificat, 
iar creşterea încasărilor totale se datorează exclusiv creşterii productivităŃii 
muncii, situaŃie favorabilă firmei.  

 

 
Firma a fost asigurată cu personal operativ sub nivelul planificat, dar lipsa de 
personal a fost compensată de creşterea productivităŃii muncii, aspect pozitiv. 

 
Cu condiŃia ca II NW

> . Firma a fost asigurată cu personal operativ peste plan, 

dar ritmul de creştere al productivităŃii muncii devansând ritmul de creştere al 
numărului de personal, situaŃia este satisfăcătoare. 
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Strategic analysis is the step which precede any managerial process. Its importance devolve 

from necessity to assure superior performance, like a rezult of compatibility enterprise strategy with 
its business environment. 

 
 
ConcurenŃa este factorul determinant esenŃial în succesul sau eşecul firmelor, 

determinând oportunitatea acelor activităŃi ale unei firme care pot contribui la performanŃa 
acesteia. Strategia concurenŃială81 este, în această abordare, acŃiunea de căutare a unei 
poziŃii concurenŃiale favorabile în cadrul unei ramuri de activitate, acolo unde se desfăşoară 
competiŃia economică. 

 
Concepte de analiză strategică 
Conceptele relevante pentru analiza strategiei competitive de firmă şi importate 

pentru studiul de faŃă sunt: ciclul de viaŃă al produsului, portofoliul de produse, avantajul 
concurenŃial, lanŃul valoric. 

 
1. Ciclul de viaŃă al produsului 
ImplicaŃiile strategice ale teoriei ciclului de viaŃă constau în aceea că fiecare stadiu 

de evoluŃie are propriile sale obiective, mixuri de marketing şi priorităŃi manageriale, 
diferite de cele existente în celelalte etape. 

Ciclul de viaŃă al produsului este privit ca o schematizare orientativă şi de  principiu 
a evoluŃiilor posibile pe piaŃă sub aspectul vânzărilor, al profitabilităŃii, al competitivităŃii şi 
al costurilor. Este un concept deosebit de util activităŃii de management, echivalentul 
tabloului periodic al elementelor în chimie82. 

ImportanŃa acordată acestui concept provine din următoarele considerente: 
1) Produsele au o viaŃă limitată, aflată sub influenŃa a numeroşi factori (natura 

produsului, progresul tehnico-ştiinŃific, veniturile purtătorilor cererii), anticiparea fazelor 

                                                      
81 Michael E. Porter, Avantajul concurenŃial, Ed. Teora, Bucureşti, 2000, pg. 15; 
82 Subhash C. Jain, Marketing planning and strategy, South-Western Publishing 

Co., Cincinnati, Ohio, 1981, pg. 410; 



  

sale83 fiind considerate de prim rang în politica de marketing a firmei, permiŃând firmei să-
şi evalueze eficacitatea activităŃilor pe care le desfăşoară. 

2) Pe măsură ce produsul înaintează în vârstă cererea şi condiŃiile concurenŃiale se 
schimbă; profiturile, costurile de producŃie, investiŃiile de capital, creditele şi bugetele de 
promovare au caracter previzibil pentru diferitele faze ale cilului de viaŃă. 

3) În fiecare stadiu distinct al istoriei sale comerciale, gestiunea produsului solicită 
strategii şi programe de marketing specifice, tot aşa cum cere şi un program de producŃie sau 
un program de finanŃare distinct. Gradul de importanŃă acordat preŃului, reclamei, 
ameliorărilor tehnice sau altor elemente de marketing diferă semnificativ de-a lungul 
ciclului de viaŃă. 

S-a constatat că viaŃa comercială a unui produs urmează un ciclul asemănător celui 
vital din biologie şi poate fi caracterizată satisfăcător de o curbă de creştere şi saturare de tip 
“S”.84 

În principiu, această curbă poate fi descrisă printr-o funcŃie de forma: 

ctbe1

a
y

−+
= , unde 

y = volumul vânzărilor (cererii); 
t = timpul exprimat în ani sau luni; 
a, b, c = parametri dependenŃi de produs şi piaŃă. 
În mod ideal, de-a lungul istoriei comerciale a unui produs pot fi identificate cel 

puŃin patru faze distincte: 
a) lansarea (introducerea); 
b) creşterea; 
c) maturitatea(saturaŃia); 
d) declinul. 
Costurile, preŃurile şi marja brută de profit vor avea de-a lungul acestor etape 

următoarea configuraŃie (tabel nr. 1): 
 

Tabel nr. 1 
Faza 

Caracteristica 
Introducere 

(lansare) 
Creştere 

(dezvoltare) 
Maturitate 
(saturaŃie) 

Declin 

Costurile de producŃie Ridicate În scădere Stabile Stabile 
Marja brută de profit Negativă sau 

redusă 
Foarte bună Bună Redusă 

PreŃul Mare sau 
promoŃional 

În scădere Stabil cu mici 
fluctuaŃii 

Redus, în 
scădere 

 

                                                      
83 C. Florescu, Marketing, Ed. Marketer, Bucureşti, 1992, pag. 23; 
84 Ş. Pruteanu, C. Caluschi, C. Munteanu, InteligenŃa marketing, Ed. Junimea, Iaşi, 

1997; 



  

Ca semnificaŃie practică, conceptul ciclului de viaŃă aduce în atenŃie câŃiva factori 
de piaŃă care sunt foarte importanŃi pentru planificarea strategică: 

- noŃiunea de evoluŃie a pieŃei sub forma modificării situaŃiei şi a condiŃiilor 
existente, reprezentate printr-o varietate de semnale de alarmă, constituie o 
valoroasă contribuŃie la formarea strategiei de marketing. 

- recunoaşterea unei limite finite pentru potenŃialul de piaŃă al unui produs pune 
bazele pentru dimensionarea mărimii unei pieŃe. Nivelurile de penetrare şi de 
utilizare, identificate în oricare punct al pieŃei, reprezintă indicatori ai 
potenŃialului viitor. 

- distincŃia care se face între vânzările pe piaŃă şi vânzările firmei subliniază 
importanŃa ce trebuie acordată tendinŃelor înregistrate în evoluŃia cotelor de 
piaŃă, precum şi concentrării asupra pieŃei totale. Pe măsură ce piaŃa se 
maturizează, este util să urmărim cu atenŃie trendurile de vânzare şi etapele 
ciclice ale segmentelor individuale. 

- dinamica procesului de difuzare asigură indicii foarte utile pentru procesul de 
orientare. În timp, grupurile Ńintă de clienŃi suferă modificări şi este mai uşor să 
se obŃină o majorare a segmentului de piaŃă pe parcursul etapei de dezvoltare, 
când cumpărătorii îşi formează opiniile asupra diferitelor mărci şi încearcă 
diverse alternative. Pe măsură ce piaŃa se maturizează, clienŃii sunt mult mai în 
cunoştinŃă de cauză, deci percepŃiile lor asupra tipului de produs şi marcă se 
modifică. DiferenŃele între mărci se reduce substanŃial şi produsul devine unul 
obişnuit, pierzându-şi atributul de noutate şi “aura de mister”. Cumpărătorii 
ajung progresiv să perceapă produsul ca pe o marfă oarecare, un bun necesar. 

- identificarea, în cadrul gamei de articole comercializate de aceeaşi  firmă a 
celor ce se află în etape diferite ale ciclului de viaŃă, este de natură să faciliteze 
echilibrarea portofoliului de produse, în funcŃie de perspectivele de dezvoltare 
ale fiecărui produs. 

- recunoaşterea caracterului variabil pe care îl au modelele de evoluŃie a 
concurenŃei şi a diverselor tipuri de strategii competitive ce pot apărea în 
fiecare etapă, reprezintă o foarte utilă contribuŃie la dezvoltarea gândirii 
strategice.   

- Limitele conceptului scot în evidenŃă următoarele probleme: 
- Conceptul în  sine este un instrument de lucru mult prea general pentru a putea 

permite aplicarea de principii strategice precise în cazul unui produs sau unei 
mărci concrete. Este dificil ca doar pe baza analizei de piaŃă să se prevadă când 
anume vor apărea punctele de cotitură. 

- Conceptul nu ia explicit în calcul factorii externi din afara sferei de control cum 
ar fi tehnologia, condiŃiile economice, poziŃia şi strategiile concurenŃei precum 
şi capacitatea totală a industriei de a satisface cererea pieŃei. SituaŃiile de 
subproducŃie afectează curba vânzărilor, putând astfel genera puncte de cotitură 
artificiale în alura acestei curbe. 



  

- Nu este deloc clar în ce măsură poate influenŃa o firmă, prin strategiile de 
marketing, forma ciclului de viaŃă şi în care etape există cel mai mare potenŃial 
de influenŃă. Este foarte probabil, însă, ca impactul semnificativ să aparŃină 
firmelor aflate în etapa de pionierat şi liderilor de piaŃă, mai ales în etapele de 
lansare, dezvoltare iniŃială şi maturitate. 

- Lungimea etapelor variază atât în  interiorul pieŃei, cât şi între diferitele pieŃe 
existente. În momentul actual, pentru majoritatea tipurilor de produs durata 
totală a ciclului de viaŃă devine din ce în ce mai scurtă, datorită ritmului alert al 
inovaŃiilor tehnologice şi introducerii de noi produse.  

 
2. Portofoliul de produse (activităŃi) 
Conceptul de “portofoliu de produse” îşi are originea în teoria financiară, unde, 

pentru a se asigura profitul dorit, se recurge la echilibrarea sub formă de portofoliu a unei 
varietăŃi de investiŃii cu diverse grade de risc al rentabilităŃii85. 

Pentru orice firmă, portofoliul activităŃilor prezintă o mare importanŃă: el reflectă 
structura firmei din punct de vedere financiar şi al riscului, ca şi capacitatea  sa de luptă 
concurenŃială.  Portofoliul este alcătuit din produse cu şanse, riscuri şi perspective de 
randament proprii, fiecare deŃinând o anumită poziŃie în matricea portofoliu. Din această 
perspectivă produsele sunt văzute ca investiŃii care fie au nevoie de bani, fie aduc bani, 
funcŃie de poziŃia pe care o au în portofoliu. 

Alt termen întâlnit în literatura de specialitate este cel de “portofoliu de afaceri”86, 
înŃelegând prin acesta totalitatea afacerilor organizaŃiei diferenŃiate pe baza unor criterii ce 
permit abordări strategice distincte. Afacerea este un termen generic utilizat în acest context 
pentru un produs ce se adresează unui anumit segment de piaŃă sau pentru un tip general de 
produs. Din perspectivă strategică firma se prezintă pe plan intern ca o sumă de afaceri 
distincte, cu caracteristicile lor, iar în plan extern ca o sumă de poziŃii ale acestor afaceri în 
contextul mediului competiŃional al unei industrii. 

Managementul portofoliului de afaceri presupune analize de portofoliu care se 
realizează cu ajutorul unor unor modele de portofoliu.  

Un astfel de model de portofoliu (cel mai cunoscut) este matricea creştere-cotă piaŃă 
elaborată de Boston Consulting Group cunoscută şi ca “matricea BCG” şi reprezintă o 
metodă de clasificare a firmelor sau produselor acestora în funcŃie de rata de creştere curentă 
a pieŃei şi cota de piaŃă deŃinută. 

Logica acestui model se bazează pe dinamica ciclului de viaŃă al produsului (rata de 
creştere a pieŃei) şi pe efectul curbei experienŃei (cota relativă de piaŃă şi  poziŃia dominantă 
pe piaŃă), produsele aflându-se pe poziŃii care au definite astfel: vedete (în care se investeşte 
penteu a se menŃine sau majora cota de piaŃă), vaci de muls (se menŃin sau se “mulg” pentru 
a se obŃine fondurile necesare în aczul produselor de tip “copil problemă” şi în activităŃile de 
cercetare-dezvoltare), pietre de moară (pentru care se reformulează obiectivele, pentru a se 
                                                      

85 Malcolm McDonald, Marketing strategic, Ed. Codecs, Bucureşti, 1998, pg. 87; 
86 Bogdan Băcanu, Management strategic, Ed. Teora, Bucureşti, 1999, pg. 205; 



  

asigura un flux de numerar pozitiv sau pentru a micşora costurile, ori pentru a le scoate de 
pe piaŃă), copii problemă (în sensul de dileme, pentru care se investeşte dacă oferă 
perspective pozitive în creşterea cotei de piaŃă). 

Pentru că acest model a fost contestat, firma BCG a elaborat ulterior un al doilea 
model, “modelul BCG2”, care poate fi utilizat pentru analizarea situaŃiei strategice în mod 
similar cu modelul Porter. Se porneşte de la premisa  că avantajul competiŃional este necesar 
pentru profitabilitatea afacerii şi căile prin care se câştigă acesta vor fi diferite, în funcŃie de 
domeniu. Variabilele avute în vedere sunt mărimea avantajului competiŃional şi numărul de 
căi (potenŃiale surse) pentru câştigarea unui avantaj competiŃional.  

Pentru modelul BCG numai activităŃile în creştere cunosc scăderi importante ale 
costurilor şi permit adjudecarea avantajelor concurenŃiale durabile. 

Alte modele de portofoliu operaŃionale pe specificul activităŃilor:  
- modelul de poziŃionare după atractivitate-potenŃial competitiv (matricea 

multifactorială a portofoliului), dezvoltată de General Electric şi firma de 
consultanŃă  McKinsey; 

- modelul de expansiune produs-piaŃă, introdus de Igor Ansoff; 
- modele bazate pe experienŃa strategică (Modelul PIMS); 
- modelele structurii de ramură şi strategia concurenŃială (modelul Porter);  
- matricea Arthur D. Little (ADL), având ca variabile de bază: gradul de 

maturitate a activităŃii şi poziŃia concurenŃială a firmei în domeniul de 
activitate. 

- matricea Royal Dutch-Shell sau matricea de direcŃionare a politicilor utilizată 
în Europa; 

 
3. Avantajul concurenŃial 
Conceptele de avantaj concurenŃial şi avantaj concurenŃial sustenabil au devenit 

expresii obişnuite în teoria şi practica economică. Avantajul concurenŃial reprezintă 
capacitatea unei firme de a controla cele cinci forŃe ale contextului concurenŃial mai bine 
decât rivalii săi87 (intrarea unor noi concurenŃi, ameninŃarea produselor substituibile, 
puterea de negociere a cumpărătorilor, puterea de negociere a furnizorilor şi rivalitatea 
dintre concurenŃii existenŃi), şi realizarea  unor produse sau servicii superioare pentru 
consumatori comparativ cu ofertele de articole similare ale majorităŃii concurenŃilor88. 

Important pentru firmă este înŃelegerea surselor de avantaj concurenŃial  care se pot 
constitui în: 

- surse interne de avantaj concurenŃial: stuctura costurilor, atribute specifice 
(diferenŃiere), orientare către client, capacitate de reacŃie (sinergie), flexibilitate 
organizatorică, cunoaşterea propriilor atuuri şi deficienŃe, înŃelegerea dinamicii 
produsului/pieŃei (ciclul de viaŃă al produsului) şi a portofoliului de produse, 

                                                      
87 Michael E. Porter, Avantajul concurenŃial, Ed. Teora, Bucureşti, 2000, pg.19; 
88 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Profitul şi decizia managerială, Editor Tribuna 

Economică, Bucureşti, 1998, pg. 107; 



  

competenŃe tehnologice (inovaŃia de produs şi inovaŃia de proces), relaŃii 
comerciale etc., sau aşa cum le-a numit M. Porter: exercitarea controlului 
asupra forŃelor motrice de cost şi reconfigurarea lanŃului valoric; 

- surse externe de avantaj concurenŃial: cunoaşterea mediului de afaceri, a 
concurenŃei, înŃelegerea segmentării pieŃei, sector de piaŃă protejat, etc. 

Michel Porter consideră că există două tipuri elementare de avantaj concurenŃial 
pe care o firmă le poate avea: costul scăzut şi diferenŃierea, determinând anumite strategii. 

Pentru a fi viabil, avantajul competitiv este necesar să fie durabil, să poată fi 
susŃinut o perioadă îndelungată, fără a putea fi uşor de imitat de concurenŃi, în caz contrar 
avantajul va fi temporar, bazat pe valorificarea unei oportunităŃi trecătoare sau o conjunctură 
favorabilă.  Viabilitatea presupune, de asemeni, ca avantajul concurenŃial al firmei să reziste 
acŃiunii de eroziune produse de comportamentul concurenŃilor sau de evoluŃia ramurii 
economice, prin deŃinerea unor bariere care să facă dificilă imitarea strategiilor sale.   

 
4. LanŃul valoric 
Avantajul concurenŃial rezultă din multele activităŃi separate pe care le execută o 

firmă pentru proiectarea, producŃia, marketingul, livrarea şi susŃinerea produselor sale, şi de 
aceea el nu poate fi înŃeles dacă firma este privită ca un întreg, fiind necesar pentru analiza 
surselor de avantaj concurenŃial, examinarea tuturor activităŃilor pe care o firmă le execută 
precum şi modul în care acestea interacŃionează între ele. 

Michel Porter89 introduce noŃiunea de “lanŃ de valori”, ca instrument fundamental 
de analiză a avantajului concurenŃial, descompunând firma în activităŃi relevante din punct 
de vedere strategic, pentru a înŃelege mecanismul costurilor şi sursele de diferenŃiere 
potenŃiale şi existente. 

Un termen echivalent este cel de “vocaŃie profesională a întreprinderii”90, definit ca 
fiind o combinaŃie de competenŃe şi de abilităŃi de a şti şi a putea face anumite activităŃi, 
reunite în cadrul unei întreprinderi, care contribuie la obŃinerea unei valori nou create şi 
asigură succesul întreprinderii în condiŃii de concurenŃă. 

LanŃul valoric nu înseamnă o sumă de activităŃi independente ci activităŃi corelate 
prin legături stabilite în interiorul lanŃului valoric, şi care pot duce la avantaj concurenŃial în 
două moduri: prin optimizare şi prin coordonare. ActivităŃile valorice, importante pentru 
studiul de faŃă, pot fi grupate în două clase mari: activităŃi primare şi activităŃi de sprijin, în 
cadrul fiecărei categorii existând trei tipuri de activităŃi, cu rol diferit în avantajul 
concurenŃial: directe, indirecte şi de asigurare a calităŃii.  

 

                                                      
89 Michael E. Porter , Op. citate, pg. 43; 
90 Constantin Bărbulescu, Sisteme strategice ale întreprinderii, Ed. Economică, 

Bucureşti, 1999, pg. 107; 
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An efficient management of operations and business planning can be achived trough a 

combination of human and computer – based resources (collection, storage, retrieval, 
communication and use of data). An Information System of Human Resources Management must 
contains the essential elements of any system: parts, relationships and objectives. 

 
 
Un SIMRU, aşa cum este reprezentat schematic în fig. 1, conŃine o bază de date 

"nucleu" cu date referitoare la organizaŃie (inclusiv mediul ei extern), locurile de muncă şi 
oamenii din cadrul organizaŃiei. 
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Fig. 1 

 



  

În acest model structural baza de date este partajată între şase compartimente 
funcŃionale ce s-ar putea dezvolta în cadrul unui SIMRU: 

1. planificarea organizaŃională şi a resurselor umane; 
2. asigurarea cu personal; 
3. instruire şi dezvoltare; 
4. evaluarea performanŃei în muncă; 
5. administrarea recompenselor băneşti şi materiale; 
6. cultura (sistemul de valori) organizaŃiei. 
Structura bazei de date "nucleu" este prezentată schematic în următoarea figură: 
 

LOC DE MUNCÃ
    �  Scop
      �  Îndatoriri/ResponsabilităŃi
        �  Evaluarea îndeplinirii sarcinilor de

muncă / Obiective / Standarde
          �Factori compensatori
            �CerinŃe de competenŃă

ANGAJAT
    �  InformaŃii socio - demografice
    �  Pregătire
      �  Angajări anterioare
        �  Studii şi instruiri
          �  CompetenŃe şi îndemânări
            �  Planuri pentru viitor

ORGANIZAÞIE
�  Mediul extern
�  Misiune şi strategie
  �  Structura organizaŃionalã
    �Stilul managerial
      �  Atitutdini / cultură angajaŃilor
        �  RelaŃia cu clienŃii /

productivitate / calitate

 
Fig. 2 

 
Datele referitoare la organizaŃie pot include informaŃii de piaŃă, condiŃiile externe în 

care organizaŃia îşi desfăşoară activitatea şi informaŃii specifice, precum: misiune, standarde 
valorice, strategie; structură şi cultură - stiluri manageriale şi atitudini ale angajaŃilor; 
rezultate - satisfacerea clienŃilor, calitate, productivitate, profit. 

Datele referitoare la locul de muncă  pot include scopul, obiectivele pentru care a 
fost creat acel loc de muncă; îndatoririle/obligaŃiile şi responsabilităŃile celui ce exercită 
munca; standarde de performanŃă în muncă; condiŃii de retribuire, compensare a muncii; 
competenŃe necesare pentru îndeplinirea muncii. 

Datele referitoare la angajat pot include informaŃii personale despre angajaŃii 
curenŃi sau potenŃiali, cum ar fi: vârstă, sex, poziŃie socială, şcoli absolvite, istoricul 
activătăŃilor anterioare, specializări, evaluarea competenŃelor şi a îndemânărilor, intenŃii de 
dezvoltare şi instruire ulterioară în cariera aleasă. 



  

Datele sunt organizate într-o înlănŃuire logică. De exemplu, condiŃiile externe, în 
care organizaŃia a fost creată şi îşi desfăşoară activitatea influenŃează misiunea ei, sistemul 
de valori şi strategia adoptată care, la rândul lor, determină structura organizaŃională, stilul 
managerial, cultura organizaŃiei. Scopul în care a fost creat un loc de muncă, îndatoririle şi 
responsabilităŃile ce îi revin, determină standardele de performanŃă şi obiectivele urmărite, 
criteriile de recompensare a muncii, condiŃiile de competenŃă pentru cel care va ocupa acel 
loc de muncă. EducaŃia primită de o persoană, activităŃile pe care le-a desfăşurat 
influentează competenŃele ei actuale, intenŃiile şi planurile de viitor în ceea ce priveşte 
cariera profesională. Toate aceste informaŃii sunt corelate în baza de date şi disponibile 
tuturor activităŃilor de resurse umane. Baza de date poate fi considerată ca o platformă pe 
care pot fi construite aplicaŃii specifice ficăreia din cele şase domenii funcŃinale ale 
resurselor umane. 

 
Planificarea organizaŃională şi a resurselor umane 
Planificarea organizaŃională se referă la crearea structurilor organizaŃiei şi la natura 

muncii din aceste structuri. Planificarea resurselor umane se referă la ncesarul de personal, 
atât cel actual cât şi de viitor: câŃi oameni şi cu ce anume pregătire sunt necesari pentru 
îndeplinirea sarcinilor de muncă. Aceste activităŃi de planificare pot fi realizate prin: 

- Realizarea unor hărŃi ale organizaŃiei. Acestea pot fi reprezentări grafice ale 
structurilor organizaŃionale. Prin reprezentare în cascadă, pornind de sus în jos, 
pot fi cuprinse toate locurile de muncă, putând fi vizualizate nu numai 
denumirile acestora ci şi anumite informaŃii despre fiecare în parte. Prin analiza 
acestor hărŃi se pot identifica poziŃii redundante sau experimenta structuri 
alternative, în vederea reducerii costurilor sau a creşterii productivităŃii. 

- Descrieri ale locurilor de muncă. Descrierea unui loc de muncă trebuie să 
cuprindă denumirea, scopul , îndatoririle şi responsabilităŃile acelui loc de 
muncă. Pot fi incluse şi informaŃii adiŃionale ca de exemplu: nivelul salarizării, 
nivelul de competenŃă cerut. AplicaŃiile privind locurile de muncă trebuie să 
permită utilizatorilor să actualizeze sau să reformuleze descrierea postului, să 
poată sorta locurile de muncă pe diferite criterii. 

- Planificarea resurselor umane. Se referă la previziuni ale cererilor viitoare de 
forŃă de muncă, ale fluctuaŃiilor de personal intra şi interorganizaŃii. Plecând de 
la date anterioare şi analize statistice pot fi pronosticate necesităŃile de viitor în 
ceea ce priveşte numărul angajaŃilor, competenŃe necesare, activităŃi ulterioare 
de instruire şi dezvoltare. 

- Succedarea în funcŃii. AplicaŃiile create în acest scop urmăresc şi raportează 
disponibilităŃile de candidaŃi competenŃi pentru funcŃiile cheie. Rapoartele pot 
include liste identificând candidaŃi pentru toate posturile cheie, dar şi eventuale 
necesităŃi de perfecŃionare pentru aceia care sunt foarte aproape de cerinŃele 
postului. 

 



  

Asigurarea cu personal 
Asigurarea cu personal înseamnă recrutarea, selecŃia şi repartizarea pe locuri de 

muncă şi poate include următoarele aplicaŃii: 
- EvidenŃa cererilor de angajare. Permite evidenŃa informaŃiilor cheie în ceea ce 

priveşte cererile de angajare: Curriculum Vitae, pregătirea profesioanală, 
experienŃa în muncă, rezultate ale diverselor interviuri, testări sau a altor tipuri 
de evaluări. Acestea vor constitui informaŃiile relevante pentru procesul de 
selecŃie. 

- Postere cu locurile de muncă disponibile. Acestea cuprind liste ale locurilor de 
muncă disponibile şi pot include: denumirea, localizarea postului, 
responsabilităŃi primare, cerinŃe pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. 
CandidaŃii pot parcurge aceste postere şi identifica locurile ce îi interesează şi 
le consideră pe măsura posibilităŃilor lor. Apoi pot înainta cereri pentru locurile 
de muncă. 

- Analize ale cerinŃelor impuse de locul de muncă. Plecând de la analiza 
îndatoririlor şi a responsabilităŃilor impuse de un anumit loc de muncă, pot fi 
identificate competenŃele ce ar garanta performanŃa efectivă în muncă. Aceste 
competenŃe pot include: pregătirea profesională şi experienŃa, cunoştiinŃele 
dobândite, îndemânări, variabile ale personalităŃii individuale (concepŃii, 
trăsături specifice, motivaŃii personale). Analizele cerinŃelor locului de muncă 
constituie criteriile pe care se vor face angajările ulterioare. 

De asemenea, prin compararea loc de muncă - angajat se pot crea liste descendente 
cu angajaŃii potriviŃi pentru acel loc. InformaŃia despre diferenŃele constatate va sta la baza 
stabilirii necesităŃilor de instruire şi dezvoltare viitoare. 

 
Instruire şi dezvoltare 
În domeniul instruirii şi dezvoltării resurselor umane pot fi incluse următoarele 

aplicaŃii: 
- EvidenŃe privind instruirea şi dezvoltarea. Aceste evidenŃe se referă la nivele 

predefinite de abilităŃi şi îndemânări, disponibilităŃi de locuri de instruire, orare 
de cursuri, înscrieri la cursuri, absolvirea cursurilor, rezultatele evaluării 
instruirii. De asemenea, datele fiecărui angajat cu privire la şcoli absolvite şi 
diplome obŃinute, certficate sau alte atestări precum şi recomandările de 
perfecŃionare pentru dezvoltarea carierei profesionale pot fi întreŃinute prin 
această aplicaŃie. 

- Planificarea carierei profesionale. AngajaŃii pot avea în vedere alternative ale 
locului de muncă şi pot compara competenŃele individuale cu cele cerute de 
locul de muncă. Planificarea carierei permite evidenŃierea sarcinilor 
profesionale şi deci stabilirea planurilor pentru atingerea obiectivelor. 

- Analiza nevoilor de dezvoltare. În urma acestei analize se identifică angajaŃii 
sau grupurile de angajaŃi a căror instruire şi dezvoltare ar avea efectele cele mai 
bune pentru ei şi pentru organizaŃie. 



  

Evaluarea performanŃei în muncă 
Evaluarea şi aprecierea muncii ajută managerii în conducerea şi motivarea 

angajaŃilor spre atingerea obiectivelor organizaŃiei, precum şi în dezvoltarea competenŃelor 
individuale. Evaluarea se poate face conform unor formulare create pe baza obiectivelor, 
standardelor şi competenŃelor cerute de locul de muncă şi înregistrarea unor indici de 
îndeplinire a sarcinilor de muncă şi de apreciere a competenŃelor pentru fiecare angajat în 
parte. 

- Evaluări ale performanŃei. Clasificarea angajaŃilor după competenŃele pe care 
le dovedesc în îndeplinirea sarcinilor de muncă poate fi obŃinută, prin efect 
cumulativ, ca urmare a constatărilor făcute de manageri, sau de către colegi ai 
persoanei în cauză, de către subordonaŃi, sau chiar persoane din exterior, ca de 
exemplu clienŃi. Înregistrările privind evaluarea performanŃelor constituie 
informaŃie utilă pentru planificarea succedărilor în funcŃii, analiza nevoilor de 
dezvoltare şi instruire. 

- Atingerea scopurilor. Scopurile şi obiectivele sunt explicit definite la începutul 
perioadei de muncă, urmând ca angajatul să fie apreciat în conformitate cu 
gradul de îndeplinire a lor. Acestea pot fi raportate la nivel de organizaŃie, 
pentru a se constata dacă oamenii au primit sarcini adecvate competenŃelor lor 
sau pentru a se urmări progresele în îndeplinirea obiectivelor strategice ale 
organizaŃiei. 

 
Administrarea recompenselor băneşti şi materiale 
Prin aceast compartiment sunt administrate plăŃile ce se fac angajaŃilor, urmărindu-

se menŃinerea unei echităŃi în recompensare precum şi menŃinerea motivaŃiei în muncă a 
angajaŃilor. 

- Evaluarea locului de muncă. AplicaŃiile pentru evaluarea locului de muncă 
sprijină managerii în determinarea criteriilor de punctare a muncii depuse, a 
nivelelor de salarizare, a ierarhizării locurilor de muncă. Prelucrarea şi 
înregistrarea răspunsurilor la chestionare permit măsurarea factorilor 
compensatori pentru un larg domeniu al locurilor de muncă din organizaŃie. 
Translatarea răspunsurilor la chestionare în puncte de evaluare se face prin 
algoritmi specifici. 

- Administrarea recompenselor. Prin aceste aplicaŃii se urmăreşte, analizează şi 
raportează informaŃiile din structura salariilor; criteriile şi cotele de creştere a 
salariilor în funcŃie de merit; alocarea de recompense stimulative. 

 
Cultura (sistemul de valori) organizaŃiei 
AplicaŃiile din acest domeniu constituie suportul pentru punerea în aplicare a 

practicilor manageriale şi pot include următoarele module: 
- Analiza culturii/atitudinilor. Prin sondaje şi analize se poate obŃine profilul 

moral al angajaŃilor, sistemul lor de valori şi de aici se pot identifica acŃiunile 
adecvate ale managerilor. 



  

- Analize ale stilului managerial. Acestea pot folosi chestionare, completate de 
angajaŃi, în ceea ce priveşte comporatmentul managerilor lor direcŃi. Datele 
sunt agregate şi raportate pentru fiecare manager în parte, pe departamente sau 
pentru întreaga organizaŃie. InformaŃia furnizată este folosită pentru a 
determina eficienŃa muncii managerilor sau a identifica nevoile lor de instruire 
privitor la metodele manageriale folosite. 

- Analiza calităŃii. Aceasta permite analiza calităŃii muncii pe ansamblu 
desfăşurată în organizaŃie. Datele colectate provin din urmărirea satisfacerii 
clienŃilor, calcule de productivitate, calitatea produselor sau serviciilor oferite 
de organizaŃie. Sunt folosite la nivelul managementului de vârf pentru a 
identifica corecŃiile ce terbuie aduse. 
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Complexitatea afacerilor a sporit semnificativ ca urmare a procesului de 

internaŃionalizare a acestora. O parte tot mai importantă din produsul naŃional brut al unei 
Ńări este rezultatul afacerilor economice derulate în afara graniŃelor naŃionale. La sfârşitul 
deceniului trecut FranŃa îşi asigura 20% din P.N.B. din schimburile economice externe, 
Suedia 30%, iar Olanda aproape 50%. 

Procesul de internaŃionalizare se află în strânsă legătură cu gradul, în continuă 
creştere, de integrare a economiilor naŃionale în economia mondială. Această tendinŃă poate 
fi constatată nu numai la nivel macroeconomic, ci şi la cel al activităŃii întreprinderii. Pe 
măsura intensificării concurenŃei pe pieŃele internaŃionale, aparent paradoxal, numărul 
companiilor ce activează exclusiv pe piaŃa domestică cunoaşte o continuă descreştere. 
Orientarea întreprinderilor, indiferent de mărimea lor, de a căuta noi oportunităŃi de afaceri, 
în afara perimetrului naŃional, chiar la mari distanŃe geografice, se accentuează. Astfel, 
determinarea tendinŃelor de mişcare pe arena schimburilor internaŃionale devine astăzi 
indispensabilă conducerii cu succes a afacerilor oricărei întreprinderi. 

Statisticile internaŃionale oferă o multitudine de informaŃii referitoare la talia şi 
dinamica marilor companii transnaŃionale. Ierarhia economică la vârf a Ńărilor lumii este 
respectată şi prin prezenŃa corespunzătoare a marilor concerne provenind din respectivele 
state. În topul primelor 60 de companii mondiale, 20 sunt americane, 12 japoneze, 9 
germane şi 5 franceze. Trebuie remarcată expansiunea firmelor japoneze pe piaŃa mondială, 
fapt ce poate fi argumentat prin nivelul înalt al productivităŃii muncii salariaŃilor lor. În 
industria automobilistică, spre exemplu, patru concerne japoneze deŃin primele poziŃii în 
topul productivităŃii muncii (este vorba de Mitsubishi Motors, Toyota Motor, Nissan Motor 
şi Honda). 

Multe societăŃi transnaŃionale sunt mai tari decât multe din statele de pe glob. Acest 
lucru este redat de următoarele datele statistice prezentate în anexa 1. Companiile 
transnaŃionale au un număr de angajaŃi ce depăşeşte populaŃia României şi Poloniei la un 
loc, iar vânzările sunt de două ori mai mari decât exporturile internaŃionale. La nivel 
mondial aceste companii sunt peste 65 de mii, au 850 de mii de filiale şi dau de lucru la 54 
de milioane de persoane. Vânzările anuale sunt de 19 trilioane de dolari (de două ori mai 
mult decât valoarea totală a exporturilor mondiale), investiŃiile în străinătate de 6,6 trilioane 
de dolari. 



  

Un alt avantaj al acestor companii multinaŃionale îl reprezintă puterea lor de 
expansiune, ratele lor de creştere depăşindu-le pe cele ale multor economii naŃionale. 
Vânzările primelor 500 de companii transnaŃionale s-au triplat între anii 1990 şi 2001, în 
timp ce produsul intern brut mondial a crescut de doar 1,5 ori. Compararea dimensiunilor 
celor mai mari companii transnaŃionale cu cele ale economiilor statelor sunt cel mai bun 
indicator al influenŃei pe care cele dintâi o au pe plan mondial. Dar cea mai corectă 
modalitate este recalcularea vânzărilor companiilor, pentru că P.I.B. –ul este o măsură a 
valorii adăugate, în timp ce vânzările nu sunt. Pentru firme, valoarea adăugată poate fi 
estimată ca sumă a salariilor, beneficiilor, deprecierii, amortizării şi veniturilor înainte de 
impozitare. ActivităŃile producătoare de valoare adăugată a celor mai puternice 100 de 
companii din lume au reprezentat în 2000 4,3% din P.I.B. – ul mondial, faŃă de 3,5% în 
1990. creşterea înseamnă circa 600 de milioane de dolari, adică aproape P.I.B. –ul Spaniei. 

Şi Ńările central şi est europene au companiile lor transnaŃionale. În această zonă 
cele mai dinamice sunt cele ruseşti şi cele slovene (anexa 2). LUKoil este campioana 
absolută a zonei. Din cele 12 miliarde de dolari, la cât se ridică valoarea activelor, peste 
patru miliarde de dolari se află în străinătate. Vânzările anuale sunt de circa 14,4 miliarde de 
dolari, din care 4,1 miliarde de dolari sunt aduse de filialele internaŃionale. LUKoil este 
secondată de Novoship, o firmă rusească de transport în plină expansiune, cu active în 
străinătate de aproape un miliard de dolari şi vânzări totale de 372 milioane de dolari. 
Caracteristic firmelor ruseşti este faptul că sunt implicate fie în exploatarea resurselor 
naturale, fie în transporturi, activităŃi mai puŃin costisitoare din punct de vedere al 
cheltuielilor de capital. 

Deşi este un stat mic atât din punct de vedere al numărului de locuitori, cât şi al 
dimensiunilor geografice, slovenii ocupă cele mai multe poziŃii, opt, în topul primelor 25 de 
companii transnaŃionale din zonă. Cel mai dinamic este Goronje Group, producător de 
aparatură electrocasnică, care are active ce valorează 420 de milioane de dolari, din care 236 
sunt localizate în cadrul filialelor din străinătate. Încasările din vânzări sunt de 615 milioane 
de dolari, 465 de milioane fiind obŃinute în străinătate. 

Întreaga situaŃie este într-o permanentă schimbare. Astfel, Tiszay Vegyi Kombinat 
din Ungaria şi KGHM Polska Miedsz din Polonia şi-au diminuat simŃitor prezenŃa 
internaŃională în cursul anului 2001. Grupul Skoda Plezen din Cehia a fost pe muchia 
declanşării unei proceduri de faliment, ceea ce a avut ca rezultat o micşorare a valorii 
activelor atât în Ńară, cât şi în străinătate. Locurile lor ar putea fi ocupate de firmele care se 
extind rapid peste hotare, cum este compania petrolieră rusească Yukos şi cea maghiară de 
farmaceutice Richter Geodeon. Din păcate, firmele româneşti nu se dovedesc a fi atât de 
puternice sau de capabile pentru a deveni o forŃă, cel puŃin în cadrul firmelor transnaŃionale 
din această zonă a globului. 



  

ANEXA 1. 
PoziŃia łara \ Compania transnaŃională Valoarea adăugată (mld.$) 

1.  Statele Unite ale Americii 9810 
2.  Japonia 4765 
3.  Germania 1866 
4.  Anglia 1427 
5.  FranŃa 1294 
6.  China 1080 
7.  Italia 1074 
8.  Canada 701 
9.  Brazilia 595 
10.  Mexic 575 
11.  Spania 561 
12.  Coreea 457 
13.  India 457 
14.  Australia 388 
15.  Olanda 370 
16.  Taiwan 309 
17.  Argentina 285 
18.  FederaŃia Rusă 251 
19.  ElveŃia 239 
20.  Suedia 229 
21.  Belgia 229 
22.  Turcia 200 
23.  Austria 189 
24.  Arabia Saudită 173 
25.  Danemarca 163 
26.  Hong Kong 163 
27.  Norvegia 162 
28.  Polonia 158 
29.  Indonezia 153 
30.  Africa de sud 126 
31.  Thailanda 122 
32.  Finlanda 121 
33.  Venezuela 120 
34.  Grecia 113 
35.  Israel 110 
36.  Portugalia 106 
37.  Iran 105 
38.  Egipt 99 



  

39.  Irlanda 95 
40.  Singapore 92 
41.  Malaezia 90 
42.  Columbia 81 
43.  Filipine 75 
44.  Chile 71 
45.  ExxonMobil 63 
46.  Pakistan 62 
47.  General Motors 56 
48.  Peru 53 
49.  Algeria 53 
50.  Noua Zeelandă 51 
51.  Cehia 51 
52.  Emiratele Arabe Unite 48 
53.  Bangladesh 47 
54.  Ungaria 46 
55.  Ford Motor 44 
56.  Daimler Chrysler 42 
57.  Nigeria 41 
58.  General Electric 39 
59.  Toyota Motor 38 
60.  Kuweit 38 
61.  România 37 
62.  Royal Dutch – Shell 36 
63.  Monaco 33 
64.  Ucraina 32 
65.  Siemens 32 
66.  Vietnam 31 
67.  Liban 31 
68.  BP 30 
69.  Wal-Mart Stores 30 
70.  IBM 27 
71.  Volswagen 24 
72.  Cuba 24 
73.  Hitachi 24 
74.  Total Fina Elf 23 
75.  Verizon Communications 23 
76.  Matsushita Electric Ind. 22 
77.  Mitsui Company 20 
78.  E. On 20 



  

79.  Oman 20 
80.  Sony 20 
81.  Mitsubishi 20 
82.  Uruguay 20 
83.  Republica Dominicană 20 
84.  Tunisia 19 
85.  Philip Morris 19 
86.  Slovacia 19 
87.  CroaŃia 19 
88.  Guatemala 19 
89.  Luxemburg 19 
90.  SBC Communications 19 
91.  Itochu 18 
92.  Kazakhstan 18 
93.  Slovenia 18 
94.  Honda Motor 18 
95.  Eni 18 
96.  Nissan Motor 18 
97.  Toshiba 17 
98.  Siria 17 
99.  Glaxo Smith Kline 17 

100.  BT 17 
 

ANEXA 2 
Nr. crt. Compania łara 

1. LUKoil Rusia 
2. Novoship Rusia 
3. Latvian Shipping Letonia 
4. Primorsk Shipping Rusia 
5. Hrvatska Elektroprivreda CroaŃia 
6. Goronje Group Slovenia 
7. Far Estern Shipping Rusia 
8. Podravka Group CroaŃia 
9. Pliva Group CroaŃia 

10. Altantska Plovidba CroaŃia 
11. Krka Slovenia 
12. Mol Hungarian Gas Ungaria 
13. Tiszai Vegyi Kombinat Ungaria 
14. Adria Airways Slovenia 
15. Petrol Group Slovenia 



  

16. Mercator Slovenia 
17. Zalakeremia Ungaria 
18. Skoda Group Plezen Cehia 
19. Malev Airways Ungaria 
20. Matador Slovacia 
21. Merkur Slovenia 
22. KGHM Polska Miedsz Polonia 
23. Petrom România 
24. Iskraemeco Slovenia 
25. Intereuropa Slovenia 
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Lately, in Romania many social phenomena have had a decisive impact on the use of 

authority as a form of power and influence in organisations. The economic changes moved the weight 
center of the managers' exclusive authority. They could no longer act in all directions, as far as 
decision making or their right to lead are concerned. 

 
 
Introducere 
InfluenŃa sindicatelor a devenit astăzi, în România, foarte intensă în ceea ce priveşte 

contestarea modului de desfăşurare a activităŃii manageriale. Acestea consideră că mulŃi 
dintre managerii de astăzi conduc organizaŃiile aproape de o manieră unilaterală, fără să 
reducă preponderenŃa autorităŃii, ca factor de putere în organizaŃii. Procesul de negociere a 
contractelor colective de muncă în care managerii pot să ia decizii bazate în mod direct pe 
autoritate, este de altfel urmărit de toate organizaŃiile sindicale.  

Diverse grupuri (de presiune) au favorizat punerea în aplicare a unor legi care 
reglementează astăzi activitatea organizaŃiilor în cadrul ramurilor economiei, ca şi în ceea ce 
priveste angajarea, promovarea, practicile salariale, normele de muncă şi de securitate (noul 
Cod al muncii). O serie de rezultate sunt aşteptate să apară, atât în comportamentul 
angajatorilor (manageri sau patroni) cât şi în cel al angajaŃilor (subordonaŃii) faŃă de ceea ce 
înseamnă exercitarea puterii, percepŃia legitimităŃii acesteia sau înŃelegerea rolurilor în 
cadrul raporturilor de muncă.  

 
Aprecieri teoretice privind legitimitatea şi nelegitimitatea puterii  
Valorile care definesc legitimitatea influenŃei managerilor asupra subordonaŃilor au 

evoluat. Încă din anul 1984, Halal a demonstrat, într-o anchetă preluată de la iniŃiatorii săi 
Schein şi Ott, că în ultimii ani, înŃelegerea comportamentului pe care-l pot avea managerii 
asupra subordonaŃilor lor s-a redus considerabil. Din această cauză, a devenit necesară 
studierea noŃiunii de legitimitate a puterii, care permite formularea şi aplicarea strategiei de 
soluŃionare a conflictelor, inevitabile între manageri şi subordonaŃi, ca urmare a desfăşurării 
raporturilor de putere şi autoritate în cadrul organizaŃiilor. 

O clarificare a definirii noŃiunii de putere se poate obŃine studiind în principal 
lucrări din domeniile psihologiei sociale, ale teoriei organizaŃionale şi ale ştiintelor politice. 

In teoriile organizaŃionale, literatura tratează în mod pertinent, subiecte legate de 
sursele de putere (Crozier, 1964, Kanter, 1981, Pfeffer, 1981, Astley şi colab., 1984, 
Morgan, 1986) şi strategiile de utilizare a acestora (Kipnis şi colab. 1980, Kotter, 1985, 



  

Robert, 1986), şi foarte puŃin sau deloc, aspecte privind legitimitatea acestora. Cercetări în 
acest domeniu au fost abordate şi de sociologi. Puterea este în mod esenŃial, asociată fie cu 
charisma individului, fie cu tradiŃia sau credinŃa subordonaŃilor în legalitatea dreptului celor 
care deŃin poziŃii de autoritate în cadrul organizaŃiilor. 

Pentru psihologia socială, definirea puterii legitime este dominată de formularea lui 
French şi Raven (1959) privind tipologia surselor sociale de putere. Pentru aceştia, puterea 
legitimă provine din valorile interiorizate care dictează că o persoană “A” deŃine dreptul 
legitim în virtutea unui rol sau a unui post, de a influenŃa o altă persoană “B”, care acceptă 
această influenŃă. Aspectul nelegitimitătii puterii a fost foarte puŃin abordat în cadrul acestui 
model.  

Studiile existente în ceea ce priveşte nelegitimitatea tratează în mod esenŃial 
situaŃiile în care rolul de lider este uzurpat de către un membru al grupului (Read, 1974). 

În mod semnificativ trebuie menŃionată viziunea pluralistă a lui Dahl (1957) care 
consideră puterea ca fiind “capacitatea unui individ de a-l aduce pe un altul în situaŃia de a 
face ceea ce nu ar dori de fapt”. 

Pozitia bidimensională identificată (Bachrach şi colab., 1962, 1970), adaugă la 
definiŃiile amintite faptul că, puterea poate fi înŃeleasă de asemenea, ca şi capacitatea unui 
individ de a-l împiedica pe un altul să-şi pună în valoare propriile interese, limitându-i 
accesul la discuŃii şi controlându-i intenŃiile decizionale. 

În fine poziŃia tridimensională (Lukes, 1974; Gaventa, 1980) adăugată celorlalte 
două, admite că puterea poate fi exercitată de un individ, prin manipularea gândirii altora, 
astfel ca aceştia să se supună “de bună voie” şi să adere la voinŃa sa, fără a lua în mod 
veritabil la cunoştinŃă interesele altora. 

 
Metodologie şi rezultate ale cercetării realizate 
Nelegitimitatea puterii exercitate în cadrul organizaŃiei de către unii manageri este 

pusă în evidenŃă prin rezultatele acestui studiu pe care l-am realizat ca urmare a cercetării în 
câteva organizaŃii româneşti. 

łinând cont de absenŃa modelelor privind noŃiunea de legitimitate, cercetarea 
exploratorie a avut ca scop studierea unui set de gesturi şi manifestări ale managerilor aflaŃi 
în poziŃii ierarhice superioare în cadrul organizaŃiilor, cu scopul de a permite dezvoltarea 
unui cadru conceptual privind noŃiunile de <legitimitate> şi <nelegitimitate> în exercitarea 
puterii lor. 

Am considerat un eşantion de 350 persoane, muncitori sindicalişti. Aceştia au 
reprezentat, de fapt, cadrul organizaŃional în care a fot studiată problema manifestării 
legitimităŃii sau a nelegitimităŃii puterii. Am urmărit ca, în cursul studiului să fie intervievaŃi 
şi 5 manageri superiori, care au declarat că, adesea îşi delegă autoritatea subordonaŃilor lor, 
manageri mijlocii şi de linie. ParticipanŃii la acest studiu au avut vârste diferite: 31% au avut 
vârsta cuprinsă între 22 şi 30 de ani, 51% între 31 şi 40 de ani, şi 17% au fst dintre cei cu 
vârsta peste 40 de ani. 

Baza de date a fost realizată în urma aplicării unui chestionar semistructurat în 
fiecare dintre organizaŃiile din care au fost identificaŃi respondenŃii. Muncitorii trebuiau să 



  

descrie în detaliu o situaŃie în care superiorul lor direct avea să facă un gest pe care ei l-au 
înŃeles ca fiind nelegitim.  

În cursul cercetării am luat în considerare trei factori: conŃinutul legitimităŃii, 
manifestarea individului şi procedeele prin care este exprimată nelegitimitatea în exercitarea 
puterii . O serie de rezultate care descriu comportamentul managerilor atunci când abuzează 
de puterea pe care o deŃin faŃă de subordonaŃii şi colaboratorii lor sunt precizate în tabelul 
nr. 1. 

 
Tabelul nr. 1. FrecvenŃa de manifestare a comportamentului nelegitim al managerilor 

 Specificatie  frecventa            
de manifestare:        

din care, foarte 
importante 

Factorii de influenŃă    număr         %   număr            % 
1. ConŃinutul 
nelegitimităŃii 
 

- Nerespectarea  
convenŃiilor stabilite  
- Lipsa de securitate  
- Exces de autoritate 
- Avantaje, foloase ilicite        

 
 12              50 
   4              17 
   6              25 
   2                8 

 
    6                55 
    1                  9 
    3                27 
    1                  9 

2. Manifestarea 
individului 

 - Comportamentul  specific 
al managerului  

   5               _              
 

     _                  _ 

3. Procedee utilizate 
de către manageri în 
manifestarea 
nelegitimităŃii 

- InjustiŃii, nedreptăŃi   
- Abuz de putere 
- Încălcarea normelor 
- Tactici de influenŃă 
inacceptabile  
- ReticenŃă la ideile 
subordonaŃilor 

 37             26 
 22             15 
 41             28 
 26             18 
 
 18              13 

   4              17 
   1                4 
 12              50 
   4              17 
 
   3              12 

 
S-a observat că o serie de comportamente, prin care managerii ar fi putut, în mod 

legitim să-i influenŃeze pe subordonaŃi, atunci când îşi exercitau puterea şi autoritatea, s-au 
transformat în cazuri de nelegitimitate. Este cazul acelor situaŃii care au avut ca efecte 
nerespectarea unor norme, a regulamentelor sau standardelor stabilite în cadrul organizaŃiei. 
Aceste rezultate, obŃinute prin prelucrarea datelor din declaraŃiile subordonaŃilor, sunt 
exprimate pe fondul unor percepŃii înregistrate sau manifestate în timpul procesului de 
muncă, la toate nivelurile ierarhice şi în toate organizaŃiile analizate. 

Cercetarea a fost continuată cu analiza reacŃiilor pe care le au subordonaŃii, asociate 
cu o serie de gesturi nelegitime ale managerilor lor. Aceste reacŃii au fost grupate în trei 
categorii în funcŃie de modul lor de manifestare. Este vorba despre manifestarea unor reacŃii 
de rezistenŃă deschisă în faŃa şefilor, rezistenŃă ascunsă a subordonaŃilor faŃă de şefii lor 
precum şi despre supunerea faŃă de şefi. 

FrecvenŃa de apariŃie a reacŃiilor subordonaŃilor faŃă de manifestarea nelegitimităŃii 
puterii managerilor lor este prezentată în tabelul nr. 2. 



  

 
Tabelul nr. 2. ReacŃiile subordonaŃilor în cazul manifestării puterii nelegitime a 
managerilor 

SpecificaŃie Total din care foarte 
important 

 nr. % nr. % 
RezistenŃă aparentă     

1. Discută şi informează  17 31 5 27 
2. Ridiculizează 5 9 1 6 
3. Insultă, comentează 6 11 3 17 
4. Contestă, fac glume 15 27 7 39 
5. Părăsesc postul 6 11 - - 
6. Refuză să muncească 6 11 2 11 
RezistenŃă indirectă   
1. Evită sau rup relaŃiile 8 18,5 3 30 
2. Se pregătesc de represalii 5 12 1 10 
3. Devin colerici, haini, absenŃi 15 35 4 40 
4. Devin nemotivaŃi 2 5 - - 
5. Încetinesc munca, iau pauze lungi 8 18,5 1 10 
6. Sabotează 4 9 1 10 
7. Işi modifică orarul/programul 1 2 - - 
Supunere   
1. Supunere de frica represaliilor 11 42 3 43 
2. Supunere cu cinism 14 54 3 43 
3. SenzaŃia de a fi nişte unelte 1 4 1 14 

 
Se constată că în organizaŃiile în care s-a efectuat cercetarea, o serie de procedee şi 

tehnici de management utilizate afectează percepŃia legitimităŃii puterii managerilor de către 
subordonaŃi. Această percepŃie este adesea resimŃită în mod direct de către subordonaŃi, fără 
ca ei să poată riposta. Dacă un anumit comportament este uşor de sesizat în cazul 
subordonaŃilor, pentru manageri nu se poate pune în evidenŃă decât un comportament 
“legitim” în viziunea lor, care însă, este lipsit uneori de cele mai elementare valori 
promovate prin cultura organizaŃională. Efectele acestor comportamente conturează de fapt  
managementul neperformant pe care îl exercită o parte dintre managerii organizaŃiilor 
analizate.  

Rezultatele cercetării efectuate nu permite generalizarea situaŃiei pentru toate 
organizaŃiile româneşti, cu atât mai mult, cu cât o serie de manageri, au înŃeles exprimarea 
influenŃei lor asupra subordonaŃilor, tocmai prin modificarea propriului comportament, în 
ceea ce priveşte manifestarea legitimă a puterii. 

 



  

Concluzii 
Faptul că puterea este o temă fascinantă, poate fi o concluzie parŃială a studiului 

efectuat. Astăzi, constatăm că delegarea de autoritate şi responsabilitate decizională sunt din 
ce în ce mai frecvent practicate în procesul managerial de către organizaŃiile româneşti. 
Astfel, o serie de activităŃi sunt preluate de manageri situaŃi pe nivelurile ierarhice inferioare 
deşi acest fapt produce dereglări în modul de exercitare a puterii şi influenŃei. Aceste 
procedee pot avea ca efect înŃelegerea puterii de către unii manageri sau chiar iluzia puterii, 
pentru acea parte a indivizilor, care, fără a se raporta la nivelul lor profesional, tind să 
crească din ce în ce mai mult dimensiunile poziŃiilor pe care le deŃin.  

Astăzi, puterea în organizaŃiile româneşti se constituie pe de o parte din puterea 
centrală, foarte puternic exercitată, dar adesea printr-un management neperformant, şi, pe de 
altă parte din puterea iluzorie, manifestată la nivelul subalternilor. Aceasta delimitează 
micro-centrele de influenŃă. Problema creată are o importanŃă mai mare, cu atât mai mult cu 
cât performanŃele organizaŃiei devin condiŃionate de către fiecare centru de putere, fiind 
supuse unor influenŃe mai mari sau mai mici. Puterea nu poate avea însă influenŃă deplină 
asupra ansamblului performanŃelor din organizaŃie.  

Într-un mediu al cărei complexitate este într-o continuă creştere şi în care angajaŃii 
au din ce în ce mai multe probleme, puterea trebuie să mobilizeze spiritul membrilor 
organizaŃiei în vederea susŃinerii de către aceştia a responsbilităŃilor managementului. 

Un management eficient al organizaŃiei implică realizarea periodică a auditului 
puterii, prin care să se definească în mod riguros centrele de influenŃă şi punctele de sprijin, 
asupra cărora managerii şi angajaŃii trebuie să-şi concentreze eforturile.  
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The study presents some concepts about ADR - Alternative Dispute Resolution Systems - and 

its advantages for management of conflict. In our opinion, managers can keep from getting too 
deeply embroiled in conflict by applying some lessons from recent research: establish challenging 
and clear goals, disagree in a constructive and reasonable manner, and refuse to get caught in the 
aggression breeds-aggression spiral. 

 
 
O scurtă istorie a momentelor marcante care s-au succedat în problematica 

rezolvării conflictelor arată că acest subiect de importanŃă majoră în ştiinŃele 
comportamentale începe să preocupe, intens, lumea specialiştilor începând cu 1940 prin 
eforturile depuse de psihologul social Kurt Lewin şi studenŃii săi de la Universitatea Yale. 
După două decenii, prin anii 1960, conflictele de muncă încep să constituie un subiect tot 
mai popular pentru cercetători, iar anii ’70 aduc în discuŃie sistemele alternative de rezolvare 
a conflictelor. Începând cu 1980, medierea, ca modalitate de soluŃionare a conflictelor se 
răspândeşte tot mai mult în structurile sociale din occident, iar de dată recentă, o lucrare de 
referinŃă apărută în SUA pune bazele managementului strategic al conflictelor 
organizaŃionale (1). În această lucrare, se arată pentru prima dată că organizaŃiile care 
recunosc conflictele interne pot să le gestioneze într-o manieră strategică (conflict can be 
managed strategically) pentru a-şi păstra locul pe piaŃă, căci în caz contrar, conflictele se 
pot transforma în dezavantaje competitive. 

Pentru a înlesni prezentarea sistemelor alternative de rezolvare a conflictelor este 
important să clarificăm noŃiunile cu care operăm. În urma numeroaselor studii publicate pe 
această temă, vreme de mai bine de 60 de ani, s-a făcut un progres remarcabil în materie de 
diferenŃiere între rezolvarea conflictelor şi managementul conflictelor.  

Burton şi Duke scriu că managementul conflictelor este „modul în care sunt 
controlate dezacordurile şi certurile privind opŃiunile şi preferinŃele ce rezultă din 
interacŃiunile dintre părŃi ce au interese şi scopuri comune şi care se deosebesc numai prin 
mijloacele de a le atinge” (2). Pe de altă parte, rezolvarea conflictelor înseamnă că „toate 
părŃile implicate ajung în mod liber la un acord, după ce au re-definit şi re-perceput relaŃiile 
dintre ele şi după ce au făcut evaluarea, adică au examinat şi luat în calcul toate elementele 
relevante ale relaŃiilor” (3). Analizând aceste puncte de vedere putem trage concluzia că nu 
există suficiente informaŃii a priori, pentru a şti cu certitudine obiectul conflictului sau căile 
cele mai potrivite pentru rezolvare. Numai post-factum se poate cunoaşte dacă un conflict a 
fost manageriat (în sensul de gestionat, condus, ghidat), sau rezolvat.  



  

Există însă şi studii care consemnează că managementul conflictelor se bazează pe 
înŃelegerea cauzelor care au generat conflictul şi pe recunoaşterea tacticilor luptei pentru 
putere în organizaŃii (4). Este o opinie care supralicitează lupta pentru putere în organizaŃii 
ca şi cauză principală a conflictelor, existenŃa mai multor tipuri de putere fiind direct 
dependentă de relaŃiile sociale constituite într-o organizaŃie.  

Deşi la prima vedere s-ar putea spune că diferenŃierea noŃiunilor de management al 
conflictelor, respectiv de rezolvare a conflictelor nu este atât de evidentă, subliniem că în 
cazul managementului unui conflict, aspectele negative sunt doar atenuate, în timp ce 
rezolvarea conflictului presupune eliminarea totală a aspectelor negative. Deci, mai degrabă 
putem vorbi de managementul conflictelor, decât de rezolvarea conflictelor, căci o rezolvare 
autentică nu poate fi realizată pe deplin în actualele condiŃii în care acŃionează organizaŃiile 
ca subsisteme sociale. În principiu, aşa cum arată şi GheorghiŃa Căprărescu, putem 
considera că managementul conflictelor presupune mai multe modalităŃi de abordare a 
căror selecŃie şi utilizare este condiŃionată de o analiză prealabilă a tipului de conflict, a 
conjuncturii specifice, precum şi a posibilelor consecinŃe ale soluŃionării (5).  

Pentru manageri, important este să cunoască evantaiul de alternative pe care le au la 
dispoziŃie în dorinŃa de a rezolva conflictele. Cunoscând sursele şi substanŃa conflictelor, 
managerii le pot gestiona corect, sau atunci când este necesar, pot să le orienteze sau 
stimuleze în cadrul unor limite controlabile. D. Sheane insistă asupra luării în considerare de 
către manageri a trei niveluri de apreciere a intervenŃiei în soluŃionarea unui conflict (6):  

- nivelul strategic, care vizează alegerea corectă a obiectivului;  
- nivelul tactic, ce presupune alegerea corectă a metodei de soluŃionare; 
- bunul simŃ, sau a nu confunda elementele strategice cu cele tactice. 
Pe lângă intervenŃia managerilor în gestionarea conflictelor, în studiul 

managementului conflictelor trebuie să privim şi modul în care acŃionează ceilalŃi actori 
principali. PărŃile care intră în conflict au de obicei tendinŃa să-şi evalueze interesele ca fiind 
diametral opuse. Rezultatele posibile se limitează la o situaŃii de tipul câştig-pierdere (când 
câştigul uneia dintre părŃi devine în mod automat pierderea celeilalte) sau compromis. 
Totuşi, în conflictele violente ambele părŃi pot pierde.  

Dacă nici o parte nu este capabilă să impună un rezultat sau să propună un 
compromis, pot fi generate costuri atât de mari ale conflictelor, încât părŃile ar fi ieşit mai 
bine dacă ar fi fost aprobată o altă strategie. Analiza soluŃionării conflictelor arată că există 
mult mai multe rezultate comune posibile decât se bănuieşte de către părŃi. De obicei, este 
prea târziu când părŃile realizează că este în interesul propriu să aleagă alte alternative şi să 
conducă negocierea spre strategii de compromis sau de tipul câştig-câştig.  

În mod tradiŃional, scopul analizei conflictelor a fost acela de a sugera managerilor 
să ajute părŃile care îşi percep relaŃia ca fiind una de sumă zero sau sumă constantă, să îşi re-
perceapă conflictul ca fiind unul cu sumă non-zero (sumă neconstantă) şi să ajute părŃile 
pentru a se îndrepta spre un joc de sumă pozitivă. Cunoscutul specialist în rezolvarea 
conflictelor, C. Moore (7), sugerează că perspectivele asupra soluŃionării conflictelor şi 
managementului conflictelor pot fi plasate pe o axă unică în care stilurile sunt categorizate 



  

în funcŃie de gradul de coerciŃie care este folosit pentru ca părŃile să accepte un acord impus 
de o parte terŃă (fig. 1.).  

Spre deosebire de vechile concepŃii, în prezent tot mai mulŃi specialişti atrag atenŃia 
asupra valorii pe care o reprezintă conflictele constructive. Tensiuni care nu pot fi rezolvate 
o dată pentru totdeauna, ca de exemplu dilema controlului costurilor (calitatea sau eficienŃa 
producŃiei?), menŃin dezbateri intense în organizaŃii, care sunt inevitabile, dar uneori, extrem 
de productive. Întotdeauna scopurile organizaŃiilor sunt mai bine servite când conflictele 
sunt scoase la suprafaŃă şi canalizate, decât în situaŃia în care acestea sunt suprimate (9).  

În opinia lui Richard Pascale, succesul unor companii ca Ford, Citicorp, General 
Electric, General Motors, Hewlett-Packard sau Honda (analizate pe multiple planuri în 
lucrarea Managing on the Edge, 1990) îşi găseşte explicaŃia în stimularea conflictelor 
pozitive, ceea ce ne ajută să înŃelegem necesitatea de a menŃine tensiunile creative în cadrul 
organizaŃiilor. De altfel, Pascale opinează că nu există o cale mai bună pentru a forma 
generaŃiile de manageri potrivite pentru tensiunile secolului XXI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1. Perspective asupra soluŃionării conflictelor 
Sursa: C. Moore, The Mediation process: Practical strategies for resolving conflict, Jossey Bass, San 
Francisco, 1996; 

 
Actualmente, capitolele de management al conflictelor din teoriile organizaŃionale, 

propun combinaŃii complexe a metodelor de soluŃionare a conflictelor sub forma unor 
sisteme alternative de soluŃionare a conflictelor. Ca şi persoanele individuale, organizaŃiile 
trebuie să adopte o abordare constructivă a soluŃionării conflictelor.  

Decizii luate de 
terŃi 

independenŃi 

Decizii luate 
de terŃi 
legali 

Decizii 
ilegale 

E
vi

ta
re

a 

D
is

cu
Ńi

i i
nf

or
m

al
e 

M
ed

ie
re

 

N
eg

oc
ie

re
 

D
ec

iz
ii

 a
dm

in
is

tr
at

iv
e 

A
rb

it
ra

j 

D
ec

iz
ii

 le
gi

sl
at

iv
e 

D
ec

iz
ii 

 ju
de

că
to

re
şt

i 

A
cŃ

iu
ne

 d
ir

ec
tă

 n
on

-v
io

le
nt
ă 

V
io

le
nŃ
ă 

CoerciŃie sporită şi probabilitate mai 
mare a 

deciziilor de tip câştig-pierdere 

Decizii luate de 
negociatori 



  

De vreme ce situaŃiile conflictuale din organizaŃii se transformă permanent, dar nu 
dispar niciodată în întregime, este necesară aplicarea unor sisteme de soluŃii hibride care să 
includă atât soluŃii individuale ale părŃilor, cât şi intervenŃii ale terŃilor, în diferite 
combinaŃii. Tehnicile mixte de soluŃionare a conflictelor au fost aplicate în organizaŃiile 
occidentale începând cu anii 1970, iar după 1980 se înregistrează o creştere din ce în ce mai 
mare a interesului pentru astfel de abordări. Merchant şi Constantino (10) au identificat şase 
categorii majore de folosire a sistemelor alternative de soluŃionare a conflictelor (ADR – 
Alternative Dispute Resolution Systems).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Dinamica sistemelor alternative de soluŃionare a disputelor 
După: C. Merchant, C. Constantino, Designing Conflict Management Systems, Jossey Bass, San 
Francisco, 1996; 

 
Sistemele ADR preventive se caracterizează prin faptul că organizaŃiile caută să 

prevină conflictele folosind: parteneriate, construirea consensului, rezolvarea comună a 
problemelor, crearea de reguli de funcŃionare prin negociere. OrganizaŃia trebuie, de 
asemenea, să specifice care sunt căile care trebuie urmate în cazul apariŃiei unei dispute. 
Este recunoscut că modul cel mai eficient de a Ńine conflictul sub control este prevenirea 
apariŃiei acestuia ori de câte ori este posibil. Aceasta înseamnă stabilirea regulilor 
confruntării şi aplicarea lor astfel încât niciodată exprimarea unor păreri diferite să nu ia 
turnura unui conflict negativ (11).  

Sistemele ADR negociate se bazează pe mecanisme care permit părŃilor să-şi 
rezolve disputele fără ajutorul terŃilor prin procese de negociere. Aşa cum precizează R. 
Fisher, W. Ury şi B. Patton, orice metodă de negociere poate fi judecată corect după trei 
criterii: trebuie să conducă la o înŃelegere înŃeleaptă, trebuie să fie eficientă, şi trebuie să 
ajute la îmbunătăŃirea sau cel puŃin să nu dăuneze relaŃiei dintre părŃi (12).  
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Sistemele ADR de facilitare oferă intervenŃia unui terŃ neutru, un „avocat” care 
asistă părŃile în negocierea unei soluŃii. TerŃul este o persoană de încredere, bine informat, 
care păstrează confidenŃialitatea şi care acŃionează pe post de canal de comunicaŃie, de 
receptor şi transmiŃător de nemulŃumiri, precum şi un agent de schimbare în cadrul 
organizaŃiei.  

Sistemele ADR de culegere a datelor şi identificare a faptelor folosesc expertiza 
tehnică a unui terŃ pentru a afla şi interpreta faptele dintr-o situaŃie specifică, fiind necesar ca 
părŃile să accepte concluziile terŃului. Sisteme ADR de consultanŃă folosesc expertiza unui 
terŃ pentru a prevedea şi simula care ar fi urmările unei continuări a disputei într-un cadru 
formal. Prin această abordare, părŃile pot să aibă o imagine realistă asupra costurilor 
implicate de continuarea conflictului şi asupra intereselor şi nevoilor reale ale celeilalte 
părŃi. În fine, sistemele ADR impuse sunt cele în care terŃul impune o decizie obligatorie pe 
care părŃile trebuie să o accepte. Arbitrajul coercitiv este cea mai frecventă metodă de 
impunere. 

Ideile expuse ne permit o reprezentare mai mult sau mai puŃin precisă a modurilor 
de rezolvare a conflictelor. Teoriile prezentate conŃin ipoteze, unele dintre ele verificate pe 
plan experimental, dar nici una dintre teorii nu este suficientă în sine pentru a explica 
complexitatea proceselor care apar în momentul încercării de rezolvare a conflictelor.  

Toate acestea ne determină să credem că în contextul în care mediul socio-cultural 
devine tot mai violent, există motive serioase să credem că nu există altă soluŃie decât să 
învăŃăm cum să controlăm conflictele dacă dorim să facem faŃă cu succes provocărilor 
numeroase pe care le întâlnim în viaŃa socială. Convingerea noastră este că cei care răspund 
compatibil cu „semnalele” pe care le dau conflictele, au marea şansă a consolidării 
organizaŃiilor pe care le conduc. 
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This paper is focused on evaluation of human resources performances within organizations 

and also on evaluation of potential of human resources. We try to explain why these processes are 
important in contemporary period and to emphasis importance of creating a network of 
organizations specialized on these problems in our country in order to response to the requirements 
of the new economy. 

 
 
In Romania, ultimul deceniu a fost marcat de numeroase mutatii care au marcat 

procesul trecerii de la economia planificata la cea de piata precum si constituirea unei 
societati democratice. Toate aceste mutatii au determinat la randul lor transformari in 
managementul organizational, inclusiv in domeniul Resurselor Umane.  

Putem afirma faptul ca, in tara noastra, piata fortei de munca are urmatoarele 
caracteristici91 : 

- O parte din forta de munca este inalt calificata, dar aceasta calificare se refera 
la domenii de activitate, care, nu sunt suficient de solicitate de paita muncii ; 

                                                      
91 Fiman, Centrul de Orientare scolara si profesionala, Ed. Expert, Bucuresti, 

1997. 



  

- Invatamantul romanesc a avut si mai are inca un preponderent caracter 
teoretic ; 

- Mai  persista impunerea de catre familie a profesiei tanarului ; 
- Nu a functionat si nu functioneaza in prezent un sistem generalizat de 

recunoastere si stimulare a valorilor profesionale ; 
- Vechea mentalitate a ‘locului de munca asigurat’ este greu de inlocuit cu cea a 

participarii active si preocuparii permanenete pentru obtinerea si pastrarea unui 
loc de munca. In special dupa o anumita varsta, pierderea sau schimbarea 
locului de munca sunt situatii receptionate de individ ca fiind situatii dramatice, 
traumatizante, greu daca nu imposibil de depasit.  

Orientarea in cariera presupune o continua adaptare la cerintele vietii economice. 
Mobilitatea pe piata fortei de munca si realizarea performantelor dorite inseamna o pregatire 
permanenta si, nu de putine ori, modificari majore in cariera. 

In general, prin reusita profesionala se intelege un standard sau etalon postulat prin 
care putem evalua performantele profesionale, aptitudinale, motivationale. 

Putem afirma ca, in orice profesie, suntem confruntati cu doi poli ai competentei: 
succesul sau insuccesul profesional. In linii generale succesul sau reusita si esecul sau 
insuccesul decurg din evaluarea realizata in functie de o serie de norme proprii profesiei in 
cauza. 

Evaluarea performantelor profesionale este un proces sistematic si complex prin 
care se efectueaza aprecieri asupra comportamentului in munca, a potentialului si a 
capacitatii de dezvoltare, cat si a performantelor obtinute. In acest sens, evaluarea presupune 
trei activitati distincte: 

- Evaluarea potentialului si a capacitatii de evolutie sau de dezvoltare a unei 
persoane 

- Evaluarea comportamentului 
- Evaluarea performantelor. 
Primele două servesc cu prioritate la selecŃia şi orientarea carierei resurselor umane, 

cea de-a treia, vizează in mod direct rezultatele obŃinute, reflectând in mare măsură calitatea 
operaŃiunilor anterioare. Printr-un bun sistem de evaluare ar putea fi stimulaŃi salariaŃii buni 
şi înlăturaŃi cei a căror rezultate nu sunt la nivelul standardelor cerute. Însă, nu toate 
evaluările au un efect pozitiv, fapt pentru care evaluarea a devenit una dintre cele mai 
controversate activităŃi. De cele mai multe ori, metodele de evaluare şi standardele de 
performanŃă sunt stabilite în mod arbitrar, în funcŃie de interesele celor care le-au elaborat. 

Pentru ca rezultatele evaluării să fie aplicate corect, o astfel de activitate trebuie 
corelată cu o tehnologie de evaluare avansată, apelându-se la logică şi bun simŃ pentru 
stabilirea criteriilor, a standarelor de performanŃă şi a metodelor folosite . 

In activitatea de evaluare a performantelor si potentialului resurselor umane in 
cadrul organizatiilor trebuie sa se porneasca de la clasificarea obiectivelor evaluarii 
resurselor umane in: obiective organizationale  care cuprind: concordanta performantelor si 
contributiilor individuale cu misiunea si obiectivele firmei, descrierea posturilor si ajustarea 
continutului lor, ameliorarea eficacitatii organizationale, realizarea unei concordante intre 



  

calificare, angajati si functiile existente in structura organizatorica; obiective psihologice 
care se refera la : posibilitatea individului de a-si raporta contributia sa la norme, sansa 
dialogului, cunoasterea contributiei sale la realizarea obiectivelor; obiective de dezvoltare 
care se refera la  posibilitatea de a cunoaste sansele de evolutie in functie de performantele 
proprii si obiectivele firmei; obiective procedurale care se refera la: realizarea unui 
diagnostic al potentialului resurselor umane; gestiunea carierei (promovare, schimbare din 
functie, concediere); ameliorarea relatiilor interpersonale; dimensionarea salariilor. 

Evaluarea formala a performantelor reprezinta un proces continuu, sistematic si 
autoreglator ce trebuie sa contina urmatoarele etape: definirea obiectivelor evaluarii 
performantelor, stabilirea politicilor de evaluare, a momentelor cand se efectueaza si a 
persoanelor responsabile, pregatirea si mediatizarea sistemului de valori si a procedurilor de 
evaluare, stabilirea a ceea ce trebuie sa se evalueze: rezultatele obtinute, comportamentul 
angajatilor sau potentialul acestora, determinarea celor mai adecvate criterii de evaluare, 
stabilirea standardelor de performanta, alegerea metodelor si tehnicilor de evaluare, 
evaluarea propriu-zisa a performantelor, sintetizarea si analiza datelor obtinute, stabilirea 
modalitatilor de comunicare a rezultatelor obtinute, identificarea cailor de imbunatatire a 
performantelor, consilierea si sprijinirea celor cu performante slabe in vederea imbunatatirii 
acestora. 

O atentie deosebita trebuie acordata criteriilor si standardelor de performanta. 
Criteriile de performanta vizeaza, fie rezultatele si evenimentele trecute care au fost 

obtinute, fie potentialul de viitor. Ele trebuie sa fie: 
- precis formulate; 
- in numar limitat; 
- clar enuntate; 
- masurabile; 
- aplicabile. 
Printre criteriile de performanta putem mentiona: 
- caracteristicile personale (aptitudini, comportament si personalitate); 
- competenta (cunostinte pentru exercitarea atributiilor postului); 
- caracteristicile profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrol); 
- interesul pentru resursele alocate postului;  
- orientarea spre excelenta; 
- preocuparea pentru interesul general al firmei; 
- adaptabilitatea la post; 
- capacitatea de decizie; 
- capacitatea de inovare; 
- spiritul de echipa; 
- delegarea responsabilitatilor si antrenarea personalului; 
- comunicarea (receptarea si transmiterea informatiilor). 
Dintre acestea, un rol esential il au caracteristicile personale care asigura 

posibilitatea exercitarii atributiilor. 



  

Standardele de performanta reprezinta nivelul dorit al performantelor. Ele stabilesc 
ce trebuie sa faca o persoana si cat de bine. Indicatori: 

- cantitate (se masoara volumul lucrarilor exprimate in unitati de masura 
specifice operatiunilor sau activitatilor executate intr-un anumit post); 

- calitate (se masoara nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezentate 
in lucrarile specifice postului); 

- cost (se masoara interesul angajatului pentru a limita costurile de functionare a 
institutiei, prezentand interes raportul intre volumul de activitate si costurile implicate); 

- timp (se masoara timpii de executie a lucrarilor si a obiectivelor); 
- utilizarea resurselor (se apreciaza capacitatea angajatului de a utiliza eficient 

resursele puse la dispozitia postului - ce echipamente, materiale vor fi utilizate); 
- mod de realizare (se apreciaza capacitatea angajatului de a se integra in efortul 

colectiv depus de echipa din care face parte, modul in care pune la dispozitia colectivului 
cunostintele si experienta  pe care le detine si felul in care isi realizeaza atributiile). 

O abordare stiintifica a procesului de evaluare a performantelor solicita din partea 
evaluatorilor o pregatire suplimentara orientata spre acest domeniu de activitate. Continutul 
acestei pregatiri se refera la familiarizarea evaluatorilor cu sistemul de evaluare utilizat, cu 
scalele de evaluare si procedurile care stau la baza evaluarii, adica imbunatatirea metodelor 
si tehnicilor de dezvoltare a deprinderilor de observare, a evaluarii propriu-zise si 
mecanismului de generare si utilizare a feedback-ului . 

In tarile dezvoltate, tinerii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca sunt 
ajutati ajutati sa cunoasca piata muncii, diversitatea si particularitatile locurilor de munca, 
criteriile ce trebuie avute in vedere in identificarea activitatii celei mai potrivite cu nevoile si 
cu competentele individuale 

In ultima perioada au fost create mijloace care apropie asteptarile oamenilor de 
nevoile reale si de cerintele unui loc de munca: targuri de job-uri, centre de consultanta in 
domeniul carierei etc. Acestea sunt insa destul de putin cunoscute la noi in tara, gasirea unui 
loc de munca fiind una dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta tinerii. 
Eforturile de a gasi un loc de munca sunt uneori zadarnice iar, pe de alta parte, firmele nu 
sunt pregatite sa ofere informatii clare despre activitatea lor si despre cerintele posturilor 
vacante sau despre propriile conditii pe care le impun angajatilor. Daca asistenta 
profesionala ar fi mai intens promovata, eforturile de a gasi un loc de munca nu ar mai fi 
zadarnice. In aceasta situatie, in Romania, crearea unei retele de Centre specializate pe 
evaluare si orientare in cariera devine imperios necesara. 
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In this exposure I want to present some of characteristics gave by culture which a 

negociator must take into account when he is going to meet and negiciate with a person who belongs 
to another country. Knowing these elements has a capital importance for the negociator who wants 
getting to yes. 

 
 
Cultura conferă individului un punct de legătură cu lumea exterioară—îi conferă 

identitate. Dar în acelaşi timp cultura conŃine o serie de elemente care canalizează 
comportamentul unui individ în funcŃie de anumite coduri sau norme nescrise, acumulări 
produse de viata socială a umanităŃii. Geert Hofstede prin conceptul de “programare 
colectivă a minŃii” sugerează existenŃa unor moduri comune de gândire şi comportament în 
cadrul diverselor societăŃi (culturi), care sunt întărite de presiunea exercitată de către 
societatea respectivă. 

Limbajul poate fi descris ca fiind oglinda culturii. Mesajele sunt transmise prin 
intermediul cuvintelor, prin modul în care aceste cuvinte sunt transmise—limbaj verbal dar 
şi prin intermediul gesturilor, poziŃiei corpului, sau a contactului vizual—limbaj nonverbal. 
Pentru un negociator care va întâlni o persoană dintr-o altă cultură este foarte important să 
cunoască modul în care persoanele care provin din acea cultură comunică. Măiestria 
comunicării trebuie să meargă dincolo de competenŃa tehnică, deoarece orice limbaj conŃine 
cuvinte sau expresii care pot fi înŃelse numai într-un anumit context. 

Cunoaşterea şi interpretarea unui anumit cuvânt sau a unei expresii presupune mai 
mult decât recunoaşterea acesteia; trebuie ca negociatorul să cunoască sensul acestui cuvânt 
sau expresii. De exemplu, la o întâlnire între două delegaŃii venite una din U.S.A., cealaltă 
din Marea Britanie, expresia “tambling a proposal” pentru delegaŃia venită din U.S.A. 
înseamnă că membri acesteia doresc să amâne luarea unei decizii, în timp ce pentru delegaŃii 
din Marea Britanie înseamnă că o acŃiune imediată se va întreprinde. Sau expresia 
“bombed” înseamnă pntru un englez că ceea ce a aşteptat acesta s-a realizat, în timp ce 
pentru un american expresia sugerează un eşec. 

De o mare importanŃă este şi faptul ca negociatorii să devină familiari cu limbajul 
ascuns din diverse culturi. Cele mai importante lucruri din această categorie pe care bunii 
negociatori trebuie să le cunoască atunci când se vor întâlni cu persoane care provin dintr-o 
altă cultură se referă la timp, spaŃiu, posesiunile materiale, prietenii pe care îi are oponentul 
şi alte contracte/acorduri pe care le-a încheiat în trecut acea persoană.  



  

În multe părŃi din lume timpul nu este considerat ca fiind ceva limitat; oamenii pot 
să întârzâie la o întâlnire sau chiar pot să nu vină deloc. În Hong Kong este foarte relativ să 
se stabilească o oră exactă pentru întâlnire deoarece, ca să ajungi dintr-un loc în altul poate 
dura câteva minute sau câteva ore, acest lucru depinzând de trafic. A arăta indignare sau 
nerăbdare la o întrevedere cu un asiatic, un arab sau un latin-american poate să-l uimească 
foarte mult pe acesta (pentru ei timpul nu reprezintă ceva limitat). 

De asemenea, un lucru foarte important de care negociatorii trebuie să Ńină seama 
priveşte spaŃiul de care are nevoie cel cu care se va întâlni pentru a se separa de interlocutor. 
Arabilor şi celor din America Latină le place să stea aproape de cei cărora le vorbesc. Dacă 
un negociator din U.S.A. nu se simte confortabil la o distanŃă mică faŃă de interlocutor arab 
în cazul unei întâlniri şi manifestă această trăire prin retragerea din faŃa acestuia, arabul 
poate percepe această reacŃie ca fiind una negativă. 

Limbajul trupului face şi el parte din limbajul nonverbal pe care un bun negociator 
trebuie să-l cunoască; necunoaşterea lui putând comunica celeilalte părŃi un lucru total 
diferit de cel pe care cel ce a făcut semnul intenŃiona să-i transmită. Semnul care sugerează 
O.K. pentru un american, va fi înŃeles de un francez că cine face un asemenea semn 
consideră că un anumit lucru nu merită nimic, în timp ce un japonez îl va percepe, acelaşi 
semn ca şi pe faptul că cel care face semnul doreşte puŃină mită! 

Religia constituie un alt factor important de care trebuie să se Ńină cont atunci are 
loc întâlnirea unor oameni care provin din diverse culturi. Fiecare religie presupune 
existenŃa unei puteri supranaturale. Religia inspiră oamenilor idealurile de viaŃă, care sunt  
reflectate în valorile şi atitudinile societăŃii şi individului. Asemenea valori şi atitudini vor fi 
baza unui anumit mod de comportament şi al practicilor oamenilor şi instituŃiilor din cultura 
respectivă. În timp ce impacul religiei poate să fie mai indirect în cazul Ńărilor protestante 
din nordul Europei, în Ńările islamice impactul religiei poate fi foarte profund. Religiile cele 
mai importante din lume sunt: creştinismul, islamul, hinduismul, budhismul, confucianismul 
şi iudaismul. Un mic exemplu prin care aş dori să exemplific importanŃa religiei vis-à-vis de 
atitudinea pe care o implică (şi de comportamentul pe care îl generează) ar fi cel referitor la 
faptul că un creştin, fie el protestant, catolic sau ortodox consumă carnea de porc, în timp ce 
un musulman nu o va face. Ce impresie ar crea un negociator olandez, care, după ce a 
încheiat un contract cu un algerian în Amsterdam, l-ar invita pe acesta la cină la un 
restaurant unde se prepară mâncare pe bază de carne de porc?! De unde rezultă importanŃa 
cunoaşterii de către negociator a tuturor elementelor definitorii ale atitudinii şi 
comportamentului interlocutorului care provine dintr-o altă zonă a lumii în care oamenii 
împărtăşesc o altă credinŃă. 

Creştinismul este religia cu cei mai mulŃi adepŃi (peste 2 miliarde de oameni); cele 
mai importante grupuri sunt catolicii şi protestanŃii. DiferenŃa majoră  între cele două ramuri 
ale creştinismului amintite mai sus constă în atitudinea privind modul în care se fac banii. 
Etica protestantă pune accentul pe importanŃa muncii şi a acumulării de bogăŃie pentru lauda 
lui Dumnezeu, în acelaşi timp, viaŃa este frugală şi acumularea de bogăŃie de pe urma unei 
munci asidue constituie baza investiŃiilor, în timp ce catolicii privesc sceptic  o asemenea 
atitudine. 



  

În cazul islamului, rolul femeilor în afaceri este foarte influienŃat de această religie, 
mai ales în zona Orientului Mijlociu, unde femeile nu se pot bucura de aceleaşi privilegii în 
societate, ca şi în vestul Europei de exemplu. 

În religia hindusă, oamenii care împărtăşesc această religie pun un mare accent pe 
latura spirituală a vieŃii şi nu pe cea materială.  

Budhismul, deşi rezultă din religia hindusă, nu are în vedere un sistem social bazat 
pe caste. ViaŃa este văzută ca fiind plină de suferinŃă, având obiectivul atingerii stării de 
nirvana (o stare marcată de inexistenŃa dorinŃei, aceasta fiind o soluŃie împotriva suferinŃei). 

Confucianismul este un cod de conduită înainte de a fi o religie. Oamenii care 
împărtăşesc această credinŃă pun un mare accent pe relaŃiile pe are fiecare membru al 
societăŃii le are cu ceilalŃi oameni şi fiecare persoană pune pe primul loc binele comun, 
înainea celui individual. Acesta poate fi considerat un motiv care stă la baza succesului 
tigrilor asiatici: Japonia, Corea de Sud, Singapore şi China. Aceentul pe care oamenii din 
aceste zone ale lumii îl pun pe relaŃii este evident atunci când se doreşte dezvoltarea unor 
relaŃii de afaceri în Asia. Stadiul pregătitor poate dura ani, înainte de a se ajunge la un 
anumit nivel de înŃelegere şi o tranzacŃie să aibă loc. 

Repartizarea geografică a oamenilor care au o anumită religie poate fi prezentată în 
felul următor:  

- ortodocşi—în Rusia, Armenia, Georgia, Kazakhstan, România, Builgaria, 
Grecia, Ucraina şi Bielorusia; 

- catolici—în Mexic, America Centrală, America de Sud, Irlanda, Portugalia, 
Spania, FranŃa, Italia, Austria, Polonia, Ungaria, Lituania; 

- protestanŃi—Ńările scandinave, Islanda, Marea Britanie, Estonia, Ńările din 
Sudul Africii, iar în U.S.A., Australia şi în zona centrală a Africii, aceştia sunt 
întâlniŃi alături de oameni care au o altă religie; 

- musulmanii—în nordul Africii, Orientul Mijlociu, Iran, Pakistan, Afganistan, 
India, indonezia; 

- hinduşii—India, Nepal, Sri Lanka, Malayezia; 
- budhiştii—în Sri Lanka, Japonia, mongolia şi în alte state din Asia de Sud; 
- confucianiştii—în China, Japonia, Singapore, Coreea de Sud. 
Manierele şi obiceiurile reprezintă o altă categorie de elemente, pe care 

negociatorii, pentru a face o impresie cât mai bună interlocutorilor care provin din alte 
culturi, trebuie să le cunoască. ÎnŃelegerea manierelor şi a obiceiurilor este de o importanŃă 
capitală în negocieri; interpretările bazate pe un cadru de referinŃă pot diferi de modul de 
interpretare a aceloraşi elemente, care sunt privite prin alt cadru de referinŃă (diferit de la o 
persoană la alta). Astfel la o negociere cu un japonez, tăcerea şi inacŃiunea acestuia poate fi 
percepută de către un american ca fiind un semn negativ, în timp ce japonezul poate să 
aştepte din partea oponentului o reducere de preŃ sau o “îndulcire” a afacerii. Chiar 
obŃinerea unui simplu acord poate lua câteva zile într-o negociere cu un arab din Orientul 
Mijlociu (arabul poate dori să discute despre diverse probleme care nu sunt legate de 
acordul în cauză sau poate dori să facă altceva pentru un timp). Stilul abraziv al 



  

negociatorilor ruşi şi cererile lansate de către aceştia chiar înainte de finalzarea negocierilor, 
pot crea confuzie şi nelinişte negociatorilor insuficient pregătiŃi. 

Un alt aspect care Ńine de faza de pregătire a negocierilor priveşte  posibilitatea 
înmânării unui cadou sau a unui schimb de cadouri în timpul întâlnirii. Un chinez este 
încântat dacă primeşte o carte, cravată, un pix şi nu va fi bucuros de primirea unui ceas sau a 
unui obiect care provine din Taiwan; un indian este plăcut impresionat de primirea unor 
fructe, dulciuri, nuci sau alune, în timp ce respinge ideea de a primi obiecte din piele sau 
imagini care reprezintă un şarpe; unui japonez îi va face plăcere să primească fructe care au 
formă rotundă (pepene de exemplu) şi va respinge daruri care sunt facute în set de câte patru 
sau nouă; un mexican va privi bucuros spre un cadou concretizat într-un pix frumos sau un 
ceas deşteptător în timp ce nu este indicat să I se ofere un cadou constând dintr-un obiect de 
argint; un arab saudit va fi recunoscător dacă primeşte o busolă pentru că vede că se acordă 
atenŃie valorilor care sunt considerate foarte importante de către un musulman. Cu ajutorul 
ei acesta poate identifica direcŃia în care se va ruga, care vizează oraşul Mecca. Dar nu va 
privi cu ochi buni un dar concretizat în băutură alcoolică, cum este lichiorul sau dacă 
primeşte un obiect facut din piele de porc (religia le interzice să utilizeze asemenea bunuri). 

Un alt element de care trebuie să se Ńină seama priveşte estetica şi ceea ce consideră 
că este frumos oamenii care aparŃin unei anumite culturi. Ceea ce este acceptat sau ceea ce 
este respins diferă foarte mult de la o cultură la alta. Chiar culorile pot să aibă conotaŃii 
foarte diferite de la o Ńară la alta. Astfel, negru reprezintă culoarea doliului în U.S.A. şi în 
Europa, în timp ce albul va fi semnul doliului în Japonia şi în alte Ńări din Extremul Orient.      

Elemente care nu pot lipsi din atenŃia oricărui bun negociator care se va “confrunta” 
cu un oponent dintr-o altă cultură sunt reprezentate de valorile şi atitudinile pe care le are 
persoana care vine din cultura respectivă. Valorile reprezintă credinŃe sau grupe de norme 
însuşite de către indivizi. Atutidinile reprezintă evaluările alternativelor disponibile, bazate 
pe aceste valori. Un chinez consideră că este necesar mai întâi să se creeze şi să se 
stabilească o relaŃie cu un om şi numai dacă această relaŃie se va bucura de înŃelegere din 
ambele părŃi şi dacă va avea succes, să se treacă la pasul următor: negocierea şi derularea 
unei tranzacŃii. RelaŃia sau guanxi (în chineză) reprezintă un schimb de favoruri, făcut cu 
scopul de a se stabili o relaŃie bazată pe încredere.Aceentul cade deci pe stabilirea unei 
relaŃii şi abia diupă aceea se va trece la tratative.  

Astfel, negocierea şi stabilirea unei relaŃii în condiŃii atât de diferite şi de adverse 
poate fi realizată în mod optim numai prin perseverenŃă, răbdare şi calm, calităŃi pe care 
un bun negociator trebuie să la posede şi să le dezvolte. 

Dar orice negociator nu trebuie să se îndepărteze de ceea ce reprezintă adevăr; el 
trebuie să iubească adevărul şi să fie un om al probităŃii. Este o eroare fundamentală şi este 
foarte larg răspândită, că un negociator abil trebuie să fie un maestru al înşelătoriei; cinstea 
este cea mai bună politică. Orice minciună are în spatele ei o picătură de otravă întotdeauna, 
în timp ce folosirea ameninŃării dăunează întotdeauna în negocieri. Succesul care se obŃine 
prin înşelătorie sau forŃă stă pe fundamente nesigure. 
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Present day managers are increasingly recognizing that wisdom and innovation alone are 

no longer sufficient to guide an organization.  Organizations today need a strategic planning, 
meaning all the activities that lead to the development of a clear organizational mission, objectives 
and appropriate strategies to achieve the objectives for the entire organization. Strategic planning 
plays a key role in achieving organizational success. 

 
 
EvoluŃia calitativă a sistemelor manageriale, produsă ca urmare a eforturilor de a le 

face mai adaptate complexităŃii crescânde a problemelor generate de un mediu din ce în ce 
mai turbulent, a semnificat adăugarea de noi valenŃe celor care deja existau în ceea ce 
priveşte capacităŃile de percepere a  schimbărilor, de analiză a impactului acestora asupra 
firmei, de luare a deciziilor de răspuns şi de aplicare a deciziilor respective.  

Pot fi distinse următoarele etape în evoluŃia procesului de planificare: 
A. Planificarea bazată pe buget. În anii ‘20 mai multe întreprinderi americane 

(“Du Pont”) au introdus metodele de previzionare bugetară, la început pe un an de zile,   
stabilindu-se corelaŃii între resursele financiare alocate şi acŃiunile strategice propuse, 
nominalizându-se totodată şi responsabilii pe fiecare acŃiune strategică.  

B. Planificarea pe termen lung. În cursul anilor ’50, în politicile dezvoltate la 
Universitatea Harvard, orizontul temporal de previziune a fost substanŃial mărit  (între 2 şi 
10 ani). În schimb tehnicile şi procedurile de lucru au rămas mecaniciste pentru că 
previziunile erau elaborate pe baza unor metode rigide, limitate, care considerau viitorul un 
prezent extrapolat, prelungit şi eventual determinat linear în condiŃii deja cunoscute.  

C. Planificarea strategică.  
Doar după anii ’60 o serie de cercetători au propus elaborarea unei politici bazate pe 

analize specializate, direcŃionate spre capacităŃile şi resursele firmei pe de o parte, şi pe 
comportamentul mediului exterior pe de altă parte, luându-se în considerare şi aptitudinile, 
comportamentele şi valorile manageriale ale conducătorilor. Complexitatea analizelor de 
fundamentare  a strategiei, premisele net diferite de cele specifice planificării pe termen lung 
-  conferă planificării atributul ”strategic”. 

Prin anii ‘70 I. Ansoff a dezvoltat metoda de analiză strategică cu noi instrumente 
specifice: curbele de experienŃă, tehnica de extrapolare prin vectori şi matrici, algoritmul 
demersului strategic dând coerenŃă acŃiunilor manageriale în prospectarea şi asigurarea 
viitorului organizaŃiei.  



  

Planificarea strategică ajută la definirea şi realizarea  obiectivelor organizaŃiei prin 
formularea unui plan a activităŃilor cu faze şi etape care trebuie realizate pentru ca 
obiectivele propuse să fie îndeplinite, precum şi atenŃionarea şi prevenirea conducătorilor în 
faŃa unor schimbări rapide ale mediului, sugerând diferite căi de urmat în funcŃie de 
intensitatea şi direcŃia perturbaŃiilor. Planificarea strategică încearcă să reducă riscul de 
apariŃie a erorilor şi să plaseze firma într-o poziŃie din care să poată anticipa schimbarea, să 
poată reacŃiona la aceasta şi să poată genera schimbare în avantajul său.  

D. Planificarea lină sau SOFT MANAGEMENT. În anii ’80 firma de consultanŃă 
Mc Kinsley  a realizat un model al succesului asigurat de şapte variabile care se 
condiŃionează reciproc şi influenŃează deciziile strategice. Modelul “7S”, denumit astfel 
datorită variabilelor a căror denumire în engleză încep cu litera S, subliniază că succesul 
este determinat de interacŃiunea a 7 factori, fără a exista o ierarhizare a importanŃei acestora. 
Aceştia sunt: 

- structure (structură) 
- strategy (strategie) 
- skills (calificări, aptitudini) 
- systems (sisteme) 
- staff (oameni) 
- style (stil) 
- superordinate goals (scopuri de nivel înalt) 
Cu toate că strategia este unul dintre ei, ea nu mai constituie factorule esenŃial al 

succesului, trebuind privită în corelaŃie cu ceilalŃi factori.  
Tot în aceiaşi perioadă, Peters şi Waterman în “Search of excellence”92 

demonstrează că excelenŃa în afaceri reprezintă un deziderat împlinit doar dacă 
managementul conduce la eficienŃă şi eficacitate într-un mediu cooperant, creativ. Cele opt 
secrete ale excelenŃei în afaceri (tabelul nr. 1) reprezintă o premisă pentru rezultatele 
aşteptate de toŃi actorii implicaŃi în procesul economic. 
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Criza economică din anii ’80 a indus un scepticism general şi a condus la o relativă 

deziluzie faŃă de planificarea strategică: sunt contestate chiar şi spiritul sistemic sau 
hipercentralizarea, precum şi timpul - considerat de unii pierdut -  acordat planificării. Este 
perioada în care s-a lansat teoria haosului economic: conducătorul trebuie să găsească 
acele soluŃii care să scoată firma, chiar şi parŃial, dintr-o dezordine care nu poate fi 
controlată, atitudinea de adaptare la condiŃiile reale fiind singura şansă de supravieŃuire.  

E. Planificarea specifică managementului strategic. Anii ’90,  pe lângă o serie de 
evenimente istorice (căderea zidului Berlinului, războiul din Golf, desfiinŃarea Tratatului de 
la Varşovia etc.), au adus o serie de schimbări de altă natură: retragerea influenŃei statului în 
economie, explozia informaticii, dezvoltarea biotehnologiilor. În acest context organizaŃia 
nu va defini şi implementa o planificare rigidă ci va urmări  mai curând metodic şi etapizat o 
analiză a competenŃelor sale fundamentale, bază pe care-şi va construi propria reŃea de 
activităŃi.  

În evoluŃia procesului de planificare sunt evidente două tendinŃe majore:  
- pe de o parte, trecerea de la focalizarea preocupărilor manageriale aproape 

exclusiv pe situaŃia internă a firmei la cea pe relaŃiile firmei cu mediul său de 
acŃiune, altfel spus trecerea de ceea ce se poate numi sugestiv ”managementul 
introvertit” la cel ”extrovertit”;  

- pe de altă parte creşterea continuă a importanŃei funcŃiei manageriale de 
previziune în cadrul căreia planificarea pe termen lung a cedat, treptat,  locul 
planificării strategice iar aceasta a fost ulterior progresiv înlocuită de 
planificarea specifică managementului strategic, denumită în unele lucrări 
Management Strategic.93  

Referitor la cea de a doua tendinŃă se impun unele precizări.  
În practică planificarea pe termen lung şi cea strategică sunt adesea confundate, 

planificarea pe termen lung fiind adesea folosită ca un substitut pentru planificarea 
strategică. De ce planificarea pe termen lung nu este strategică 

                                                      
93 Corneliu Russu, ”Management strategic”, Ed. All, Bucureşti, 1999, p9; 

Tabelul nr. 1: Cele 8 secrete ale excelenŃei după Peters şi Waterman 
1. ObŃinerea asentimentului în acŃiune 

2. Dezvoltarea capacităŃii de a asculta clientul 

3. Crearea unui climat care favorizează autonomia şi a spiritul inovator 
4. ObŃinerea productivităŃii pe baza motivării personalului 
5. Mobilizarea în jurul unor valori fundamentale 
6. ConsideraŃie faŃă de cei care ştiu să facă 
7. ConstrucŃia unei structuri simple şi adaptive 
8. Combinarea rigorii cu supleŃea 



  

Iată cum prezintă un grup de autori94 de ce planificarea pe termen lung nu este 
strategică: 

a) Planurile pe termen lung sunt de obicei rezultatul proiectării operaŃiilor curente în 
viitor. Analiza mediului în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea, deşi fundamentează 
planificarea pe termen lung, nu constituie totuşi o bază pentru determinarea direcŃiei 
strategice de acŃiune. Autorii menŃionaŃi citează un director executiv al unei mari companii: 

...”Odată numit în această funcŃie, a trebuit să dezvolt un plan de afaceri. Am 
realizat că cea mai bună abordare este una liniară. Colegii cu care lucram considerau firesc 
să menŃinem rata de creştere din ultimii anii, între 4% şi 6 %. Vânzările unuia dintre 
produsele noastre cunoscuseră, în medie, o creştere de 32 % într-o anumită zonă geografică, 
iar colegii considerau corect să menŃinem aceeaşi rată şi pe viitor”...  

Ulterior acelaşi director remarca  greşelile făcute: 
....”O primă greşeală a fost analiza unifactorială, ignorarea complexităŃii situaŃiei... 

dar o greşeală chiar mai mare a fost dată de lipsa unei direcŃii strategice de acŃiune”.... 
Exemplul de mai sus ilustrează una dintre greşelile făcute de cei care folosesc 

planificarea pe termen lung ca substitut al planificării strategice: planificarea pe termen lung 
nu are mecanismele care să îi determine pe manageri să gândească strategic, să gândească 
un viitor dezirabil pentru organizaŃia în fruntea căreia sunt. 

b) În practică mulŃi manageri nu stabilesc obiective (o direcŃie clară de acŃiune) ca 
punct de plecare în planurile pe care le realizează. Ei îşi acceptă viitorul ca rezultat al 
prelungirii prezentului,  în loc să îl planifice pornind de la ceea ce se doreşte, în loc să îl 
construiască în jurul unor obiective definite de la bun început. 

c) Atunci când planificarea are totuşi la bază obiective definite de la bun început, 
obiectivele sunt stabilite invariabil în termeni financiari. În jurul lor sunt definite ulterior 
obiective funcŃionale şi operaŃionale, privind produsele, pieŃele, modalităŃile de alocare a 
resurselor.  

Deşi este firească definirea unor obiective în termeni financiari, trebuie evitată 
aşezarea acestora la baza planificării – aceasta fiind de fapt greşeala avută în vedere la acest 
punct. Atunci când obiective financiare stau la baza planificării (cum se întâmplă în cazul 
celei pe termen lung) se omite tocmai esenŃialul, anume că rezultatele financiare nu pot fi 
decât consecinŃa preocupărilor continue pentru satisfacerea superioară a nevoilor de 
consum. La baza planificării trebuie pus scopul organizaŃiei, motivul existenŃei acesteia pe 
piaŃă, care nu poate fi conceput decât în legătură cu consumatorul. Pornind de la acesta 
poate fi dezvoltat ulterior sistemul de obiective al firmei, inclusiv cu obiective financiare.   

De exemplu, pornind de la dezideratul oferirii unor servicii de calitate pentru clienŃi 
(scopul firmei, definit în mod clar în legătură cu consumatorul) se poate stabili ca obiectiv la 
nivelul firmei creşterea eficienŃei investiŃiilor cu 15 %. 

d) planurile pe termen lung sunt construite începând cu nivelurile strategice 
inferioare ale organizaŃiei, deoarece acestea folosesc informaŃiile pentru realizarea 
                                                      

94 Arthur A. Thompson,  A. J. Strickland, Tracy Robertson Kramer, ”Readings in 
strategic Management”,  Richard R. Irwin, Inc., 1995; 



  

previziunilor. Previziunile realizate pe diverse niveluri strategice sunt agregate pe măsură ce 
se urcă spre vârful piramidei ierarhice, rezultând un plan propus conducerii superioare spre 
aprobare. Conducerii superioare nu îi rămâne deci decât aprobarea acestora , cu unele mici 
retuşuri eventual. 

e) planurile pe termen lung suferă în general de prea mult optimism. Acesta 
deoarece responsabilii pe diferitele nivele strategice cu planificarea doresc să îşi 
îmbunătăŃească rezultatele, stabilind obiective superioare, care necesită alocarea unor 
resurse superioare. PretenŃiile lor sunt de multe ori rezultatul unor supraevaluări, a unor 
evaluări optimiste, care subminează orice consideraŃii strategice, în măsura în care acestea 
există.  

f) Planificarea pe termen lung are la bază de cele mai multe ori analiza mediului în 
care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea. Deşi analiza mediului are o importanŃă 
strategică semnificativă, în planificarea pe termen lung este folosită exclusiv pentru a 
determina gradul de optimism ori pesimism al proiecŃiilor făcute. Aceasta deoarece 
planificarea pe termen lung nu este un proces care să folosească analiza mediului în scopuri 
strategice. 

g) Planurile pe termen lung sunt adesea inflexibile. Fără un cadru care să definească 
clar ceea ce se doreşte, viitorul organizaŃiei apare ca o imagine compozită, rezultat al 
proiectării fiecărui detaliu al imaginii. Un astfel de demers frânează schimbarea. 
Inflexibilitatea planurilor pe termen lung face dificilă reacŃia organizaŃiei la schimbările 
mediului ce nu au fost anticipate. Inflexibilitatea lor reiese şi din faptul că ele se modifică 
doar atunci când este prea târziu – în situaŃii de criză. 

În esenŃă deci planificarea pe termen lung este cea în care tendinŃele viitoare sunt 
determinate prin extrapolarea datelor privind evoluŃia trecută; un asemenea mod de 
prefigurare a viitorului conduce, inevitabil, la fixarea unor obiective optimiste, rezultate din 
aplicarea unor coeficienŃi de creştere realizărilor anterioare şi care, în cea mai mare parte a 
cazurilor, nu sunt realizate în cadrul evoluŃiilor ulterioare.  

Planificarea strategică se bazează pe două premise net diferite de cele specifice 
planificării pe termen lung: nu este obligatoriu ca obiectivele viitoare să rezulte din 
extrapolarea performanŃelor trecute şi nici să fie superioare acestor performanŃe. 
Instrumentul de bază al planificării pe termen lung – extrapolarea – este înlocuit în cazul 
planificării strategice cu o metodologie mult mai complexă care presupune:  

- analiza perspectivelor de evoluŃie a firmei, în cadrul căreia se evidenŃiază 
tendinŃele, oportunităŃile şi ameninŃările care pot influenŃa semnificativ această 
evoluŃie;  

- analiza competitivităŃii firmei, axată pe identificarea posibilităŃilor de 
îmbunătăŃire a performanŃelor ei în condiŃiile stabilirii unei strategii 
competitive adecvate mediului său de faceri;  

- analiza portofoliului strategic al firmei, în cadrul căreia se evidenŃiază 
perspectivele pe care acesta le are în diferite domenii de afaceri, se compară 
perspectivele respective, se identifică cele mai promiŃătoare, se stabilesc 
priorităŃi şi se alocă în mod corespunzător resursele necesare;  



  

- în cazurile în care analiza portofoliului strategic relevă vulnerabilitatea 
portofoliului existent sau un dezechilibru între obiectivele pe termen lung şi 
cele pe termen scurt, metodologia prevede o a patra etapă, care constă în 
analiza diversificării afacerilor firmei, a cărei menire este să identifice noi 
domenii de acŃiune promiŃătoare pentru firmă. 

Trăsăturile definitorii ale planificării specifice managementului strategic.  
Planificarea specifică managementului strategic adaugă două noi domenii 

procesului planificării strategice – planificarea capabilităŃii firmei la nivel funcŃional 
(marketing, cercetare – dezvoltare, producŃie, financiar – contabil, personal) şi al 
managementului general (structura firmei, capacitatea managementului general de a face 
faŃă noilor exigenŃe, cultura firmei, structura puterii în cadrul acesteia, abilităŃile şi 
mentalităŃile membrilor conducerii strategice), precum şi stabilirea acŃiunilor manageriale 
sistematice destinate să învingă rezistenŃa la schimbări manifestată în cadrul firmei. Prin 
aceste componente, planificarea specifică managementului strategic se dovedeşte mai bine 
adaptată provocărilor adresate firmei de un mediu cu turbulenŃă crescândă, mai aptă de a 
prefigura rezistenŃa pe care o vor genera schimbările viitoare profunde pe care le va suferi 
firma, precum şi mai riguroasă în desemnarea acŃiunilor ce trebuie iniŃiate de către 
managementul general pentru a surmonta această rezistenŃă.  

Dacă în planificarea strategică reflexia strategică implică doar mediul înconjurător 
al firmei, în cazul planificării specifice managementului strategic i se adaugă mediul intern – 
organizaŃie, cultură, putere. Managementul strategic reflectă imediat orice modificare 
generată de un eveniment important imprevizibil. Introducerea conceptului de ”surpriză 
strategică” este deci un alt element care conferă specificitate planificării specifice 
managementului strategic. În plus, planificarea specifică managementul strategic  
antrenează nu doar conducerea superioară ci şi managementul de primă linie, responsabil cu 
implementarea strategiilor. Procesul decizional este relativ descentralizat şi diferă de planul 
de acŃiune impus de planificatori într-o schemă rigidă, pe cale ierarhică. 

Malcolm McDonald95 sintetizează astfel trăsăturile celor două concepte: 
 

Tabelul nr. 2: Caracteristicile celor două sisteme de planificare 
Caracteristici Planificare strategică Planificare specifică 

managementului strategic 

priorităŃi de management 
modifică orientarea 

strategică şi posibilităŃile 
 

face faŃă surprizelor 
strategice 

ipoteze 

 
sunt de presupus tendinŃe 

noi şi discontinuităŃi 
 

ciclurile de planificare nu fac 
faŃă corespunzător 
schimbărilor rapide 

                                                      
95 Malcolm McDonald, ”Marketing Strategic”, Ed. Codecs, Bucureşti, 1996; 



  

procesul periodic se desfăşoară în timp real 
 
Elementul comun al evoluŃiilor activităŃii firmelor, sistemelor lor de management şi 

de planificare îl reprezintă cerinŃa imperioasă a adoptării de către firmă a unor modalităŃi 
noi, evoluate, de orientare şi desfăşurare a activităŃii lor confruntată cu schimbări accelerate 
şi de amploare crescândă. Schimbarea – luată în sens general şi manifestată pe toate 
planurile vieŃii şi activităŃii umane – constituie, astfel, determinantul principal al acestor 
evoluŃii întrucât obligă firmele să se reorganizeze frecvent, să se adapteze continuu pentru a 
face faŃă modificărilor produse în interiorul lor şi în mediul lor de acŃiune, ca expresie a 
influenŃelor progresului ştiinŃific şi tehnologic, ale competiŃiei tot mai acute la nivel naŃional 
şi internaŃional, ale modificării nevoilor şi gusturilor oamenilor. 

Planificarea specifică managementului strategic constituie stadiul prezent al acestei 
evoluŃii şi reprezintă o formă de conducere previzională, axată pe anticiparea schimbărilor şi 
modificărilor ce trebuie operate în cadrul firmei şi în interacŃiunile acesteia cu mediul ei de 
existenŃă şi acŃiune, pentru a împiedica producerea situaŃiilor în care bunurile / serviciilor 
oferite de către firmă, producŃia şi vânzarea acestora, întreaga activitate desfăşurată să 
devină depăşite, neconcordante  cu schimbările produse. Unii autori folosesc pentru 
desemnarea Planificării specifice managementul strategic conceptul de Management 
Strategic (exemplele sunt numeroase. Amintesc doar lucrările lui Bogdan Băcanu96 şi Ioan 
Ciobanu97) . Se pot găsi totuşi diferenŃe între cele două concepte. Problematica 
managementului strategic este mult mai complexă, acesta definind în fonf managementul 
bazat pe strategie (Consacrarea sintagmei ”Management strategic” a fost făcută cu ocazia 
primei ConferinŃe internaŃionale de management strategic, organizată de I. Ansoff în 1973 la 
Universitatea Vanderbilt) .  

Planificarea specifică managementului strategic, ca formă de conducere 
previzională, sistem modern de conducere şi proces complex cu metodologie bine definită, 
nu este însă acceptată de toŃi specialiştii cu preocupări în domeniul ştiinŃei şi practicii 
managementului. Unii autori o consideră ca o simplă extensie a conceptului de planificare 
strategică. AlŃi autori apreciază că acest nou sistem de conducere reprezintă doar 
echivalentul planificării strategice practicate înainte de 1973.  

Majoritatea specialiştilor subscriu însă la ideea că planificarea specifică 
managementului strategic constituie o formă evoluată de conducere apărută ca răspuns la 
cerinŃa sporirii capacităŃii firmelor de a înfrunta cu succes un mediu tot mai dinamic, acesta 
fiind şi punctul de vedere îmbrăŃişat de prezenta lucrare.  

                                                      
96 Bogdan Băcanu, ”Management Strategic”, Ed. Teora, Bucureşti, 1999;  
97 Ioan Ciobanu, ”Management Strategic”, Ed. Polirom, Iaşi, 1998; 
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The managing doctrinne of the sixties had as a target a rational management of the firm. 

This had, at its tutn the target of planning, levelled managing and controlling. 
 
 
Doctrina managerială a anilor ’60 punea dept postulat o gestiune, îndeosebi 

raŃională a firmei. Aceasta avea, la rândul ei, drept corolar planificarea, conducerea 
ierarhizată şi controlul cât mai elaborat. Antropologii de la sfârşitul anilor ’70 au evidenŃiat 
o nouă dimensiune managerială şi anume, cultura managerială a firmei, contribuind la o mai 
bună apreciere a fenomenelor calitative, nemonetarizate dintr-o organizaŃie. La începutul 
anilor ’80, semnificaŃia culturală a firmei s-a impus mai mult, odată cu recunoaşterea, de 
către manageri, a faptului că strategiile raŃionale sunt greu de implementat şi practicat. Exact 
în acelaşi moment cultura managerială a firmei devine esenŃială. Aplicarea cu succes a unei 
strategii manageriale nu se face doar raŃional, cu ajutorul planurilor şi procedurilor de 
acŃiune, cu bugete tehnice şi instrumente de gestiune directe, ci ea presupune schimbarea 
valorilor, a atitudinii, a comportamentului în funcŃie de cultura managerială şi etica firmei. 

ImportanŃa acordată culturii manageriale se explică şi dintr-un alt punct de vedere: 
astăzi mediul firmei este din ce în ce mai complex şi interdependent, iar descentralizarea şi 
demasificarea pot conduce la dispariŃia coeziunii. 

Este foarte important să se perfecŃioneze conceptele despre cultura managerială a 
unei firme, concepte incluse în doctrina managerială, în crezul şi misiunea firmei. 
Indiscutabil că etica şi cultura în deciziile manageriale nu se pot urmări şi analiza în aceeaşi 
manieră ca alte fenomene economice. Metodele cantitative, riguroase, deterministe nu se pot 
folosi pentru că se situează într-un domeniu calitativ, dacă nu imposibil, greu de cuantificat. 

Managerii zilelor noastre trebuie să recunoască mai întâi importanŃa acestei 
dimensiuni calitative şi să fie suficient de sensibilizaŃi pentru a putea apoi ameliora sau 
perfecŃiona în timp procesul managerial. 

Cultura şi etica managerială a firmei nu pot fi considerate teme predilecte apărute în 
deceniul opt. Au existat dintotdeauna lideri care au recunoscut şi apreciat dimensiunile 
culturale şi morale ale unei firme intuitiv dacă nu explicit. Ei au acŃionat în consecinŃă ca 
lideri responsabili, adoptând decizii raŃional, fireşti, obiective. 

Conceptul actual de cultură managerială a firmei, perceput ca un ansamblu unitar, 
coerent, dinamic de cutume structural organizaŃionale şi de “savoire-faire”, care asigură un 
cod implicit de comportament şi acŃiune, este asimilat doctrinelor moderne şi flexibile 



  

privind managementul firmelor ce iniŃiază o nouă paradigmă a facerilor. A înŃelege cultura 
firmei, înseamnă a depăşi modul tradiŃional de gândire, de măsurare a şi cuantificare 
practicat în procesul decizional managerial. Cultura managerială a firmei este o filosofie a 
managementului contemporan, o ideologie a firmei ce reflectă mixul personalităŃilor şi 
stilurilor de conducere moderne. 

ImportanŃa crescândă pe care aceasta o capăta este o consecinŃă logică a 
schimbărilor mediului economic, social şi natural. În ultimele decenii, afacerile presupun 
integrarea tuturor dimensiunilor vieŃii şi a responsabilităŃii întregului, ceea ce necesită o 
bună înŃelegere a contextului cultural şi o stăpânire adecvată a procesului decizional 
managerial. 

Observăm că, din ce în ce mai mult, oamenii aduc în centrul preocupărilor 
decizional-manageriale, iar responsabilitatea are scopuri multiple, producătoare de efecte 
moral, creatoare mai mult decât suma calculelor financiare. 

Transformările culturale în procesul decizional managerial sunt legate de noul mod 
de creare a avuŃiei naŃional, în care abordarea simultană a problemelor globale şi locale are 
de înfruntat provocarea refacerii sistemului nostru contemporan de valori în cadrul căruia 
informaŃia are valoare de proprietate, dezvoltarea materială asigură bunăstarea iar 
planificarea centralizată şi eficienŃa sunt fireşti, indiferent de timp şi  loc. 

În acest sistem majoritatea firmelor sunt centralizate şi ierarhizate, concentrate în 
deciziile lor. Succesul rezultă exclusiv din profit, iar măsurarea, orizonturile temporale de 
perspectivă se definesc pe intervale de la 5 la 10 ani. 

Perspectiva globală şi locală în viitor sugerează emergenŃa unor altfel de firme, 
interconectate, a unei “lumi fără frontiere”, a evoluŃiei spre o formulă economică care ar 
putea unifica spirirul întreprinzător al capitalismului cu o preocupare sporită pentru 
responsabilitatea şi etica socială. Gândirea managerială strategică este orientată spre a 
anticipa viitoarele necesităŃi, iar prin intermediul afacerilor oamunii pot să se dezvolte şi să-i 
servească pe ceilalŃi. Dacă firma este în slujba clientului angajaŃilor şi comunităŃii, atunci cu 
siguranŃă că acestea la rândul lor, vor servi mai bine firma. 

Tehnologiile contemporane, mariaj între tehnologiile robotice şi biologice şi deziile 
manageriale Ńin cont de factorii culturali : populaŃie, structuri sociale, nivel de calitate, 
resurse, aspecte morale şi filosofice, determinanŃi pentru calitatea de perspectivă a vieŃii 
noastre, care depinde de flexibilitatea şi intuiŃia novatoare pentru a prospera în toiul 
perioadelor tumultoase ce se anunŃă. 

Cultura în procesul decizional managerial contemporan şi viitor este 
multidimensională, pentru că provine şi se adresează  unei diversităŃi foarte eterogene. 
Cultura firmei se însuşeşte, manageri şi constituienŃi se pot adapta la o nouă cultură şi etică, 
dacă aceasta serveşte mai mult scopurilor urmărite prin deciziile manageriale. Cultura 
managerial-decizională poate deveni în timp sursă a unei strategii dinamice, element de 
control al strategiei manageriale, factor de descentralizare a procesului managerial şi de 
diminuare a controlului formal şi primitiv. 



  

Cultura şi etica managerială a firmei pot contribui la integrarea economico-socială a 
noilor angajaŃi, la unitatea de acŃiune în aplicarea deciziilor manageriale de către membrii 
firmei. 

Analiza culturii manageriale a unei firme presupune judecăŃi de valoare care nu 
folosesc criterii absolute, potrivit cărora o firmă are o cultură mai bună sau nu faŃă de alta. 
Un mare număr de studii, relativ recente, demonstrează că anumite caracteristici culturale au 
o importanŃă particulară în contextul economic actual şi viitor. Aceste caracteristici sunt: 

- Atitudinea faŃă de clienŃi, în momentul adoptării deciziilor : 
- privilegii acordate propriilor clienŃi; 
- respectarea calităŃii şi a termenelor de servire; 
- gradul de satisfacere a nevoilor şi dorinŃelor lor; 
- clienŃii, parteneri inteligenŃi sau oameni manipulabili? 

- Atitudinea managerial – decizională şi orientarea faŃă de colaboratori: 
- salariaŃii sunt roboŃi sau participanŃi responsabili, la adoptarea deciziilor 

manageriale; 
- promovarea, perfecŃionarea, motivarea, antrenarea personalului în 

implementarea la timp a deciziilor manageriale; 
- cooperare, delegare a competenŃelor, dereglementare. 

- Orientarea spre inovare şi atitudinea faŃă de risc : 
- inovarea bazată pe cunoştiinŃe noi, mereu perfectibile, mai ales în procesul 

decizional; 
- spirit deschis inovării, asumării conştiente a riscului şi incertitudinii. 

- Orientarea spre performanŃe strategice : 
- deciziile vizând  o misiune a firmei axată pe performanŃă; 
- asigurarea existenŃei şi dezvoltării pe termen lung. 

- Atitudinea faŃă de comunitate şi mediu: 
- care sunt consecinŃele economice şi sociale ale deciziilor manageriale; 
- consecinŃe tehnologice şi informaŃionale; 
- consecinŃe ecologice; 
- responsabilitate pentru cheltuieli şi efecte ale deciziilor manageriale în 

folosul comunităŃii. 
Pentru a putea judeca posibilităŃile şi dorinŃa de schimbare a culturii firmei, 

considerăm că este foarte important să evidenŃiem elemente culturale şi etice favorabile sau 
ostile schimbărilor în procesul decizional managerial. 

Elementele favorabile schimbării includ :  
- existenŃa liderilor deschişi inovării bazată pe cunoştiinŃe noi; 
- salariaŃi interesaŃi şi capabili de adaptare inovativă; 
- insatisfacŃie faŃă de lucruri prestabilite; 
- comportamentul drept şi cinstit al managerilor şi salariaŃilor; 
- performanŃele manageriale sunt urmărite în limitele standardelor legale şi 

preceptelor eticii manageriale. 



  

Elementele culturale şi etice care se opun flexibilităŃii cultural . manageriale 
sunt: 

- opoziŃie, teamă, scepticism vis a vis de inovare; 
- formalism, birocraŃie în adoptarea deciziilor manageriale; 
- gigantismul firmei; 
- gestiune centralizată şi autoritară; 
- tehnologii şi mentalităŃi depăşite; 
- autosatisfacŃie sau automulŃumire; 
- deciziile şi comportamentul opuse moralei şi eticii în afaceri; 
- performanŃele legate exclusiv de câştigurile băneşti ale firmei urmărite pe 

termen scurt. 
Vorbind despre cultura şi etica unei firme considerăm că este totdeauna posibil de a 

modifica ideile de a deveni mai maleabili faŃă de norme morale, culturale sau religioase. A 
interveni în procesul decizional managerial înseamnă a accepta noi referinŃe şi noi valori 
printre salariaŃi, deci la ideea că nu există reŃete universal – valabile pentru aceste 
transformări în timp. Mai mult, este mai uşor să distrugi o cultură decât s-o creezi şi să o 
dezvolŃi. Schimbările nu sunt imediate şi automate, evoluŃia şi perfecŃionarea culturii 
manageriale necesitând timp, răbdare şi perseverenŃă. 

Atitudinile unor persoane, manageri, structuri organizaŃioanle, talia unei firme sau 
întreprinderi limitează adeseori evoluŃia culturală managerială a unei organizaŃii sau firme 
pe termen scurt. Dar, pe termen lung şi mediu aceste bariere sunt surmontabile dacă se 
doreşte aceasta. 

EvoluŃia şi perfecŃionarea culturii mangeriale a unei firme poate fi vizualizată cu 
ajutorul unei spirale care evoluează neliniar, în timp cu mişcări circulare aşa cum reiese din 
figura de mai jos  
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As the marketing study acquires a strategic importance through the contribution it brings to 

the business development of the firm, the role of the marketing researcher will become more 
important. 

 
 
Deaoarece studiul de piaŃă capătă o importanŃă mai strategică prin contribuŃia pe 

care o aduce la dezvoltatrea afacerii firmei, rolul cecetătorului de marketing va deveni mai 
important. Analistul independent poate aduce o contribuŃie efectivă, pozitivă şi suplimentară 
la procesul de decizie folosindu-se de cunoştinŃele despre piaŃă. Cercetătorul de piaŃă va 
deveni cedi mai eficient decât in strateg sau planificator dincomunicaŃii. El sau va indeplini 
rolul unui planificator dintr-o firmă mai mică, şi al unui analist strategic de piaŃă în cazul 
uneifirme mai mari. Însă contribuŃia pe care o va aduce acest cercetător va fi mult mai 
importantă, prin crearea unei strategii orientate spre piaŃă, decât cea a unui planificator din 
comunicaŃii, pentru că el se va raporta mult mai mult la nevoile pieŃei decât la temele 
creative proiectate să atragă atenŃia pieŃei indiferent de nevoile acesteia. 

Firmele vor dori săse asigure că acŃionează, prin afacerile lor, cât mai profitabil pe 
pieŃe competitive. Ipotezele de piaŃă, vor deveni mai puŃin credubile decât utilizarea datelor 
solide de piaŃă pentru a înŃelege, evalua şi controla implementarea vânzăriilor şi metodelor 
de marketing necesare. 

Orice manager trebuie să revizuiască rolul studiului de piaŃăpentru dezvoltarea 
afacerii firmei şi să obŃină acordul şi interesul managementului pentru felul în care acesta se 
poate folosi eficient. Cele mai eficiente căi de a ajuta firma să-şi elaboreze cele mai bune 
metode de a-şiextinde afacerile sunt acelea de a pune în ălan central în cadrul procesului 
managerial de decizie, funcŃia de cercetare şi informare şi de a utiliza mai bine datele în 
cadrul tuturor întâlnirilor de afaceri, şi nu din punct de vedere descriptiv al analizei 
vânzărilor. 

Este important săse dezvolte sisteme care să aibă un rol central în conducerea firmei 
şi care să introducă şi să scoată atât date interne cât şi externe. Aceste date trebuie să indice 
ce metode de vânzări, marketing şi comunicare sunt necesare, care sunt eficiente şi pentru 
care trebuie să aloce mai multe resurse pentru a sprijini creşterea vânzărilor. 

Un manager nu poate lua decizii greşite pentru dezvoltarea afacerii firmei dacă el 
crează sisteme de studiul pieŃei cvare asigură în mod regulat fapte cheie ce îl ajută să 
identifice dacă procesul şi vânzări şi de marketing progresează cu succes. 



  

Datele privind cota de piaŃă a unui produs pe piaŃă vor furniza statistici legate de cât 
de bine şi competitiv este realizată vânzarea produsului. Dacă aceste date sunt strânse în 
cadrul unei analizedetaliate, acest lucru va ajuta să se stabilească ce categorii de produse şi 
servicii ar trebui dezvoltate sau stimulate prin suport promoŃional pentru a contracara 
ameninŃarea concurenŃei. 

Dezvoltarea datelor despre consumatori şi definind caracteristicile utilizatorului şi 
cumpărătorului, cunoscând obiceiurile de cumpărare şi natura nevoilor consumatorilor din 
cadrul întregii pieŃe, vor fi asigurate informaŃiile cheie despre cum să fie anticipate, să se 
răspundă şi săse vândă după nevoile clar definite ale consumatorului. Un rol important în 
acest caz îl are stabilirea, înŃelegerea şi interpretarea limbajului clienŃilor firmei, pentru că 
ajută la confirmarea punctelor de vânzare unice şi competitive ale firmei. O dată ce acestea 
au fost definite, toate metodele de vânzări, de marketing şi de comunicare vor putea reflecta 
aceste puncte unice de vânzare şi vor sublinia în mod competitiv avantajele produselor 
firmei. 

Din momentul în care se defineşte piaŃa vizată şi sunt înŃelese orientările 
consumatorilor este important ca acestea să fie  segmentaŃi în categorii care sporesc 
eficienŃa de cost a vânzărilor şi efortului de comercializare. Acest lucru este esenŃial pentru 
dezvoltarea afacerilor pentru că fiecare segment de piaŃă necesită o abordare diferită din 
punctul de vedere al tehnicilor de vânzare şi marketing.  

Aceste segmente de piaŃă se referă, de asemenea, la felul în care noile produse şi 
servicii se pot dezvolta pentru subgrupele care există în cadrul bazei de consumatori. 
Important pentru un manager de firmă este să analizeze clar segmentele de piaŃă şi să 
înŃeleagă cum diferă orientările şi nevoile în cadrul aceluiaşi segment de piaŃă. 

Tehnicile computerizate care definesc factorii şi grupurile care există şi raportează 
aceste segmente de piaŃă la stilurile de viaŃă şi caracteristicile de clasificare vor îmbunătăŃii 
analiza de piaŃă şi vor pune la dispoziŃia managerilor Ńeluri care vor răspunde mai specific 
metodelor de vânzare şi comercializare concentrate asupra consumatorilor. 

Creându-se o “hartă” proprie pieŃei şi înŃelegând cum sunt repartizate segmentele de 
piaŃă pe această hartă după tendinŃele segmentelor de piaŃă şi stilurile de viaŃă ale 
consumatorilor firma îşi poate asigura cea mai bună cale de a-şi dezvolta afacerea şi, 
totodată, îşi poate aprecia corect metodele de vânzare şi comercializare a produselor şi 
serviciilor sale în cadrul piaŃei. 

De asemenea, este necesar ca datele care au fost colectate prin folosirea studiului de 
piaŃă să fie bine prezentete şi raportate în mod relevant managementului firmei. Este nevoie 
ca datele din studiul de piaŃă să fie corelate cu problemele de vânzare şi marketing cu poziŃia 
concurenŃială a firmei care trebuie considerate drept informaŃii utile. Ceea ce este de 
asemenea important este că indiferent de câte date sunt adunate prin folosirea studiului de 
piaŃă, acest lucru generează recomandări clare, idei sau subiecte care contribuie la gândirea 
managerială de marketing, crearea ideilor şi planificării strategice în marketingul firmei. 
Aceasta dă siguranŃă că informaŃiile curente culese prin studiul de piaŃă sunt utilizate, iar 
utilizarea lor aduce o contribuŃie semnificativă la dezvoltarea şi planificarea afacerilor 
firmei.  



  

În cazul dezvoltării programelor de prospectare este important să se realizeze o 
relaŃie de afaceri pozitivă şi constructivă cu realizatorul studiului de piaŃă. Folosirea acestuia 
pentru a aproba sau dezaproba o probelmă de politică internă cum ar fi efectuarea mai 
eficientă a muncii pe plan extern decât cu resurse interne, nu este o utilizare raŃională sau 
profitabilă a timpului de management. Lafel, dacă se aşteaptă de la realizatorul studiului de 
piaŃă să evalueze fără să traseze parametrii între care el poate ajuta firma, acest lucru nu este 
o investiŃie bună privitor la folosirea specialiştilor de piaŃă. Firma trebuie să pună la 
dispoziŃia cercetătorilr de marketing sau de studierea piaŃei informaŃii clare şi bine gândite şi 
ei se vor dovedi eficienŃi, răspunzând firmei în acelaşi fel. 

Firmele care au beneficiat de pe urma folosirii studiului de piaŃă pentru aâşi 
dezvolta afacerile sunt acelea care şi-au planificat în mod eficient studiul de piaŃă. MulŃi 
manageri, care au folosit studiul de piaŃă în luarea deciziilor pentru dezvoltarea afacerilor, 
au declarat că au realizat următoarele avantaje sau beneficii prin valorificarea datelor din 
studiul de piaŃă: 

- Au înŃeles contribuŃia lor la piaŃă; 
- Au aflat gradul lor de penetrare în diferite segnebte ale pieŃei; 
- Au identificat unde vânzările lor au fost eficiente şi unde este necesar să 

sprijine mai mult creşterea vânzărilor; 
- Mai buna orientare asupra clienŃilor actuali şi potenŃiali pentru comunicarea 

beneficiilor produselor şi serviciilor; 
- O administrare mai realistă a bugetului care se referă la estimarea vânzărilor şi 

alocarea unui volum corect de resurse pentru creşterea vânzărilor. 
Pentru aceste firme studiul de piaŃă a devenit o planificare eficientă în dezvoltarea 

afacerilor, un instument de control şi de luare a unor decizii avantajoase, progresiste. 
Firma modernă, din anii începutului de secol XXI este cea care un sistem de 

informaŃii de marketing. Managerii firmei moderne vor dori să folosească informaŃiile 
rezultate din studiul de piaŃă pentru a-şi dezvolta eficient afacerile, pentru a controla atenŃia 
clienŃilor şi cât de bine trebuie aceştia satisfăcuŃi. 

Datele rezultate din folosirea studiului de piaŃă vor deveni mai imporatnte întrcât  se 
vor utiliza pentru a demonstra clienŃilor cât de satisfăcuŃi sunt ceilalŃi clienŃi de stilul şi 
eficienŃa serviciilor. De asemenea, managerii vor dori să-şi cunoască poziŃia lor pe piaŃă, să 
verifice activitatea  concurenŃială de vânzări şi să aibă suficiente informaŃii care să indice 
dacă succesul continuă sau se schimbă. 

Studiul clientelei şi al atitudinilor sale şi studiul informării şi comportamentului vor 
ajuta la dezvoltarea datelor despre tendinŃele pieŃei. Aceste date despre tendinŃă vor 
manitoriza atitudinile consumatorilor faŃă de produse şi planificarea activităŃilor firmei în 
consecinŃă, prin îmbunătăŃirea atragerii consumatorilorsau prin dezvoltarea serviciilor (ce 
asigură dezvoltarea afacerilor firmei), care să corespundă modificării cererii consumatorilor. 

Studiul de piaŃă oferă firmei un mijloc de a ajunge la o înŃelegere mai clară a piaŃai 
şi la o concentrare asupra nevoilor pieŃei. El asigură mecanismul pentru feed-back şi 
monitorizarea deciziilor de management şi a eficienŃei lor. Folosirea studiului de piaŃă 
pentru dezvoltarea afacerii firmei sale de o “cultură” care foloseşte informaŃiile în acest 



  

sens. Momentul când studiul devine eficient pentru creşterea vânzărilor este acela când îi 
îndrumă pe manageri să-şi schimbe părerile preconcepute şi deciziile anterioare, şi să le 
actualizeze. 

Dezvoltarea unei afaceri poate însemna complexitate şi incertitudini proprii. 
Folosirea studiului de piaŃă în dezvoltarea afacerii firmei nu numai reduce riscul, dar îl ajută 
pe manager să confirme faptul că deciziile sale au o latură competitivă şi vor avea drept 
rezultat realizarea unor noi vânzări şi eventual, atragerea unor consumatori convinşi. Studiul 
de piaŃă este eficient numai dacă  este activa; activarea lui aduce beneficii palpabile 
desfăşurării şi dezvoltării afacerilor firmei. 
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Dans le processus du travail, l’homme est l’element essentiel. Il participe avec toute sa 

capacite du travail, avec toutes les foctions physiques, psychiques, nerveuses, cerebrales et morales. 
Pour une utilisatioa raisonnable de la capacite du travail, il faut connaitre ses formes et les facteurs 
d’influence. 

 
 
În cadrul sistemului om – maşină – mediu omul reprezintă elementul de bază, cel 

mai activ şi dinamic, de el depinzând, în ultimă instanŃă realizarea obiectivelor propuse. 
Pentru aceasta, omul participă în procesul muncii cu totalitatea funcŃiilor sale fizice, psihice, 
nervoase, cerebrale şi morale, în complexitatea şi interdependenŃa lor, respectiv cu întreaga 
sa capacitate de muncă. 

Capacitatea de muncă reprezintă potenŃialul funcŃional al organismului uman de a 
efectua o cantitate maximă de muncă, cu un randament cantitativ şi calitativ mediu şi fără 
efecte negative asupra stării de sănătate a omului. Pentru aceasta executantul trebuie să 
posede o serie de aptitudini fizice şi intelectuale, deprinderi de muncă, cunoştinŃe 
profesionale şi experienŃă, în funcŃie de specificul muncii desfăşurate. 

În procesul muncii, organismul uman este supus la o serie de solicitări, diferite ca 
natură şi ca intensitate. În funcŃie de preponderenŃa acestor solicitări şi de caracteristicile lor, 
capacitatea de muncă poate fi: 

- capacitatea de muncă în activităŃi cu efort preponderent fizic, în care rolul 
principal îl are aparatul locomotor şi analizatorul kinestezic, iar analizatorul 
senzorial are un rol secundar; 

- capacitatea de muncă în activităŃi cu efort preponderent intelectuală, în care 
accentul se pune pe efortul senzomotor şi pe activitatea nervoasă. 

În general, în activitatea practică, atât solicitările fizice, cât şi cele senzoriale şi 
neuropsihice, se găsesc într-o strânsă interdependenŃă şi într-o alternare permanentă. 

a) Capacitatea de muncă în activităŃi cu efort preponderent fizic depinde, la rândul 
său, de tipul activităŃii: statică şi dinamică. 

În activităŃile statice, capacitatea de muncă depinde de timpul maxim (t) în care o 
forŃă musculară (F) poate fi menŃinută şi se exprimă prin lucrul mecanic (L), aşa cum rezultă 
din relaŃia: 

 
            L = F x t            (1) 



  

 
În cazul muncilor fizice îndelungate, executantul nu poate dezvolta decât cel mult 

20% din forŃa sa musculară. 
În activităŃile dinamice, capacitatea de muncă sau forŃa musculară F este dată de 

raportul dintre lucrul mecanic, exprimat în kgm, şi timpul alocat pentru executarea unei 
mişcări, adică: 

 

t

L
F = .  (2) 

 
În acest caz, capacitatea de muncă se apreciază prin puterea musculară şi nu prin 

lucrul mecanic rezultat. 
b) Capacitatea de muncă în activităŃi cu efort predominant neuropsihic  
Capacitatea de muncă predominant neuropsihică se exprimă prin capacitatea 

organelor senzoriale care participă la efectuarea diferitelor activităŃi, putând fi: 
- capacitate vizuală; 
- capacitate auditivă; 
- capacitate mentală (cerebrală). 
Ea este influenŃată în mod direct de funcŃionarea în bune condiŃii a următoarelor 

subsisteme: 
- subsistemul de cunoaştere senzitivo – senzorială a realităŃii obiective; 
- subsistemul de menŃinere şi control a tonusului, poziŃiei, echilibrului şi 

coordonării mişcărilor; 
- subsistemul se control a senzaŃiei de confort, suferinŃă, motivaŃie, memorie etc. 
În general, în activitatea practică, atât solicitările fizice, cât şi cele senzoriale şi 

neuropsihice se găsesc într-o strânsă interdependenŃă, în diferite variante de manifestare.  
Creşterea gradului de mecanizare şi automatizare a proceselor de muncă a 

determinat schimbări esenŃiale în natura solicitărilor la care este supus organismul uman. 
Dacă în procesele manuale şi manual-mecanice preponderente sunt solicitările asupra 
aparatului locomotor, în meseriile specifice automatizării, şi mai ales în procesele de 
aparatură, s-a ajuns la preponderenŃa solicitărilor asupra sistemului nervos, deoarece este 
necesară o claritate şi o rapiditate a percepŃiei, pentru identificarea semnalelor şi 
recepŃionarea informaŃiilor. 

Marea solicitare a sistemului nervos a determinat punerea accentului în ergonomie 
pe următoarele probleme: 

- care este cantitatea de informaŃii pe care omul este capabil să o recepŃioneze; 
- natura informaŃiilor primite; 
- eliminarea informaŃiilor redundante; 
- evitarea apariŃiei premature a oboselii. 



  

Pentru proiectarea optimă a sistemului om – maşină – mediu şi organizarea raŃională 
a muncii, este necesară cunoaşterea factorilor care influenŃează capacitatea de muncă. 
Aceştia se pot structura în trei mari grupe, aşa cum se observă în tabelul 1. 

În general, capacitatea de muncă se manifestă în trei forme: 
- capacitatea de muncă potenŃială ( mpC ) este o variabilă individuală a 

organismului uman, care este dependentă de rezervele de energie şi de o serie 
de factori fiziologici, psihologici şi social – economici. 

- capacitatea de muncă funcŃională ( mfC ), care este partea din capacitatea de 

muncă potenŃială consumată efectiv în procesul muncii. 
- capacitatea de muncă de rezervă ( mrC ), adică partea din capacitatea de muncă 

potenŃială utilizată în activităŃi extraprofesionale (familiale, sociale, culturale, 
sportive etc.). 

 
Tabelul 1. Factorii de influenŃă ai capacităŃii de muncă 

Nr. crt. Grupa de factori Felul factorilor 

1. Factori biofiziologici 

Starea de sănătate 
AlimentaŃia 
Sexul şi vârsta 
ConstituŃia morfo-funcŃională 

2. Factori psihologici 

Aptitudinile 
Temperamentul 
Caracterul 
Interesul (motivaŃia) 
Atitudinea faŃă de muncă 
RelaŃiile interpersonale 

3. 
Factori socio-economici şi 
tehnologici 

Nivelul de pregătire profesională 
Nivelul cultural 
Regimul de muncă 
Organizarea producŃiei şi a muncii 
Mediul fizic de muncă: iluminat, cromatică, 
zgomot, vibraŃii, microclimat etc.  
Nivelul tehnic al mijloacelor de muncă 
CondiŃiile igienico-sanitare ş.a. 

 
Deşi nu există o delimitare strictă între cele trei forme ale capacităŃii de muncă, 

totuşi se poate vorbi de o anumită individualizare şi echilibrare reciprocă, între ele existând 
următoarea relaŃie: 

 

mpC  ≥  mfC  + mrC . (3) 



  

 
În situaŃia în care această relaŃie nu este respectată, capacitatea de muncă potenŃială 

este utilizată în mod neraŃional, ceea ce conduce la suprasolicitarea organismului şi la 
instalarea fenomenului de oboseală. Pentru evitarea acestui fenomen şi pentru a realiza 
menŃinerea capacităŃii de muncă la un nivel maxim pe toată durata schimbului de lucru este 
necesar ca munca desfăşurată să fie cât mai bine adaptată la posibilităŃile fizice şi 
neuropsihice ale omului, printr-o organizare raŃională a muncii. 
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Approaching the concept of restructuring the companies under the conditions of functioning 

in a viable market economy. 
 
 
1. Definirea restructurării 
Conceptul de restructurare este întâlnit frecvent în literatura de specialitate şi în 

practică, utilizarea lui abuzivă conducând, aşa cum era de aşteptat, la o demonetizare a 
termenului. De cele mai multe ori, restructurarea este redusă la o singură latura a sa, fie că 
se numeşte retehnologizare, restructurare organizatorică sau disponibilizare de personal. 

În urma examinării literaturii de specialitate care tratează acest subiect, nu foarte 
bogată de altfel, vor fi prezentate câteva definiŃii ale restructurării. 

Conform dicŃionarului "ABC-ul economiei de piaŃă", restructurarea economică 
este "un proces cuprinzător şi de durată, de modificare a structurilor fundamentale ale vieŃii 
economice, de schimbare a relaŃiilor dintre ele în concordanŃă cu exigenŃele tehnico -
ştiinŃifice şi prin mecanisme care să  dezvolte iniŃiativa agenŃilor economici, în condiŃiile 
utilizării pârghiilor economice (preŃ, profit, dobândă, cost, salariu) în vederea creşterii 
eficienŃei economice şi a stimulării progresului social".  

AcŃiunile de restructurare în domeniile structural, tehnologic, financiar şi 
managerial trebuie să se bazeze pe o gândire strategică, axată pe anticiparea schimbărilor şi 
pe pregătirea din timp a unităŃii pentru a le înfrunta. 

AlŃi autori definesc restructurarea economiei naŃionale ca  un "proces obiectiv, 
amplu, complex şi de durată, de creare a unui nou cadru juridic şi instituŃional, de schimbare 
a structurii sistemului economic şi a mecanismelor de funcŃionare a economiei, în 
concordanŃă cu cerinŃele actuale şi, mai ales, viitoare ale pieŃei interne şi externe şi cu cele 
mai noi realizări ale ştiinŃei şi tehnicii, în scopul creşterii eficienŃei economice, dezvoltării 
durabile a economiei româneşti şi ridicării standardului de viaŃă al întregii populaŃii" 

Banca Europeană de ReconstrucŃie şi Dezvoltare defineşte restructurarea că  
fiind un proces complex, care se bazează pe strategii guvernamentale, programe sectoriale şi 
proiecte la nivel de întreprinderi şi îşi propune să transforme întreprinderi neviabile în 
unităŃi performante, care să  intre în competiŃie pe piaŃă. 

Într-o lucrare a Camerei de ComerŃ şi Industrie din România se consideră că 
restructurarea economiei şi, în particular, a industriei are dublu sens: lichidarea proceselor 
cu pierderi, dar şi sprijinirea dezvoltării proceselor profitabile şi cu perspective de piaŃă. 



  

În opinia lui Gheorghe Ştefan restructurarea economiei este un "proces amplu, 
complex, obiectiv, determinat de însăşi necesitatea creării unei economii moderne şi care, în 
esenŃă, presupune profunde mutaŃii cantitative şi calitative, inter şi intraramuri, menite să  
confere organismului economic o structură judicios proporŃionată, bine articulată, flexibilă 
şi dinamică, capabil să  asigure, în orice moment, folosirea raŃională şi eficientă a factorilor 
de producŃie, prin punerea în valoare a avantajelor incontestabile ale mecanismelor pieŃei" 

Alte opinii susŃin că  restructurarea este un proces al cărui obiectiv general îl 
constituie formarea unei economii moderne, competitive, deschise pieŃei mondiale, cu un 
grad ridicat de adaptabilitate la diferitele situaŃii conjuncturale şi la tendinŃele pe termen 
mediu şi lung de pe piaŃa regională şi internaŃională şi de valorificare a avantajelor 
comparative şi competitive. 

Un alt termen intrat în vocabularul economic curent este cel de "ajustare 
structurală” care presupune corectarea "din mers" a unor dezechilibre de ordin structural 
care apar între resurse şi capacităŃi, între structura cererii pieŃei şi structura producŃiei 
oferite, prin realocarea factorilor de producŃie. Aceste ajustări se referă la modificări ale 
componentelor structurale de mai mică intensitate, operabile pe termen scurt. 

 
2. Tipuri de restructurare 
Pe verticala nivelurilor de agregare macro, mezo şi microeconomic se poate vorbi 

despre restructurare macroeconomică, mezoeconomică şi micro-economică. 
Restructurarea macroeconomică este un proces complex, care vizează transformări 

în cadrul legislativ şi instituŃional, schimbări fundamentale în structurile de proprietate, 
crearea de organisme specifice economiei de piaŃă, activizarea pârghiilor economico-
financiare. Măsurile de restructurare constau în elaborarea şi urmărirea aplicării de strategii, 
planuri, programe la nivelul economiei naŃionale care să  orienteze întreaga activitate 
economico-socială. 

Restructurarea mezoeconomică se concentrează asupra constituirii unor structuri 
de grup precum holdingurile, trusturile, cartelurile, de regulă din anumite domenii de 
activitate, ramuri sau zone, care să  asigure elaborarea şi punerea în aplicare a strategiilor şi 
politicilor de restructurare macroeconomică şi la nivelul unităŃilor.  

Restructurarea microeconomică se referă la economia reală, cea care realizează 
efectiv bunurile şi serviciile necesare clientului. Ea reprezintă elementul dinamizator pentru 
celelalte niveluri ale restructurării, datorită rolului primordial pe care-l deŃin unităŃile 
economice în întregul proces de reformă. 

Se referă atât la societăŃile cu capital majoritar sau integral de stat, cât şi la cele cu 
capital privat şi/sau mixt.  

Restructurarea principalelor componente ale economiei vizează: restructurarea 
proprietăŃii, restructurarea   managerială,   restructurarea   organizatorică,   restructurarea   
tehnologică, restructurarea comerŃului exterior, restructurarea forŃei de muncă, 
restructurarea dimensională, restructurarea teritorială. 



  

De o importanŃă deosebită este restructurarea dimensională care se referă la 
asigurarea în economie a unui raport optim între întreprinderile mici, mijlocii, mari şi foarte 
mari. 

Problema dimensiunii întreprinderilor trebuie pusă cu discernământ, în funcŃie de 
domeniul de activitate. 

În Ńările dezvoltate, între întreprinderile mari, mijlocii şi mici există un raport de 
complementaritate, interdependenŃă, cooperare şi competiŃie, fiecare categorie contribuind 
la creşterea economică. Cele mai importante întreprinderi sunt marile concerne şi trusturi în 
jurul cărora gravitează întreprinderi mici şi mijlocii, în calitate de subcontractanŃi. 

Corneliu Russu distinge următoarele tipuri de restructurare la nivel 
microeconomic: 

a) restructurarea structurală, concretizată în: 
�evaluarea funcŃionalităŃii structurii organizatorice, analiza oportunităŃii menŃinerii, 

divizării sau fuzionării compartimentelor existente sau creării unora noi; 
�elaborarea temeinică a documentelor formalizate ale structurii organizatorice, 

astfel încât să  crească responsabilitatea personalului de conducere pentru volumul şi 
calitatea activităŃii prestate; 

�descentralizarea competenŃelor decizionale, flexibilizarea structurală, creşterea 
vitezei şi calităŃii reacŃiilor factorilor decizionali la schimbările din mediul întreprinderii. 

Efectul acestor măsuri îl constituie creşterea productivităŃii muncii determinată, în 
primul rând, de eliminarea personalului excedentar (cunoscut fiind faptul că  
supradimensionarea personalului este o caracteristică a întreprinderilor din Ńara noastră). 

b) restructurarea tehnologică constă în realizarea modificărilor tehnice şi 
tehnologice necesare în perspectiva evoluŃiei viitoare a activităŃii firmei. Restructurarea 
tehnologică nu trebuie să  se realizeze doar că  un răspuns la necesităŃile curente ale firmei, 
ci trebuie să  se realizeze într-o viziune strategică, în conformitate cu evoluŃiile previzibile 
ale cererii pe piaŃă. Potrivit prognozelor realizate la nivelul industriei de profil, se stabilesc 
perfecŃionările care trebuie aduse proceselor tehnologice şi bazei tehnice (maşini, instalaŃii, 
echipamente) şi schimbările în organizarea producŃiei şi a muncii. 

c) restructurarea financiară se referă la capitalizarea întreprinderilor prin 
creşterea ponderii capitalului propriu în totalul pasivelor, realizarea unui echilibru între 
necesarul de fond de rulment şi fondul de rulment disponibil, recuperarea creanŃelor şi 
achitarea datoriilor, asigurarea profitabilităŃii financiare, menŃinerea gradului de îndatorare 
la un nivel raŃional. 

d) restructurarea managerială este legată în principal de practicarea 
managementului strategic şi trebuie să  asigure creşterea fundamentării deciziilor şi 
creşterea vitezei de reacŃie decizională la modificările intervenite în mediul întreprinderii. 
AcŃiunile necesare realizării restructurării manageriale vizează în primul rând perfecŃionarea 
sistemului informaŃional de management şi introducerea sistemelor moderne de 
management - managementul prin obiective, managementul prin excepŃii, managementul 
prin bugete. 



  

Acest tip de restructurare este considerat premisa realizării celorlalte restructurări 
menŃionate. Reuşita lor depinde de calitatea instrumentarului managerial utilizat pentru 
fundamentarea lor, de voinŃa cadrelor de conducere de a înfăptui schimbările pe care le 
presupun aceste restructurări şi de consecvenŃa cu care acŃionează. 

În funcŃie de tipul de surse de finanŃare a restructurării, se pot distinge următoarele 
categorii de restructurări: 

- restructurare pe baza de surse proprii ale firmei; 
- restructurare pe baza surselor alocate de Autoritatea pentru Privatizare şi 

Administrarea ParticipaŃiilor Statului - APAPS; 
- restructurare pe baza creditelor bancare; 
- restructurare pe baza de asistenŃă externă; 
- restructurare pe baza utilizării mai multor surse de finanŃare. 
 
3. Caracteristici şi cerinŃe ale procesului de restructurare 
Procesul de restructurare prezintă următoarele caracteristici: 

� complexitate, caracteristică ce decurge din amploarea schimbărilor şi a mutaŃiilor care se 
produc în toate componentele şi mecanismele de funcŃionare a economiei naŃionale; 
�  durata îndelungată, necesitând mai multe etape de desfăşurare; 
� dinamism, deoarece ritmul de desfăşurare al procesului trebuie să  fie   accelerat; 
�  ciclicitate, determinată de alternanŃa dintre fazele de recesiune şi creştere economică; 
�  nu este un proces specific economiei de tranziŃie, ci se manifestă pregnant  şi în 
economiile de piaŃă dezvoltate. 

De asemenea, procesul de restructurare trebuie să  îndeplinească o serie de cerinŃe, 
dintre care menŃionăm: 
�  trebuie să  fie centrat pe criterii de eficienŃă economică, socială şi ecologică; 
� trebuie să  fie monitorizat în permanenŃă, datorită efectelor sale în plan  economic şi 
social; 
�  trebuie demarat în urma stabilirii şi intercorelării strategiei de dezvoltare la nivel naŃional 
şi a strategiilor pe ramuri de activitate; 
� trebuie   să    urmărească   alinierea   la   exigenŃele   competitive   şi   la   standardele 
internaŃionale, realizarea unei dezvoltări economice durabile; 
� factorul uman fiind principala resursa, trebuie gestionat astfel meat să  devină un factor 
dinamizator al procesului şi nu unul de frânare. 

În opinia lui Gheorghe Zaman, procesul de restructurare are două laturi: una 
obiectivă, care constă în transformări tehnice, tehnologice, organizatorice ş.a. şi alta 
subiectivă, care vizează schimbări în mentalitatea şi comportamentului oamenilor. El poate 
fi un proces activ, desfăşurat pe baza unor strategii şi politici coerente de restructurare la 
toate nivelurile organizatorice sau poate fi un proces pasiv, desfăşurat sub presiunea cererii 
pieŃei sau a altor factori. 

 



  

4.  Restructurarea şi orizontul de timp 
Deoarece generează schimbări de profunzime, de esenŃă în componentele structurale 

ale unui sistem, restructurarea vizează întotdeauna un orizont de timp mediu şi lung. 
Orizontul de timp este un element indispensabil punerii în practică a măsurilor de 

restructurare şi de alocare a resurselor. 
Factorii de care depinde orizontul de timp al restructurării sunt următorii: 
- amploarea şi profunzimea modificărilor structurale care se cer      realizate. 
Dezechilibrele şi disfuncŃionalităŃile existente în economia naŃională (declinul 

producŃiei, blocajul financiar, deprecierea monedei naŃionale, ponderea redusă a sectorului 
privat etc.) determină un orizont de timp îndelungat în care acestea să  poată fi atenuate şi 
depăşite. 

- privatizarea (componenta de bază a restructurării) nu se poate realiza decât într-
un termen mediu şi lung de timp datorită insuficienŃei capitalului autohton, 
lipsei investitorilor străini, tensiunilor sociale puternice, lipsei unui 
management performant; 

-  restructurarea presupune un amplu proces investiŃional, a cărui durată este 
mărită de lipsa resurselor financiare şi. materiale necesare finalizării 
obiectivelor de investiŃi demarate şi modernizării echipamentelor şi 
tehnologiilor de producŃie; 

- crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele disponibilitate necesită 
importante resurse financiare şi, deci, o perioadă de timp relativ îndelungată; 

- restructurarea presupune schimbarea mentalităŃii oamenilor şi a 
comportamentului agenŃilor economici, proces care s-a dovedit a fi cel mai 
complex, dificil şi de lungă durată, deoarece mentalitatea este unul dintre 
factorii de frânare cei mai important ai procesului de restructurare şi trebuie să  
suporte o transformare radicală pentru a deveni un factor de eficientizare a 
activităŃii economice. 

Delimitarea orizontului de timp al restructurării este o problemă complexă, care 
trebuie să aibă la bază studii pe fiecare componentă a structurii sistemului economic şi 
social. 

 
5. Tipuri de restructurare practicate în România 
În România, principalele tipuri de restructurare practicate de Autoritatea pentru 

Privatizare şi Administrarea ParticipaŃiilor Statului, în ordinea mărimii fondurilor alocate, au 
fost: 

- restructurarea tehnologică, care a urmărit îmbunătăŃirea performanŃelor bazei 
tehnice prin investiŃii; 

- restructurarea financiară, având ca scop principal creşterea lichidităŃii şi 
solvabilităŃii întreprinderilor; 

- restructurarea organizatorică şi managerială, care a urmărit adaptarea mai bună 
a noilor societăŃi la modificările intervenite în mediu. 



  

Încă din 1993 au fost întocmite programe de restructurare selectivă care s-au adresat 
societăŃilor: 

- care se confruntau cu dificultăŃi care nu puteau fi înlăturate numai prin efortul 
lor propriu; 

- de importanŃa deosebită pentru economia naŃională, cu numeroase legături cu 
efect multiplicator negativ. 

Astfel, întreprinderi care fuseseră considerate irecuperabile şi susceptibile de a fi 
lichidate au fost reabilitate în urma aplicării acestor programe de restructurare selectivă. 
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As a process, leadership is the use of noncoercive influence to shape the group’s or the 

organization’s goals, motivate behavior toward the achievement of those goals, and help define the 
group or the organization culture. Because its importance to organizational effectiveness, leadership 
continues to be the focus of a great deal of research and theory building.  

 
 
Introducere 
Leadershipul, ca una din cele patru activităŃi principale ale funcŃiei de antrenare 

(influenŃare), este un subansamblu al managementului. Domeniul de aplicare al 
managementului este mult mai mare decât în cazul activităŃii de leadership, cuprinzând atât 
chestiuni comportamentale, cât şi non-comportamentale. 

Conceptul de leadership se concentrează mai ales asupra problemelor 
comportamentale. În cercetarea teoretică este adesea susŃinută ideea că deşi nu toŃi 
managerii sunt lideri, pe termen lung cei mai eficienŃi manageri devin lideri.  

În aceste condiŃii, a devenit tot mai evident faptul că doar competenŃele manageriale 
nu mai sunt suficiente pentru a avea succes ca manager în lumea afacerilor. Managerii 
moderni trebuie să înŃeleagă diferenŃa între management şi leadership şi să ştie cum să 
combine cele două roluri pentru a conduce eficient organizaŃia.  

În cele mai eficiente organizaŃii, un manager se asigură că o sarcină este îndeplinită, 
în timp ce un lider se preocupă şi se concentrează asupra oamenilor care efectuează 
activitatea respectivă. CombinaŃia între management şi leadership necesită deci o 
concentrare logică şi calculată asupra proceselor organizaŃionale (management), precum şi o 
preocupare sinceră pentru angajaŃi ca oameni (leadership). 

 
ExigenŃe actuale asociate conceptului de leadership al începutului de mileniu 
OrganizaŃiile noului început de mileniu trebuie să înlocuiască rămăşiŃele unui 

leadership în stil vechi, directiv, cu un leadership difuzat în mod democratic care valorifică 
şi exploatează capacităŃile tuturor membrilor ei, în vederea unei eficienŃe maxime.  

Astfel, o serie de concepte, cum ar fi “împuternicirea” sau “eliberarea” vin să 
completeze posibilităŃile de creare şi îmbunătăŃire a “climatului potrivit în organizaŃii”, 
tocmai prin construirea unor“structuri organizatorice” suple şi printr-o antrenare eficientă a 
“resurselor umane”. 

 



  

Împuternicirea 
Celor ce îndeplinesc sarcinile efective de lucru – proiectare, producŃie, relaŃii cu 

clienŃii, livrarea de produse şi servicii – trebuie să li se permită să contribuie la acest 
leadership colectiv al organizaŃiei în ansamblu. 

În acest sens, managerii unor organizaŃii vest-europene, conştienŃi de schimbările 
necesare pentru viitor, utilizează împuternicirea subordonaŃilor. Împuternicirea este un 
termen vag care se referă la acordarea de responsabilitate personală angajaŃilor, pentru a-şi 
ameliora modul de lucru şi la întărirea contribuŃiei acestora la obiectivele organizaŃiei. În 
mod regretabil, totuşi, împuternicirea a devenit tot mai mult asociată cu restructurări, 
schimbări prost gestionate, creşterea volumului individual de muncă sau standarde dublate. 
CeaŃa care înconjură acest termen este adesea supărătoare, deoarece adevărata împuternicire 
ar trebui să fie cheia ce “descuie” talentele latente şi pune în acŃiune resursele unei 
organizaŃii, făcând-o mai receptivă, mai competitivă şi mai rentabilă. 

 
 
 
 
 
 
Eliberarea 
Mediul actual de afaceri şi societatea industrială a adoptat termenul eliberare pentru 

a descrie procesul revelării talentelor şi capacităŃilor tuturor membrilor unei organizaŃii 
acordându-le acestora responsabilitate şi răspundere. În timp ce împuternicirea sugerează 
acordarea unei puteri, cu o ameninŃare implicită că această putere ar putea fi retrasă, 
eliberarea implică descoperirea şi utilizarea abilităŃilor, capacităŃilor şi flerului indivizilor, în 
rolurile lor de angajaŃi şi membri ai unor grupuri. 

Eliberarea necesită o schimbare fundamentală de atitudine şi convingeri şi o 
campanie la nivelul întregii organizaŃii în vederea modificării comportamentului atât al 
managerilor cât şi al resurselor umane, ca şi subordonaŃi de primă linie. Eliberarea pune în 
practică ideea că pentru a avea succes, organizaŃiile trebuie să exploateze şi să valorifice 
creativitatea şi inteligenŃa tuturor angajaŃilor şi nu doar a câtorva manageri. 

 
 
 
 
 
 
Pentru a avea succes, programele de eliberare trebuie să fie susŃinute de toŃi 

membrii organizaŃiei, iar echipa managerială trebuie să-şi demonstreze anagajamentul total 
prin comportamentul de zi cu zi. Eliberarea trebuie să se aplice întregii organizaŃii şi tuturor 
managerilor trebuie să li se acorde libertatea necesară în cazul eliberării. 

“În realitate nu poŃi împuternici oamenii: poŃi doar să creezi un climat 
în care ei să se împuternicească singuri.” 

Director General, companie de construcŃii 

“Cred că toata lumea poate contribui cu ceva. Sarcina mea 
este să aflu cu ce anume şi apoi să le dau posibilitatea să o facă.” 

Manager ProducŃie 
 



  

Cercetările demonstrează că eliberarea este, totuşi, un proces gradual, desfăşurându-
se adesea timp de mai mulŃi ani. El nu se poate efectua şi desfăşura instantaneu doar prin 
proclamarea unui regulament. Transferul proprietăŃii şi deplasarea limitelor postului de 
muncă ocupat de “cel supus eliberării” trebuie planificate în mod sistematic iar oamenii 
trebuie să fie pregătiŃi pentru noile lor responsabilităŃi. În timpul tranziŃiei trebuie să fie 
foarte clar stabilită responsabilitatea fiecăruia dintre membrii organizaŃiei. 

 
 
 
 
 
 
Crearea climatului potrivit 
Un leadership eficient la nivel organizaŃional creează un climat de încredere, în care 

managerii au rolul de a sprijini angajaŃii cu sarcini operaŃionale de primă linie şi nu de a-I 
verifica. Greşelile sunt considerate drept ocazii de a trage învaŃăminte iar oamenii îşi 
exprimă părerile şi problemele fără teama că vor fi pedepsiŃi. 

 
 
 
 
 
 
Valorile oricărei afaceri, măsurate la toate nivelurile trebuie să fie definite şi traduse 

în comportamente. Managerii trebuie să trăiască aceste valori şi să fie văzuŃi exprimându-le 
prin propriile lor comportamente. Echipa managerială trebuie să aibă o viziune clară asupra 
succesului afacerii, obŃinut prin ajutorul noului stil de leadership. Acest aspect trebuie să fie 
foarte clar exprimat şi în mod simplu şi complet la toate nivelurile. 

Rolul managerilor în ansamblul organizaŃiei trebuie să se schimbe în mod inevitabil 
de la unul simplu, de control, la o poziŃie mult mai subtilă, care sprijină, sfătuieşte, ghidează 
şi oferă resurse. Evident, celor care ocupă astfel de poziŃii manageriale trebuie să li se ofere 
sfaturile, ajutorul şi sprijinul necesare efectuării unor asemenea modificări în întreg 
cuprinsul organizaŃiei. Succesul liderului eficient ar trebui măsurat prin intermediul creşterii 
efective şi a dezvoltării angajaŃilor organizaŃiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Aveam o echipă care doar lucra aici: acum avem o echipă care 
simte că aparŃine acestei organizaŃii. Ei sunt compania.” 

Director General 
 

“Mă percep mai degrabă ca prestând un serviciu decât 
exercitând un control.” 

Director General 

“Managerii noştri erau îngroziŃi la gândul că muncitorii ştiu mai 
multe despre munca lor decât ei. BineînŃeles că ştiu mai multe! Aşa şi 
trebuie să fie! Sarcina unui manager este să sfătuiască, să faciliteze 
şi să conducă, astfel încât oamenii să-şi cunoască munca chiar şi mai 
bine. ” 

Director de producŃie 
 



  

Structurile organizatorice 
ConfiguraŃiile ierarhice verticale tradiŃionale ridică astăzi o serie de bariere între 

departamente. AngajaŃii sunt recompensaŃi pentru că şi-au îndeplinit norma şi nu pentru că 
acŃionează în interesul afacerii în ansamblu. Aceste bariere pot duce la o asistenŃă 
indiferentă acordată clienŃilor. În relaŃiile de afaceri, clientul ia contact, de obicei, cu 
organizaŃia în plan “orizontal”.  

Aplatizând structura organizatorică şi organizând activitatea în jurul proceselor 
cheie, în locul sarcinilor sau funcŃiilor specifice, angajaŃii se pot concentra asupra 
satisfacerii clienŃilor şi nu asupra ierarhiei manageriale. Aceasta poate duce adesea la 
introducerea “echipelor multitalentate” sau “multifuncŃionale”. În timp ce structurile mai 
plate oferă mai puŃine posibilităŃi de promovare tradiŃionale, promovările”orizontale” şi 
implicarea în proiecte pot constitui provocări inedite în viitor, pentru cei care altfel ar fi 
atins un anumit palier. Iată cum va spune că a procedat liderul noului mileniu. 

 
 
 
 
 
 
Resursele umane 
În organizaŃia noului mileniu, resursele umane vor accepta ocaziile oferite de 

dezvoltarea leadershipului eficient, mai ales dacă se simt neîmplinite în poziŃiile lor actuale. 
Ele trebuie totuşi să înŃeleagă iniŃiativa eliberatoare, şi ceea ce implică acceptarea 
proprietăŃii asupra muncii lor. Managerii viitorului trebuie le dea ocazia (şi să-i încurajeze) 
să-şi perfecŃioneze abilităŃile şi să Ńină pasul cu nevoile crescânde ale rolului lor mereu în 
schimbare şi orientat spre progres.  

Singura modalitate de a depăşi reticenŃa naturală, teama şi neînŃelegerea între 
oameni este prin intermediul unui proces planificat de pregătire, dezvoltare şi ghidare. Chiar 
dacă un climat eliberator oferă posibilităŃi de progres ce pot avea drept rezultat o persoană 
mai capabilă, nu numai la serviciu ci şi în afara mediului de lucru, acest lucru nu se va 
întampla imediat. 

Liderii eficienŃi au recunoscut de mult timp importanŃa lucrului în echipă. AngajaŃii 
vor obŃine performanŃe mai bune în cadrul unei echipe decât muncind individual. Clişeul că 
o echipă este mai bună decât suma părŃilor sale poate fi adevărat însă va fi şi realizat doar 
dacă echipa are o direcŃie şi obiective clare. Principiul lucrului în echipă ar trebui aplicat 
oriunde şi nu doar în condiŃiileunui nou început de mileniu. 

 
 
 
 
 

“Am îndepărtat o mulŃime de bariere şi am reorganizat compania 
în segmente logice, uşor de gestionat.” 

Director General 

“Vrem ca oamenii noştri să-şi făurească singuri destinul” 
Preşedinte de companie 

 



  

În viitor se vor obŃine performanŃe foarte bune de către echipe de lucru 
autogestionate în care multe din sarcinile efectuate anterior de manageri şi supervizori sunt 
acum efectuate de membri ai echipei. Programarea activităŃilor, legătura cu alte 
departamente şi recrutarea unor noi membri sunt trei exemple de astfel de sarcini. 

În cazul în care echipele au un lider permanent care lucrează alături de restul 
echipei, rolul sau este unul de antrenor şi model. Rolul liderului se modifică pe măsură ce 
echipa se maturizează şi membrii ei sunt mai capabili să accepte noi responsabilităŃi. În 
cazul în care nu există un lider permanent, direcŃionarea, ghidarea şi provocarea celorlalŃi 
trebuie să provină din afara perimetrului imediat al echipei. Orice echipă are nevoie de un 
antrenor, indiferent de nivelul său de experienŃă sau de rangul său ierarhic, pentru a ajuta la 
eliminarea tuturor barierelor din calea succesului echipei, fie ele reale sau imaginare. 

 
 
 
 
 
 
Liderul viitorului mileniu – un lider eficient 
Cum va arăta un lider eficient practicant? Cum se va comporta el? Introducerea 

liderilor eficienŃi “va face valuri” în organizatii în viitor? Va însemna aceasta sfârşitul 
civilizaŃiei aşa cum o ştim noi acum? Nu – liderii eficienŃi sunt doar nişte oameni care 
subscriu principiilor conceptului de leadership eficient şi ca urmare le practică. 

Liderii viitorului vor aplica automanagementul eficace asupra comportamentului 
propriu şi aceasta trebuie să se observe în toate acŃiunile lor.  

Toate normele de conduită, cum ar fi punctualitatea şi prezenŃa, trebuie să fie 
aplicate cu stricteŃe. Standardele de performanŃă, randamentul muncii şi angajamentele 
asumate trebuie să fie vizibile pentru toŃi. Liderii viitorului mileniu, oameni de succes, vor 
trebui să dea dovadă de eficienŃă şi bună organizare, de o bună gestionare a timpului şi o 
ordonare eficientă a priorităŃilor, astfel încât, toŃi ceilalŃi să fie încurajaŃi să urmeze aceeaşi 
cale. Ei vor trebui să pară întotdeauna stăpâni pe situaŃie şi să evite orice ar putea sugera o 
criză de management. 
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Knowledge and information are not synonymous. Information is a comodity, it is cheap and 

easy to obtain in quantity. Knowledge is information that has been enriched through interpretation, 
analysis, and context. Information is easy to multiplicate; knowledge is difficult to replicate because 
the validation process depends on certain skills and experiences that are often in short supply.  We 
offer here some interesting related  topics to discuss.  

 
 
„Cunoaşterea înseamnă putere” este un vechi proverb. Totuşi, abia în ultimii ani s-a 

realizat pe deplin importanŃa informaŃiilor pentru un management eficient. Colectarea şi 
transmiterea informaŃiilor reprezintă comunicare. Într-o lume în care informaŃia este o 
resursă critică pentru supravieŃuire, cei ce nu ştiu să comunice au şanse puŃine de a rezista 
sau a se dezvolta. 

Expansiunea organizaŃiilor, dezvoltarea lor înseamnă utilizarea tehnologiilor 
informaŃionale. Aceste tehnologii reclamă din partea managerilor şi profesioniştilor în 
tehnologii informatice noi şi mult mai complexe abilităŃi. Este vorba de a capitaliza 
cunoştinŃele, în condiŃiile în care organizaŃiile se extind şi afacerile capătă o dispersie 
geografică tot mai mare. Se impune acest lucru întrucât este din ce în ce mai dificil să se ştie 
cu precizie unde sunt plasate cele mai bune cunoştinŃe şi chiar „să se ştie ce se ştie”, adică 
de ce cunoştinŃe dispune organizaŃia la un moment dat. 

Orice manager trebuie să conştientizeze că este necesar un management al 
cunoştinŃelor aşa cum se impune şi managementul informaŃiilor, în special pentru 
companiile extinse, foarte mari. În acelaşi timp, comunicarea internă şi cea externă nu 
trebuie să reprezinte doar un scop în sine, ci trebuie să conducă la un rezultat, să contribuie 
în timp la crearea unei culturi distincte, respectate şi împărtăşite inclusiv de partenerii de 
afaceri. Membrii mai puŃin „expresivi” ai grupurilor, adică cei ce nu reuşesc să transmită 
mai departe cunoştinŃele acumulate, trebuie să înveŃe că trebuie să participe activ prin 
expunerea opiniilor şi cunoştinŃelor proprii. Unii dintre specialişti se simt în siguranŃă doar 
atunci când subiectul sau discuŃiile se poartă pe un teren familiar, iar dialogul încrucişat îi 
sperie, pentru că-i împinge afară din zona lor confortabilă de control. Însă în acelaşi timp, îi 
forŃează să înveŃe. 

Nu trebuie să uităm că una din cele mai mari averi ale unui lider este abilitatea de a-
i învăŃa pe alŃii, de a transmite altora cunoştinŃele acumulate. Palmaresul unui lider trebuie 
să servească drept model, exemplu prin care să stimuleze angajaŃii. 

Termenul de management al cunoştinŃelor este utilizat în mod obişnuit pentru a 
descrie procesul de localizare, organizare, transfer şi utilizare a informaŃiei. Este adevărat că 



  

multe exemple de management al cunoştinŃelor sunt de fapt ipostaze ale gestionării 
informaŃiilor, însă companiile care promovează acest tip de management, trebuie să 
capitalizeze forŃele care au reuşit să reconfigureze lumea afacerilor. 

Multe firme de succes pierd din vedere competiŃia. Succesul înseamnă pentru ele cât 
de multe idei valoroase pot fi generate, câte probleme pot fi rezolvate, şi în ambele cazuri – 
cât de repede.  

De pildă, se pune întrebarea dacă un grup constituit pentru dezvoltarea produselor 
poate să utilizeze şi să transforme într-un avantaj concurenŃial feed-back-ul cules de la 
clienŃi din lumea întreagă? Sau pot fi împărtăşite ideile valoroase, formulate şi dezvoltate în 
Montreal, cu inginerii din Bombay? 

Într-un mediu puternic concurenŃial organizaŃiile trebuie să caute avantaje de pe 
urma celor mai sclipitoare inteligenŃe pe care le deŃin, indiferent de locul unde acestea 
locuiesc. 

OrganizaŃiile nu mai sunt legate între ele pentru a forma un lanŃ uniform al valorilor, 
ci sunt conectate pentru a forma o reŃea (web), care prezintă un tablou mult mai complex. 
Întreprinderile extinse reprezintă conexiunile multiple între întreprinderi şi clienŃii lor, 
furnizori, distribuitori şi alŃi furnizori de servicii. Un angrenaj integrat de tehnologii care 
operează în cadrul unui mediu extins, cu o largă distribuŃie, stau la baza acestui model de 
afaceri. 

În inima acestei întreprinderi extinse, sau pânze (web), se află sisteme 
informaŃionale tradiŃionale, proiectate să gestioneze fluxul de informaŃii care circulă în 
interiorul graniŃelor organizaŃiei. Dar, mai important este sistemul informaŃional extern 
organizaŃiei, proiectat să gestioneze fluxurile de informaŃii atât din interiorul, cât şi din 
exteriorul organizaŃiei, astfel încât, cunoştinŃele pot fi transferate liber între indivizi şi 
organizaŃiile partenere, clienŃi şi alŃi colaboratori. Fără un mediu propice managementului 
cunoştinŃelor, proiectat şi implementat special pentru aceasta, este greu ca schimbul efectiv 
de cunoştinŃe (învăŃarea) să capete proporŃii semnificative. 

Valoarea unei întreprinderi de tip „web” constă în capitalizarea legăturilor şi 
sinergiilor care conduc prin fiecare nou contact la acumularea de puncte de valoare netă. În 
schimb, bogăŃia acestor legături şi sinergii depind de schimbul de informaŃii şi cunoştinŃe 
prin intermediul reŃelei organizaŃiei lărgite. 

De pildă, un sistem integrat client-management al cunoştinŃelor înseamnă culegerea 
de informaŃii de la şi despre clienŃi. Tipul de contact este nesemnificativ: poate fi o 
convorbire telefonică cu un reprezentant al vânzărilor, un utilizator de servicii prin Internet, 
un schimb de e-mail-uri, sau un serviciu de tip post-vânzare. O dată ce informaŃiile sunt 
colectate, înmagazinate şi organizate, ele pot fi accesate şi analizate în multiple moduri şi de 
către multipli utilizatori. Pot fi utilizate pentru întocmirea unor previziuni privind cererea şi 
astfel, pot sprijini în mod eficient planificarea şi programarea producŃiei. CunoştinŃe în 
privinŃa preferinŃelor clienŃilor pot fi utilizate în scopul determinării publicului Ńintă, a 
target-ului pentru diferite iniŃiative de marketing, sau pentru a interveni în proiectarea 
produselor. 



  

ObŃinerea beneficiilor maxime rezidă în implementarea unui cadru şi a unei culturi 
de tip previzional în domeniul managementului cunoştinŃelor. 

Realitatea de azi ne dovedeşte că succesul depinde de capitalizarea fiecărei resurse 
disponibile, inclusiv în ceea ce priveşte cunoştinŃele şi modul de utilizare a cunoştinŃelor de 
care dispune. Managementul cunoştinŃelor, atunci când este bine înŃeles şi implementat, 
înseamnă o deschidere spre oameni, tehnologii şi procese de-a lungul întregii organizaŃii 
extinse. Devine astfel un mod de viaŃă ce se înrădăcinează adânc în cadrul organizaŃiei. 

Câteva principii asociate  cunoştinŃelor şi  managementului lor sunt prezentate în 
continuare, în ideea că aplicarea managementului cunoştinŃelor poate face diferenŃa dintre 
succes şi insucces într-o organizaŃie. 

 
CunoştinŃe versus informaŃii 
CunoştinŃele şi informaŃiile nu sunt sinonime. InformaŃia este o utilitate; este ieftin 

şi uşor de obŃinut din punct de vedere cantitativ. CunoştinŃele sunt informaŃii îmbogăŃite prin 
interpretări, analize şi context. InformaŃiile sunt uşor de copiat însă aplicabilitatea, 
credibilitatea şi validitatea lor nu pot fi luate de-a gata.  CunoştinŃele nu pot fi copiate 
deoarece  procesul de validare a lor depinde de abilităŃi şi experienŃe care adesea nu se 
găsesc din abundenŃă. 

OrganizaŃiile care se bazează pe informaŃii, au realizat faptul că informaŃiile 
sistematizate sub formă de rapoarte, documente etc. conduc la obŃinerea unor frânturi de 
cunoştinŃe. De aceea, chiar dacă sunt valoroase şi abundente, ele sunt doar mesaje ce trebuie 
direcŃionate în ambele sensuri: furnizarea de informaŃii către indivizi, dar şi culegerea 
interpretărilor, aplicaŃiilor, sensurilor date informaŃiilor etc., cu alte cuvinte, a cunoştinŃelor 
generate de bagajul informaŃional.  

InformaŃiile sunt la rândul lor date care au fost organizate, analizate şi interpretate 
fie de către computer, fie de către oameni. Managementul informaŃiilor înseamnă şi o 
anumită practică privind codificarea informaŃiilor, în scopul utilizării lor discrete sau 
exclusiviste din raŃiuni privind, în principal, concurenŃa. Chiar dacă logica se opune 
codificării tuturor lucrurilor, nu trebuie frânată încercarea de sistematizare şi organizare a 
cunoştinŃelor, care vine din partea managementului cunoştinŃelor. Rezultatele unei asemenea 
acŃiuni sunt  pozitive şi creşterea în materie de valoare adăugată nu este neglijabilă. 

 
Managementul cunoştinŃelor – o practică contradictorie 
Ca practică, managementul cunoştinŃelor este o obligaŃie. În acelaşi timp, este o 

sarcină imposibilă deoarece nu există o modalitate convenabilă de a izola cunoştinŃa ca 
fenomen distinct. Este uşor să presupui că, în mod natural, şi relativ uşor, cunoştinŃele  pot fi 
dobândite de cei ce au nevoie de ele sau se găsesc „de gata” , disponibile pentru cei care vor 
să le utilizeze. Dar să identifici, să faci vizibile şi să reŃii cunoştinŃele şi experienŃele cheie, 
într-o formă care să permită o asimilare şi o utilizare uşoară, nu este nici la îndemână, nici 
natural. Multe elemente ale creării cunoştinŃelor şi a managementului lor nu sunt 
sistematizate.  



  

În anumite situaŃii, este foarte dificil de a articula cunoştinŃele, astfel că nu pot fi 
documentate. Descrierea anumitor tipuri de comportamente şi acŃiuni  înseamnă realizarea 
efectivă a unor interacŃiuni între persoane care deŃin cunoştinŃe şi cei care au nevoie de 
cunoştinŃe şi doresc să aibă acces la ele. În acest caz este posibil doar să se întocmească o 
bază de date cu persoanele care deŃin anumite cunoştinŃe, şi cum pot fi ele contactate de 
ceilalŃi. 

CunoştinŃele sunt atât produse, cât şi rezultatul proceselor şi muncii. Uneori aceste 
procese sau munca sunt explicite, alteori tacite. Procesul asociat generării noilor cunoştinŃe 
este adesea mai important decât cunoştinŃele pe care le produce. De pildă, o observare a 
procesului de luare a deciziei, ce urmăreşte circumstanŃele specifice acelui proces, 
reprezintă contextul care face cunoştinŃele atât de valoroase. 

CunoştinŃele nu se perimează şi nu devin nerelevante. Nu uităm sau nu ne dezvăŃăm 
uşor de ceea ce ştim. ÎmbogăŃim experienŃele şi construim permanent pe baza experienŃelor 
trecute. AtenŃia focalizată asupra unui context ne permite să reutilizăm cunoştinŃele şi, 
printr-un proces continuu, să realizăm o înŃelegere aprofundată a situaŃiilor specifice. 

   
Managementul cunoştinŃelor: echilibru între oameni şi tehnologii 
CunoştinŃele nu au nici o valoare dacă angajaŃii nu profită de pe urma lor. 

Colaborarea, dezbaterea şi permanenta interogare devin părŃi ale cadrului de management al 
cunoştinŃelor. Înregistrarea şi răspândirea rezultatelor acestor interacŃiuni sunt punctul nodal 
al managementului cunoştinŃelor. Este valoarea adăugată de oameni – context, experienŃă şi 
interpretare – care transformă datele şi informaŃiile în cunoştinŃe, şi este vorba de abilitatea 
unică a oamenilor de a transforma înŃelegerea / intuiŃia în acŃiune aducătoare de valoare. 

ComunităŃile de interese recunosc rapid beneficiile aduse de împărtăşirea reciprocă 
a „ceea ce ştiu”. La fel de important, ei doresc să arate deschis şi „ce nu ştiu”; îşi pun 
întrebări unii altora, cer ajutor pentru rezolvarea problemelor şi colaborează în atingerea 
scopului comun. Aceşti oameni nu au nevoie de stimulente materiale pentru a se ajuta 
reciproc, însă trebuie să aibă la dispoziŃie un mediu adecvat şi să aibă instrumentele de care 
au nevoie pentru a sprijini dezvoltarea. 

Tehnologia este un instrument important al managementului cunoştinŃelor, ea 
facilitează culegerea, stocarea şi accesarea cunoştinŃelor organizaŃionale. Tehnologia pune la 
dispoziŃie mijloace de depozitare a ideilor „nepublicate” – cunoştinŃe în formă „brută”. De 
asemenea, noile tehnologii ale comunicării pun în operă un spaŃiu de muncă în comun 
(virtual), de care au nevoie grupurile dispersate geografic. Bazele de date, documentele 
păstrate în sisteme de gestionare a documentelor, politicile şi procedurile disponibile prin 
intranet şi convorbirile care au loc prin intermediul unui cablu (telefon, fax, etc.), toate 
formează părŃi ale bogăŃiei organizaŃionale în materie de cunoştinŃe. 

Este greşit să credem însă că tehnologia poate să rezolve totul. Tehnologia singură 
nu poate şi nici nu va schimba o cultură. O organizaŃie care nu este prin natura sa deschisă 
colaborării, nu se va schimba brusc pentru că o tehnologie de lucru în grup a fost 
implementată. Cultura este un factor foarte puternic în viaŃa organizaŃiei – dificil de definit, 
dar extrem de importantă, pentru care trebuie să i se acorde atenŃie. Cât de adânc este 



  

înrădăcinată cultura, numărul, complexitatea  şi vizibilitatea subculturilor care susŃin 
operaŃiile întreprinderii, sunt elemente care determină lungimea perioadei de timp necesare  
(ca şi numărul şi tipul de resurse cerute), pentru ca schimbarea să se producă. 

Unele companii utilizează un sistem de recompensare distinct pentru angajaŃii care 
împărtăşesc şi celorlalŃi ceea ce ştiu. Acestea încurajează angajaŃii să utilizeze tehnologia 
pentru a face acest lucru. A fost proiectat şi un instrument care să sprijine atitudinea 
deschisă şi să construiască acest tip de cultură a învăŃării. Instrumentul se numeşte ReŃea de 
Active Intelectuale (Intellectual Assets Network – IAN). IniŃial nu s-a bucurat de o mare 
adeziune (cum se întâmplă de fapt cu orice lucru nou), însă combinarea tehnologiilor noi cu 
un mediu cultural „potrivit” şi cu schimburile naturale de cunoştinŃe dintre indivizi a condus 
la rezultate pozitive, iar în prezent IAN este frecvent utilizat (2). 

 
Măsurarea impactului managementului cunoştinŃelor   
Întregul capital intelectual, inclusiv cunoştinŃele, trebuie să poată fi convertit în 

expresie bănească, pentru a-şi dovedi valoarea. Deşi s-au găsit modalităŃi de a măsura şi 
contabiliza anumite categorii de active intelectuale, cum sunt patentele şi mărcile 
comerciale, este dificil de realizat acelaşi lucru pentru know-how sau cunoştinŃele unui 
individ, pentru că ar însemna să contabilizezi „ce are el în cap”. În plus, contrar logicii 
economice, cunoştinŃele nu se perimează ci, dimpotrivă se îmbogăŃesc permanent. 

ÎnŃelegând contribuŃia bogăŃiei intelectuale, a cunoştinŃelor la performanŃele unei 
organizaŃii, vom fi mai conştienŃi de importanŃa lor în sprijinirea şi stimularea inovaŃiei, 
susŃinerea învăŃării, îmbunătăŃirea performanŃelor şi accentuarea valorii acŃionarilor. 
Demonstrarea valorii managementului cunoştinŃelor conduce în mod natural la creşterea 
acceptabilităŃii sale ca practică de afaceri.  

Managementul cunoştinŃelor este unul din cele mai inovative şi importante concepte 
care s-au conturat în ultimii 25 de ani. Ca acŃiune practică, nu înseamnă reduceri de 
activitate, restructurări, disponibilizări, reorganizări sau alte lucruri ce produc traume şi 
care, din păcate, au caracterizat comportamentele organizaŃiilor în ultimii ani. Mai degrabă, 
managementul cunoştinŃelor se poate rezuma, după cum sugera Lew Platt, fost CEO (Chief 
Executive Officer) al companiei Hewlett –Packard : „Dacă Hewlett – Packard ar fi ştiut (mai 
demult n.a.) ce ştie acum, am fi fost de trei ori mai profitabili” (1) 

Această idee conduce la înŃelegerea rolului instrumentelor, tehnicilor, motivaŃiilor, 
atitudinilor şi, bineînŃeles, al tehnologiei. Indivizii din interiorul organizaŃiilor şi ceilalŃi 
asociaŃi ai săi din cadrul sistemului – comercianŃi, furnizori, clienŃi etc. – împreună „ştiu tot 
ce trebuie afacerea să ştie”. Ceea ce în general lipseşte este mecanismul care să faciliteze 
exploatarea coerentă a acestor „mine” de cunoştinŃe.  De aceea, managementul cunoştinŃelor 
poate fi soluŃia, poate face diferenŃa. 
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The socio-economic and psihological perception the production of ideas because of 

marketing transition is directly tied to the way in which another two marketing categories are 
perceived the market and the product. 

From this viewpoint the sociological economic perceptions, the psychology and the idea 
productions from the marketing research are the objectives, which must be accomplished. 

 
 
Problematica percepŃiei sociale a noului este nemijlocit legată de modul în care sunt 

receptate şi alte două categorii de marketing : piaŃa şi produsul. ConcepŃia tradiŃională 
despre produs, care-l definea ca pe o însumare de atribute şi caracteristici tangibile, fizice şi 
chimice, reunite într-o formă identificabilă exclude din premisă, situarea ideilor în structura 
şi finalitatea produsului prin piaŃă la consumator sau utilizator.  

PercepŃia strict corporală a produsului este rezultatul unei slabe dezvoltări a 
producŃiei de mărfuri sau a imaturităŃii pieŃei. Cuantificând doar componentele fizice ale 
produsului această reacŃie perceptiv – mentală şi economică este statică, lipsită de 
perspectiva conceperii produsului ca marfă supusă regulilor concurenŃei, confruntării şi 
competitivităŃii. 

Prezentarea produsului în accepŃiunea marketingului presupune o modificare 
structurală. Înglobând ansamblul ce declanşează cererea exprimată de consumator pe piaŃă, 
produsul trebuie considerat în prezent în concepŃia de sistem, ce înglobează alături de 
substanŃa materială ( corporală ) şi elemente sau componente acorporale. El cuprinde şi 
ideea care-i dă formă, structură şi funcŃionalitate, prezentarea sa, canalele de distribuŃie, 
preŃul sau calitatea, prestigiul pe care-l oferă utilizatorului, marca, designul, etc. 
Componentele principale ce definesc un produs, din perspectiva sau accepŃiunea 
marketingului sunt următoarele : 

a). Componentele corporale ( caracteristici merceologice şi utilitatea funcŃională) ; 
b). Componentele acorporale ( numele, marca, designul, preŃul, instrucŃiuni de 

utilizare);



  

c). ComunicaŃiile privind produsul ( informaŃiile transmise de producători sub forma 
acŃiunilor    de promovare); 

d). Imaginea produsului ( percepŃia sa prin prisma satisfacerii nevoii căreia îi este 
destinat). 

Noua optică de marketing sub care este privit produsul este generată de extinderea 
şi nuanŃarea continuă a nevoilor, de luarea tot mai mult în consideraŃie a gusturilor, 
dorinŃelor şi preferinŃelor consumatorilor. Sub impulsul acestui proces are loc o restructurare 
a mobilurilor se cumpărare, determinată de selectivitatea crescândă a purtătorilor de cereri. 
Câştigă tot mai mult teren mobilurile ce nu Ńin de valoarea de întrebuinŃare intrinsecă, ci de 
ambianŃa pe care le-o procură cumpărătorului. Consumatorul de azi , spre exemplul nu 
cumpără un costum de haine numai pentru a-şi satisface nevoia de protecŃie corporală. El îşi 
manifestă opŃiunea pentru această marfă în funcŃie de alura pe care doreşte să o aibă : 
tinerească sau matură, sportivă sau sobră, modernă sau clasică etc. Marca şi numele 
produsului, condiŃionarea şi serviciile care-l însoŃesc, devin tot mai frecvent elemente 
hotărâtoare ale deciziei de cumpărare. Aceasta înseamnă că munca de concepere şi 
proiectare a deciziei de cumpărare a produsului trebuie să acorde o importanŃă egală, uneori 
chiar prioritară acestor elemente. Produsul nu trebuie conceput exclusiv din punct de vedere 
tehnic, ci trebuie încadrat întru-un program complex de marketing privind lansarea şi 
comercializarea sa pe piaŃă. 

De aceea, teoria şi managementul economic se orientează tot mai frecvent spre  
sincronizarea cercetării tehnologice prospective cu prognoza economică. Conceptul de 
marketing reuneşte laturi distincte ale prospecŃiei, subordonându-le aceluiaşi scop. Folosind 
previziunea tehnologică agenŃii productivi şi comerciali dispun de un instrument adecvat în 
determinarea modalităŃilor de realizarea anumitor noi produse cu performanŃe calitative 
superioare în raport cu costurile acestora, astfel încât noile bunuri să corespundă exigenŃelor 
pieŃei. 

Programarea dezvoltării tehnice a produselor trebuie corelată cu estimarea ciclului 
de viaŃă al acestora, cu strategiile de preŃuri, cu schimburile programului de distribuŃie, cu 
oscilaŃiile competitivităŃii lor pe piaŃă.    

Cercetările de marketing sunt tocmai cele care direcŃionează şi modelează 
cercetările tehnologice pentru a le păstra în permanent cu realitatea, cu nevoia socială căreia 
i se adresează. 

Pe baza cercetărilor de marketing psiho-sociologice se dă, în ultimă instanŃă, 
verdictul adoptării unui nou proces tehnologic (invenŃie, inovaŃie, modernizare, 
retehnologizare etc.) sau respingerii acestuia. Întrepătrunderea cercetării tehnologice cu cea 
de marketing se focalizează în procesul conceperii produsului, urmărindu-l apoi până la 
consumatorul final, pentru a constata comportamentul său în consum. InformaŃiile culese 
urmează traiectoria conexiunii inverse, revenind în procesul de concepŃie cu rol de ajustare a 
acestuia în concordanŃă cu noile semne emise de piaŃă. 



  

Derularea continuă a acestui ciclu permite sincronizarea cercetărilor tehnice cu cele 
de marketing, acestea din urmă devenind premisa proiectării şi ameliorării produselor, 
corespunzător nevoilor reale ale consumatorilor. 

Reprezentarea tranziŃiei la economia de piaŃă ca o modalitate de acoperire a cererii 
(nesaturate, slab diversificată), mai ales prin apelul la comercializarea în stimularea 
producŃiei proprii, tendinŃa de acumulare primitivă de capital şi prudenŃa de a investi 
productiv, deformează raportul dintre acumulare şi investiŃie. 

În acest context, sistemul de percepŃie economică, sociologică şi psihologică a 
rolului investiŃiilor, inovaŃiilor şi modernizărilor  tehnologice este marginalizat. Schema 
mentală a unei percepŃii socio-economice, psihologia şi tehnologia deformată asupra 
producŃiei de idei – din perspectiva marketingului – este reflexul adiŃionării următoarelor 
elemente obiective: 

a). economice ( inexistenŃa unei pieŃei reale bazată pe jocul natural dintre producŃie 
şi consum, dintre cerere şi ofertă, supralicitarea consumului în detrimentul producŃiei, 
acumularea de capital şi profil din surse intermediare, neproductive, creşterea profitului pe 
seama preŃurilor şi nu a calităŃii produselor, reŃinerea de a investi capital pentru sfera de 
producŃie şi exacerbarea investiŃiei în sectorul circulaŃiei, etc.); 

b). sociologice  ( de structurarea relaŃiilor sociale, de producŃie, economice, 
financiare, în sensul centrării lor spre sfera consumului, lipsa competitivităŃii sociale, a 
loialităŃii şi eticii economice, etc.); 

c). psihologice ( percepŃia individualist egoistă, agresivitatea socio-economică, 
şantajul şi corupŃia, comportamentul ilicit,  avariŃia , marginalizarea relaŃiilor interpersonale, 
etc.); 

d). tehnice (reŃinerea sau refuzul de căutare a unor relaŃii noi, productive, 
competitive şi apelul la produse cu retard comercial sau pur şi simplu „ moarte” fizic şi 
moral din exterior). Obstacolele respective generează mari dificultăŃi nu numai în producŃia 
de noutăŃi dar şi în reconstituirea unei pieŃe autentice, în tranziŃia de la pseudopiaŃă la piaŃa 
reală. 

Premisa de la care pornim constă în aceea că eforturile de încurajare şi consacrare 
reputaŃională a capitalului latent de creativitate sunt integrate într-un proces complex şi 
contradictoriu de schimbare socială, globală caracteristic etapei tranziŃiei spre o economie 
de piaŃă. Acest proces este atât de dificil şi impactul său asupra cunoaşterii atât de puternic 
încât orice abordare separată şi izolată este ineficientă. 

DificultăŃile constituirii unui mediu favorizant pentru afirmarea creaŃiei provin din 
specificul unui proces în care nu se pune doar problema unei restructurări, ci, dimpotrivă, a 
unei construcŃii radicale şi integrale.  

RevoluŃia structurală atinge şi câmpul cunoaşterii şi valorizării concluziilor sale. 
Crearea unor structuri noi pentru stimularea şi promovarea producŃiei de idei este o opŃiune 
primordială pentru orice inovaŃie. Fără structuri adecvate nu este posibilă dinamica ideilor. 
Cu alte cuvinte elaborarea noilor structuri de cercetare, promovare parcurge drumul 



  

cunoaşterii de la idealitate la praxis, în care un rol prioritar îl constituie „creatorul de idei”, 
actualmente, acesta  este cam marginalizat.  

Inspirându-ne dintr-o paradigmă conceptuală cu mai multe nivele ( primar sau 
tehnic, gestiune, instituŃii, social) putem surprinde amploarea, diversitatea şi amplitudinea 
obstacolelor şi sfidările emergente. 

RezistenŃa la obstacole şi sfidări trebuie gândită, organizată şi activată Ńinând seama 
de conjugarea efectelor şi cauzelor moştenite cu cele ale destructurării sau chiar ale 
distrugerii vechilor structuri. Schema unor obstacole actuale conŃine un set de determinanŃi 
ce aparŃin unor registre asociate într-un impact convergent, din care amintim pe cei psiho-
mentali (interese, motivaŃii, percepŃie socială şi individuală).  

Factorii de încurajare provin din câmpul de succes sau eşec al rezistenŃei la 
obstacole, iar stârpirea procesului de construcŃie structurală este relevantă numai în măsura 
în care „pachetul de determinanŃi” dobândeşte o valoare pozitivă, exprimată prin 
transformarea fiecărui determinant din obstacol într-o susŃinere. 

Pentru a oferi o imagine mai completă asupra dificultăŃilor capabile să nască noi 
obstacole ameninŃând prăbuşirea noutăŃilor evidenŃiem doar faptul că în prezent 
determinanŃii pe care i-am identificat şi enumerat nu sunt asociaŃi decât subiectiv noului, iar 
în plan obiectiv sunt chiar rezistenŃi. 

Fireşte, distrugerea practicilor etatist-centraliste, eliminarea controlului planificat, 
concomitent cu naşterea şi generalizarea agenŃilor economici privaŃi inspiră un anumit 
optimism. 

Studiul sociologic asupra tranziŃiei, în contextul marketingului societal, dezvăluie 
mulŃi factori ce diminuează şansele, cel puŃin pe termen scurt, dacă nu şi pe termen mediu. 
Avem în vedere aici faptul că agenŃii privaŃi ai economiei de tranziŃie, agenŃi care în 
mentalul nostru pot constitui un suport dinamic şi eficient pentru absorbŃia noutăŃilor, nu 
aparŃin mediului productiv, iar cifra afacerilor este insuficientă pentru investiŃii sau 
sponsorizări a căror destinaŃie ar fi inovaŃia sau producŃia de idei. 
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The previsional management of the personnel imposes as a means of administration a 

system whose adaptability in the short line becomes more reduced. It is justified, an a side, by the 
inertion of human system of the structure and, on the other side, the adaptiveness of human 
resources. 

 
 
Gestiunea previzională a personalului este un instrument al managementului 

resurselor umane, care constă în proiectarea pe termen mediu şi lung a necesarului şi 
resurselor de personal ale unei organizaŃii. Cu toate că adesea gestiunea previzională a 
personalului apare sub forma unor metode coerente, formalizate şi autonomizate, aceasta 
este, înainte de toate, o modalitate de analiză a gestiunii resurselor umane ale întreprinderii 
iar recomandările acesteia devin o bază pentru deciziile manageriale în domeniu. 

Gestiunea previzională a personalului este justificată pe de o parte de inerŃia 
sistemului uman al organizaŃiei, iar pe de altă parte de flexibilitatea reală a resurselor 
umane. 

Relativa inerŃie a sistemului uman iese în evidenŃă atunci când se observă că 
factorul uman nu poate fi modelat atât de uşor ca alŃi factori, cum ar fi cei materiali sau cei 
financiari. Complexitatea fiinŃei umane face ca reacŃiile oamenilor în diferite împrejurări să 
fie de multe ori imprevizibile. De aceea, cu oamenii trebuie să se lucreze cu înŃelegere şi 
multă prudenŃă, cunoscut fiind faptul că mediul etic şi legal evoluează într-o manieră sau 
alta în funcŃie de rigiditatea sau flexibilitatea factorului uman. 

Previziunea se impune deci ca un mijloc de a administra un sistem a cărui 
adaptabilitate pe termen scurt, mai ales pentru mişcările de intrare-ieşire, devine din ce în ce 
mai redusă. Cu cât inerŃia unui sistem este mai mare, cu atât mai mult mecanismele de 
pilotaj trebuie să fie în măsură să ia în calcul un orizont mai larg de timp. 

În contrapondere se relevă o reală flexibilitate a resurselor umane: cunoştinŃele, 
aptitudinile, capacităŃile umane fiind în esenŃă adaptabile unor sarcini de natură diversă. 
Adaptabilitatea face posibilă reflexia previzională: ea autorizează regulile interne de 
adaptare a oamenilor din întreprindere la noile sarcini solicitate de volumul de activitate 
proiectat. 



  

Conjugarea inerŃiei sistemului uman, care încetineşte mişcările de intrare-ieşire şi de 
adaptare la conjunctură, conduce la previziunea în materie de efective şi o face, în acelaşi 
timp, posibilă. 

 
1. ConŃinutul gestiunii previzionale a personalului 
În gestiunea previzională a personalului se operează cu două categorii economice 

fundamentale: nevoi şi resurse. 
Aşadar, conŃinutul gestiunii previzionale a personalului are la bază o analiză de tip 

bilanŃier, în care se disting, pe de o parte, nevoile de personal evaluate la un anumit orizont 
de timp, iar pe de altă parte modul de acoperire a acestor nevoi ale întreprinderii. În procesul 
de eclilibrare a balanŃei resurselor de muncă intervin o serie de ajustări iterative.Demersul 
adaptării resurselor de personal la cerinŃele întreprinderii pe termen mediu şi lung face apel 
la o schemă logică de program (fig.1), care arată cum se operează în timp pentru a armoniza 
cerinŃele de personal cu resursele de acoperire a acestor cerinŃe. 

CerinŃele (nevoile) de personal la un anumit orizont de timp (T+1) depind de două 
elemente: 

- proiecŃiile producŃiei pentru orizontul dat, condiŃionate la rândul lor de 
planurile firmei sau ale subunităŃii considerate; 

- starea sistemului productiv, în sens larg, care determină resursele umane 
necesare pentru a obŃine producŃia dorită. Starea structurilor de producŃie şi mai 
ales nivelul capitalului tehnic, gradul său de automatizare condiŃionează în mod 
evident cantitatea şi calitatea personalului pentru a-l mânui. 

Deci, pentru orice întreprindere, se va proiecta o asemenea situaŃie a resurselor 
umane astfel încât să se îndeplinească planurile de producŃie sau de comercializare, Ńinând 
cont de structurile productive, financiare, comerciale. 

Resursele de personal la orizontul T+1. Pornind de la resursele umane existente în 
momentul analizei se proiectează ceea ce ele vor fi la orizontul de timp ales, fără a Ńine cont 
de eventualele ajustări (reactualizări) ce vor interveni în cursul perioadei (intervalul dintre T 
şi T+1). Jocul natural al elementelor ce afectează resursele umane (ce nu pot fi influenŃate 
de către om), conduce la o transpunere a elementelor disponibile. În general, se constată o 
reducere a disponibilităŃilor de resurse umane ca urmare a plecărilor prin pensionări, mutări 
în alte organizaŃii, decese, în paralel cu o întărire a potenŃialului uman ca urmare a 
completării prin angajări sistematice de personal. 

Ajustarea resurselor şi a posturilor constituie obiectivul central al analizei. Această 
ajustare se poate înfăptui pe trei căi: 

a) prin acŃiuni asupra domeniului cerinŃelor vizând, în general, să diminueze nevoile 
pentru a le armoniza cu nivelul capacităŃilor umane insuficiente: 

- pe termen lung ajustarea prin reducerea nivelurilor de producŃie sau 
retehnologizarea sistemului productiv (automatizare, robotizare, informatizare etc.); 

- pe termen mediu, căutarea unor sporuri de productivitate a muncii sau de 
creştere a timpului de muncă; 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.1 Schema logică de analiză previzională a resurselor umane98 
                                                      

98 După C.Roşca şi D.Cârnu, Managementul resurselor umane, Editura CERTI, Craiova, 1999, p.67 
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b) acŃiuni asupra domeniului resurselor. Aceste acŃiuni intervin decât la nivelul 
“sistemului de supraveghere”, prin acŃiuni pe termen mediu şi lung, în vederea prezervării 
potenŃialului uman al întreprinderii; 

c) acŃiuni regulatoare propriu-zise, care vizează să compenseze dezechilibrele 
nevoi-resurse. În schema logică ele apar la două nivele succesive: 

- reglări interne operate în cadrul întreprinderii; 
- reglări externe, dacă sunt necesare, prin apel la mediu. 
Dinamica gestiunii previzionale a personalului poate fi urmărită în contextul 

interpretării schemei logice, în cadrul căreia timpul este variabila esenŃială a mecanismului 
de ajustare. În timp, starea sistemului productiv nu este constantă întrucât structurile 
financiare, tehnice, procedeele de producŃie (tehnologiile de fabricaŃie) evoluează în 
permanenŃă. Reglările se operează prin intervenŃii asupra parametrilor structurilor tehnice 
sau celor de intrare-ieşire a resurselor umane. Toate au ca obiectiv o mai bună ajustare a 
resurselor dorite şi disponibile pe termen mediu. 

 
2. Etapele analizei previzionale a resurselor umane 
Analiza previzională a resurselor umane necesită parcurgerea următoarelor etape 

principale: stabilirea orizontului de timp şi a obiectului gestiunii previzionale; determinarea 
stării resurselor umane la momentul analizei; prospectarea mobilităŃii şi reglarea socială. 

*Stabilirea orizontului de timp şi a obiectului gestiunii previzionale 
Orizontul temporal al gestiunii previzionale a personalului depinde de mărimea 

întreprinderii, el situându-se, de regulă, între: 
- 6 luni şi 3 ani pentru întreprinderile mici şi mijlocii, acesta fiind considerat ca 

termen mediu; 
- 4-5 ani în întreprinderile cele mai mari – termen considerat lung. 
Cu cât întreprinderea este mai importantă şi cunoaşte mai bine ecosistemul său – 

îndeosebi cel social, cu atât cerinŃele sale în resurse umane vor fi mai vaste, mai 
cuprinzătoare şi mai bine specificate, iar orizontul de timp va fi mai lung. 

Obiectul gestiunii previzionale a personalului îl constituie prevedrea şi proiectarea 
posturilor şi nu a oamenilor. Ca atare, studiul efectuat rămâne anonim: nu este vorba de a şti 
cine este repartizat, ci care posturi vor funcŃiona la orizontul de timp dat. 

* Determinarea stării resurselor umane la momentul analizei 
Demararea analizei previzionale a resurselor umane are loc pe baza identificării 

stării acestor resurse în momentul analizei. Această identificare se face cu ajutorul bilanŃului 
resurselor umane, bilanŃ care corespunde unei inventarieri a posturilor, aşa cum acestea 
arată, sau cum s-ar dori să fie. 

BilanŃul poate fi extras dintr-o bancă de date, atunci când aceasta există, şi 
constituie o prezentare coerentă a unei părŃi din informaŃiile conŃinute într-o astfel de bancă. 

* Prospectarea mobilităŃii resurselor umane are loc prin cunoaşterea 
evenimentelor care afectează starea personalului, respectiv plecarea şi mobilitatea internă 
prin promovare. 



  

Plecarea personalului din întreprindere poate fi determinată de decese, demisii şi 
alte plecări voluntare, pensionări. 

Definirea şi cuantificarea diferitelor cauze care conduc la plecarea personalului au 
determinat stabilirea şi definirea corespunzătoare a unor aşa-zişi “coeficienŃi de regret” care 
se calculează pe baza variaŃiilor de efective din cauze exogene. 

Analiza mortalităŃii se face cu ajutorul tabelelor speciale de mortalitate care permit 
să se stabilească indicii de supravieŃuire pe contingente de populaŃie (vârste) şi pe categorii 
de locuri de muncă. 

Domeniile şi plecările voluntare se determină pe baza unei analize corelate a datelor 
din arhiva unităŃii cu evoluŃia remunerărilor, a promovărilor, a condiŃiilor de muncă etc. 

Pensionările sunt uşor de determinat prin retragerea din activitate la termenele 
legale. Plecările anticipate la pensie sau licenŃierile sunt considerate variabile exogene şi 
deci nu sunt luate în calcul la acest nivel. 

Promovarea modifică starea resurselor umane între momentul analizei T şi orizontul 
de timp previzionat T+1. Aceste promovări pot să apară: 

- într-o manieră simplificată, prin proiectarea numărului de posturi Ńinând seama 
de promovările în ansamblu (global) ce se vor opera; 

- într-o manieră mai sistematică, prin intermediul determinării unor “indici de 
trecere” a unei clase a postului la o categorie superioară. 

* Reglările sociale din întreprindere au menirea să asigure starea de echilibru a 
resurselor şi capacităŃilor umane. Ele operează cu termene de reacŃie diferite: este posibil să 
se distingă intervenŃii operând la nivelul unei luni sau săptămâni, iar altele, care necesită 
termene mai mari de implementare, să opereze pe durata unui semestru sau a unui an. 

Reglările sunt, de asemenea, ierarhizate după eficacitatea lor, definite ca raport între 
rezultatele obŃinute prin ajustare şi volumul mijloacelor puse în operă, exprimat sub forma 
volumului de efecte obŃinute la o unitate de efort făcut în acest scop. Se obŃin astfel 
indicatori de comparaŃie în sensul că o ajustare este superioară altora. Desigur că, reglările 
cu eficacitate superioară au prioritate faŃă de celelalte. Spre exemplu, este mult mai 
avantajos, atunci când este posibil, să se recurgă la ajustări interne prin formarea propriului 
personal disponibil, decât să se recruteze din afară personal cu calificarea cerută. 

Reglările sociale pot să apară în urma: 
a) acŃiunilor pe termen lung asupra sistemului productiv care presupun investiŃii sau 

reorganizări ce modifică procesul productiv. Aceste reglări constau în substituirea muncii 
prin capital tehnic în vederea compensării insuficienŃelor de manoperă, precum şi prin 
ajustări de productivitate; 

b) reglărilor interne (recurgând doar la forŃele întreprinderii) sau externe (care 
necesită un apel la mediul în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea); 

c) ajustării duratei timpului de muncă; 
d) ajustări prin reafectarea rsurselor umane, care reprezintă ansamblul mişcărilor de 

realocare a resurselor umane într-o întreprindere. 
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One of or permanent problem like managers or like ordinary people is to solve conflicts. The 

purpose of this paper is to present the principals strategies used in the management of conflicts and 
to relief the role of negociation. In our view the cooperant negociation is the best method to solve a 
conflict, and we propose a model consisting in five steps in order to add a modest contribution at the 
complex process of solving conflicts. 

 
 
Definit formal, conflictul este un dezacord între oameni privind probleme 

substanŃiale sau emoŃionale99.  De-a lungul timpului noŃiunii de conflict i-au  fost atribuite 
mai multe înŃelesuri ceea ce a generat diferite teorii. În timp ce unele dintre acestea 
consideră conflictul  un eveniment negativ,  o manifestare care semnalează probleme 
profunde care ar trebui evitate sau suprimate căutându-i în consecinŃă cauzele şi căile de 
tratament, altele iau conflictul ca atare şi studiază comportamentul asociat acestuia. 

Ne alăturăm opiniei celor care consideră conflictul ca o trăsătură inevitabilă şi 
inerentă vieŃii (inclusiv celei organizaŃionale) care poate scoate la lumină elemente foarte 
importante pentru îmbunătăŃirea sau schimbarea acesteia. Studiul conflictului suscită 
interesul deoarece: 

- în orice moment putem fi implicaŃi într-un conflict şi vrem „să câştigăm” în 
adevăratul sens al cuvântului; 

- dorim să înŃelegem cum se comportă participanŃii în situaŃii de conflict, cu alte 
cuvinte să învăŃăm regulile generale ale jocului; 

- vrem să cunoaştem modul în care variabilele supuse controlului nostru pot 
afecta comportamentul participanŃilor la conflict, pentru a-i putea influenŃa sau 
controla. 

Simplist vorbind, conflictul poate fi privit şi ca o competiŃie în care participanŃii 
încearcă să câştige. Studiul conflictului însă nu este deloc simplu ci chiar deosebit de 
complex deoarece participanŃii manifestă atât un comportament raŃional cât şi unul iraŃional, 
unul conştient cât şi unul inconştient. 

Simptomele conflictului100 pot fi: 

                                                      
99 Richard E. Walton, Interpersonal Peaceworking Confruntations and Third-Party 

Consultation  în Gh. Ionescu, E. Cazan, Adina Negruşa, Management organizaŃional, Editor 
Tribuna Economică, Bucureşti, 2001, p.577 

100a se vedea în acest sens şi Rezolvarea conflictelor şi negocierea, 
Rentrop&Straton, Bucureşti, 1999, p. 46 



  

a) evidente (făŃişe, explicite): certuri, discuŃii contradictorii, manifestări nervoase, 
violenŃe de natură fizică, reclamaŃii, dispute cu caracter oficial, etc. 

b) ascunse (puŃin făŃişe, implicite): absenŃă fizică sau psihică, răceală, formalism 
rigid, tăceri, refuzul comunicării, evitarea, recursul la formalism, etc. 

 
Tipuri de conflicte 
Când vorbim despre conflict ne referim atât la conflictul cu efecte negative 

(neproductiv, disfuncŃional sau distructiv) cât şi la conflictul pozitiv (productiv, funcŃional 
sau constructiv)101, cu efecte benefice asupra individului, grupului sau organizaŃiei.  Nu 
există conflicte pur distructive şi conflicte pur constructive. Mai mult în faza incipientă 
avem de-a face doar cu un conflict, iar pe parcurs el se transformă într-un conflict 
constructiv sau dimpotrivă într-unul distructiv. Aşadar un conflict va aduce avantaje 
oamenilor şi organizaŃiilor în funcŃie de evoluŃia lui, determinanŃi fiind în acest sens: 
intensitatea conflictului şi modul de gestionare al acestuia. Un conflict de o intensitate 
moderată poate fi ceva bun pentru performanŃă şi este un conflict constructiv102. El 
permite: 

a) testarea ideilor şi îmbunătăŃirea practicilor, deoarece părŃile implicate au 
obligaŃia cel puŃin morală de a-şi apăra ideile, ceea ce îi poate face să reflecteze 
mai riguros asupra lor sau chiar să-şi dea seama că au greşit. Un conflict 
constructiv poate aduce la lumină anumite probleme, cum ar fi de exemplu, 
fixarea unor obiective nerealiste. 

b) îmbunătăŃirea dinamicii grupului, deoarece stimulează generarea de alternative 
referitoare la o decizie, împiedicând astfel luarea pripită de decizii. Poate ridica 
nivelul de înŃelegere a problemelor şi poate creşte implicarea membrilor 
grupului prin stimularea interesului şi interacŃiunii dintre aceştia, a gândirii 
creative.  

c) îmbunătăŃirea relaŃiilor, deoarece o confruntare făŃişă poate dezvălui motivele 
pentru care o relaŃie nu a funcŃionat corespunzător până în prezent, contribuind 
la  normalizarea ei în viitor. SituaŃiile conflictuale sporesc solidaritatea celor 
aflaŃi de aceiaşi parte a baricadei! Cei care au experimentat şi înfruntat 
împreună încercări marcante pentru viaŃa lor vor avea relaŃii mai strânse şi mai 
durabile, deoarece s-au cunoscut mult mai bine. 

Conflictul distructiv este cauzat de respectul pierdut, de încrederea înşelată, de 
informaŃii ascunse, de ameninŃări. 

După nivelul la care se manifestă deosebim conflicte intrapersonale, interpersonale 
şi de grup. 
                                                      

101 a se vedea şi D. Vasile, Tehnici de negociere şi comunicare, Editura Expert, 
Bucureşti, pp. 336-338 

102 Gh. Ionescu, E. Cazan, Adina Negruşa, Management organizaŃional, Editor 
Tribuna Economică, Bucureşti, 2001, p.577 

 



  

Conflictul intrapersonal este experimentat de individul care trăieşte o stare de 
competiŃie între scopuri sau stări emoŃionale divergente şi apare cel mai frecvent atunci când 
trebuie să aleagă între două alternative de valoare egală. De exemplu, trebuie să opteze între 
două variante la fel de favorabile (cum ar fi două slujbe la fel de atractive) sau la fel de 
nefavorabile (cum ar fi mutarea la o filială îndepărtată sau diminuarea salariului). O decizie 
chiar mai dificilă este aceea de a face ceva care are atât rezultate pozitive, cât şi negative (de 
exemplu un post bun într-un oraş îndepărtat de reşedinŃa obişnuită). În general, conflictul 
intrapersonal se asociază unei stări definite de psihologi ca disonanŃă cognitivă (legea 
coerenŃei). DisonanŃa cognitivă este resimŃită de individ atunci când percepe inconsistenŃă 
logică între gândurile, sentimentele sau comportamentele sale. Dacă această stare depăşeşte 
o anumită limită de suportabilitate, devine inconfortabilă şi stresantă şi, de aceea, individul 
încearcă să readucă echilibrul interior necesar. În acest scop, acŃionează fie pentru a-şi 
schimba gândurile, sentimentele sau comportamentul, fie caută mai multe informaŃii despre 
problema care îl frământă. 

Conflictul interpersonal este o formă frecvent întâlnită în organizaŃii. Persoanele 
implicate se pot situa pe niveluri ierarhice diferite (conflict vertical) sau se află pe acelaşi 
palier ierarhic (conflict orizontal). Un alt conflict interpersonal vizează rolurile în muncă, 
apărând discrepanŃe între comportamentele efective ale posesorului rolului şi aşteptările 
celor din jur (conflict de rol). Această situaŃie este datorată fie neînŃelegerii corecte a 
atribuŃiilor de către titular, fie interpretării eronate a celorlalŃi. De exemplu, o secretară 
nouă, poate avea dificultăŃi cu colegii săi, care au fost obişnuiŃi de predecesoarea sa să-i 
cheme atunci când şeful poate fi abordat şi nu recunosc în comportamentul său manifestările 
unui comportament normal. 

Conflictul în cadrul grupului se referă la divergenŃele apărute între membrii unor 
echipe formale (echipă de negociere, echipă de proiect, etc.) sau informale (grup de 
prieteni). Conflictul între grupuri este cel în care sunt angajate grupuri distincte sau 
organizaŃia în ansamblu în relaŃiile cu alte organizaŃii (furnizori, clienŃi etc.). 

După amploarea şi intensitatea conflictelor, acestea se pot clasifica în conflicte 
minore (miniconflicte) şi conflicte majore.  

Conflictele minore reprezintă o realitate permanentă a vieŃii în organizaŃie, 
deoarece oamenii şi grupurile au interese şi obiective diferite, care adesea îi pun în situaŃie 
de competiŃie. DivergenŃele care apar sunt însă, de amploare şi intensitate redusă în 
comparaŃie cu relaŃiile de cooperare care se manifestă între ei.  Cu toate acestea nu sunt 
scutiŃi de o suită de conflicte minore, pe care reuşesc de regulă să le gestioneze.  

Conflictele majore au o intensitate ridicată şi angajează un număr mare de 
persoane. Protagoniştii duc o luptă, sunt într-o confruntare deschisă şi au două alternative: 
victoria sau înfrângerea. Conflictele majore apar între patronat şi sindicate, dar şi  între 
departamente sau persoane care joacă roluri cheie în organizaŃie (cum ar fi de exemplu 
compartimentul financiar-contabil şi cel de desfacere). Probabilitatea ca acest tip de conflict 
să devină distructiv este foarte mare de aceea se impune rezolvarea lui pe baza armonizării 
intereselor tuturor. Abordarea prin negociere a celor două tipuri de conflict (minor şi major) 



  

este diferită, ceea ce justifică distincŃia dintre negocierea integrativă sau cooperantă şi cea 
distributivă sau conflictuală.  

Pentru a înŃelege un conflict, acesta trebuie plasat în contextul său istoric. 
Răspunsurile noastre la conflict sunt condiŃionate de experienŃele precedente în situaŃii 
similare. Când se dezvoltă un climat de neîncredere, divizare şi conflict distructiv, acesta 
tinde să se consolideze, fiind tot mai dificil de înlăturat. Fiecare parte consideră că cealaltă 
este incapabilă să facă schimbarea obligatorie şi că ei însăşi nu i se poate pretinde să facă 
altceva decât face. De fapt, ambele părŃi sunt încremenite în poziŃiile pe care le adoptă! 

 
Cauzele şi fazele conflictului 
- Conflictul apare dintr-o diversitate de motive sau cauze, cum ar fi: 
- erorile de interpretare datorate unei percepŃii greşite, ascultării pe jumătate ori 

neînŃelegerii situaŃiei; 
- perspectivele neclare, interdependenŃele sarcinii sau alte incertitudini; 
- deosebirile de interese; poziŃia, statutul şi resursele sunt bunuri 

organizaŃionale” pe care şi le doresc foarte mulŃi, iar toate acestea sunt limitate; 
- deosebirile de valori şi de convingeri, între persoane dar şi între 

compartimente; 
- incompatibilitatea de personalitate; 
- stări şi sentimente emoŃionale. 
Conflictul cunoaşte în evoluŃia sa mai multe faze. 
1. Conflictul latent. Este o primă fază a conflictului în care, sub influenŃa sursei de 

conflict, se generează un anumit set de atitudini şi sentimente. Conflictul latent poate 
rămâne în această stare fără a evolua, dar poate şi exploda, în acest caz situaŃia scăpând de 
sub control.  Aşadar conflictul latent poate sau nu să evolueze spre faza următoare de 
conflict perceput. 

2. Conflictul perceput. ParticularităŃile procesului de percepŃie determină  şi 
manifestarea conflictului în trei forme şi anume: 

- conflict latent existent  dar neperceput; 
- conflict latent existent şi perceput; 
- conflict latent inexistent, dar perceput ca existent.   
Etapa conflictului perceput este caracterizată de apariŃia unor modificări de 

comportament, în sensul că cei implicaŃi pot  începe să  fie tensionaŃi, mânioşi, fricoşi în 
cazul conflictului distructiv, sau, din contră, în cazul conflictului pozitiv, entuziaşti, mai 
ambiŃioşi, gata de a porni la acŃiune. 

3. Conflictul simŃit. Această etapă este caracterizată prin „maturizarea”  
modificărilor de comportament, iar comunicarea devine fie defensivă fie agresivă in timp ce 
informaŃia este distorsionată. Se pierde mult timp cu discuŃii neproductive, iar modul în care 
se manifestă protagoniştii este surprinzător. Abordarea pozitivă a „semnelor” conflictului 
este cheia unei gestiuni eficiente. 



  

4. Conflictul declanşat. Faza denumită şi conflict manifest sau în acŃiune se 
caracterizează printr-o comportare neobişnuită a protagoniştilor, care duc „o bătălie”, 
sperând să-şi învingă adversarul.  

Este comportarea observabilă alimentată de percepŃii şi sentimente latente şi poate 
lua calea fie a „luptei” deschise care va genera un învingător şi un învins, fie se poate 
constitui într-o încercare de a stabili obiective comune. 

 
Strategii adoptate în managementul conflictelor 
În gestionarea (managementul) conflictelor, punctul de pornire este evaluarea 

situaŃiei: seriozitatea conflictului, urgenŃa rezolvării, rezultatul considerat adecvat, puterea 
de care dispun cei care pot rezolva conflictul, atu-urile şi slăbiciunile pe care le manifestă 
cei implicaŃi. 

Dintre strategiile care se conturează în managementul conflictelor menŃionăm: 
- evitarea (ignorarea) 
Este un lucru obişnuit, fie din cauză că conflictele pot genera stări neplăcute de 

anxietate şi nesiguranŃă fie datorită faptului că se omit pur şi simplu simptomele 
conflictului. Riscul major al acestei strategii este acela că în cazul escaladării conflictului 
putem fi puşi într-o situaŃie delicată. 

- Acomodarea (aplanarea) 
Dacă un conflict este constructiv, banal, temporar ne putem sustrage, iar în situaŃiile 

cu o mare încărcătură emoŃională, în care sentimentele oamenilor pot fi rănite, putem adopta 
măsuri în scopul aplanării conflictului (ca de exemplu, a-i ajuta pe ceilalŃi să plaseze 
problemele într-o perspectivă corectă descoperind sentimentele şi opiniile, unele conflicte 
izbucnind din cauză că oamenii sunt stresaŃi sau neliniştiŃi). Se recomandă şi adoptarea unei 
atitudini de veghe, pentru a interveni de îndată ce conflictul ameninŃă să devină distructiv. 

Problemele pe care trebuie să ni le punem de fiecare dată sunt: 
Intervenim într-un conflict? 
InfluenŃează acesta în mod negativ procesele de muncă? 
Când şi cum să intervenim? 
- CompetiŃia, comanda autoritară (negocierea distributivă) 
Fiecare parte implicată se străduieşte să câştige ceea ce pierde cealaltă, angajându-

se într-o competiŃie „învingător-învins” şi/sau forŃează prin exercitarea autorităŃii. În cazuri 
extreme, una din părŃi îşi satisface interesele prin suprimarea completă a intereselor 
celeilalte părŃi. Într-o competiŃie, câştigă doar o parte care îşi impune cu forŃa dorinŃele sale, 
ceea ce conduce la apariŃia unor conflicte similare în viitor. Aceleaşi efecte sunt de aşteptat 
şi în comanda autoritară, când forŃarea este realizată de un obicei de o persoană aflată la un 
nivel ierarhic superior care „dictează” o soluŃie celor situaŃi la un nivel ierarhic inferior. 

 
Compromisul (negocierea integrativă) 
Este o strategie adoptată mai ales atunci când dezechilibrul de interese creat face ca 

fiecare parte implicată în conflict să fie în situaŃia de a da şi de a obŃine ceva de valoare. 



  

SoluŃia pare acceptabilă în contextul în care fiecare parte pierde puŃin şi câştigă puŃin, dar 
practica demonstrează că satisfacŃia redusă a părŃilor constituie o sursă de conflicte viitoare.  

 
Rezolvarea problemei (negocierea raŃională)  
 Apare drept cea mai eficace metodă de gestionare a unui conflict, în condiŃiile în 

care părŃile sunt confruntate în mod direct cu problema care constituie sursa conflictului şi 
se mizează pe disponibilitatea celor implicaŃi de a recunoaşte că disputa este un lucru rău şi 
necesită atenŃie. Problemele trebuie discutate deschis iar soluŃia trebuie să fie una de tipul 
câştig-câştig. În mod evident avem în vedere negocierea cooperantă, ale cărei etape sunt: 

- stabilirea poziŃiei proprii şi explicarea acesteia;  
- înŃelegerea poziŃiei părŃii opuse; 
- integrarea soluŃiilor şi formularea alternativelor; 
- ajungerea la o înŃelegere (acord); 
- reflectarea şi învăŃarea. 

După Browning103, oamenii răspund la conflict prin punerea de accente diferite pe 
cooperare şi individualism. Cooperarea reprezintă dorinŃa de a satisface nevoile şi interesele 
celeilalte părŃi, iar individualismul este dorinŃa individului de a-şi satisface propriile interese 
şi nevoi. Diversele combinaŃii ale acestor două componente generează cinci stiluri 
interpersonale de management al conflictului. 

Negocierea, ca metodă de rezolvarea conflictului, reprezintă un proces care 
presupune parcurgerea mai multor paşi: 

1. Stabilirea propriei poziŃii şi aflarea răspunsurilor la întrebări ca: 
De ce suntem în conflict? 
Care este natura conflictului? 
Ce dorim de fapt? 
Ce putem întreprinde? 
2. ÎnŃelegerea poziŃiei părŃii opuse şi manifestarea disponibilităŃii de a lucra cu 

membrii celeilalte părŃi pentru găsirea unei soluŃii acceptabile, benefice pentru toŃi. 
3. Elaborarea şi sugerarea alternativelor (opŃiunilor). Prin discuŃii, negociatorii 

găsesc o soluŃie de compromis care îi ajută să întrevadă soluŃii. Cu cât apar mai multe soluŃii 
cu atât creşte probabilitatea apariŃiei uneia cât mai satisfăcătoare. 

4. Alegerea celei mai bune soluŃii sau ajungerea la o înŃelegere (acord). 
Acordul satisface nevoile reciproce ale ambelor părŃi şi aduce la un numitor comun 

interesele acestora. Negociatorul trebuie să se gândească cum pot fi implementate soluŃiile 
propuse , astfel încât să se creeze posibilitatea unui acord pe termen lung care să permită 
depăşirea conflictului. ÎnŃelegerea trebuie să arate cum se va rezolva conflictul, să descrie 

                                                      
103 E. S. Browning în Gh. Ionescu, E. Cazan, Adina Negruşa, op. cit., p.579 
 
 



  

modul în care se vor purta protagoniştii în viitor, să jaloneze consecinŃele nerespectării 
înŃelegerii şi să prefigureze influenŃele pozitive asupra relaŃiei lor în viitor. 

5. Aplicarea soluŃiei şi evaluarea.  
În această etapă se determină impactul soluŃiei adoptate şi aplicate iar părŃile, 

reflectând asupra rezultatelor pot să-şi îmbunătăŃească abilităŃile de rezolvare a conflictelor. 
Evaluarea presupune şi analiza modului în care rezultatele îi mulŃumesc pe toŃi şi poate 
constitui punctul de plecare spre un nou acord, mai bun. 

Cea mai bună metodă de tratament a conflictelor rămâne totuşi prevenirea, iar în 
cazul în care conflictul a apărut, negocierea cu scopul ajungerii la un rezultat de tipul câştig-
câştig. 
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The purpose of this work is to provide a theoretical explanation and a stimulus both for 

those who are interested in the foundation and the application of ethics in management activities. 
 
 
De cele mai multe ori, nivelurile de aplicare ale eticii manageriale sunt clar 

precizate în codurile etice. Chiar dacă nu au definitivat coduri de conduită sau coduri etice, 
încă de acum mai bine de două decenii, multe din marile corporaŃiile au instituit programe 
etice şi au încadrat funcŃionari care să monitorizeze comportamentele etice în organizaŃii.  

IniŃial, codurile au fost dezvoltate de grupuri profesionale sub forma unor reguli 
deontologice şi abia apoi, s-a înregistrat o explozie a acestora în cadrul organizaŃiilor. 
Specialiştii argumentează că acest lucru a fost, practic, posibil deoarece fără un program şi o 
activitate cu caracter formal, nu pot fi încurajate practicile etice. În consecinŃă, prin codurile 
etice se încearcă rezolvarea unor conflicte de interese în mediul intern şi în relaŃiile externe 
ale organizaŃiei respectiv, statuarea unor principii şi cerinŃe care să-i facă pe manageri mai 
sensibili la problemele etice. Ele nu conŃin precepte pur teoretice, ci stabilesc semnificaŃii 
practice, utile pentru toŃi membrii organizaŃiei. Aceasta nu înseamnă că un cod de etică 
asigură automat un comportament moral sau că poate acoperi toate situaŃiile întâlnite în 
viaŃa organizaŃională. Limita de acŃiune a codurilor etice constă în formularea lor în termeni 
generali tocmai pentru că, la început, managerii şi subordonaŃii lor se află în incapacitatea de 
a identifica toate problemele etice care pot apărea. Modul în care codul etic este transpus în 
practică rămâne, până la urmă, la latitudinea managerilor şi a subordonaŃilor. Codul etic 
rămâne valabil dacă toŃi membrii organizaŃiei îl respectă; când managerul nu acordă 
importanŃă acestuia, cu siguranŃă nici angajaŃii nu vor urma prevederile sale. 

Interesul pentru un comportament etic în afaceri nu este atât de nou, dar abia acum 
se fac remarcate preocupări intense pentru acŃiuni morale în scopul păstrării competitivităŃii 
şi a încrederii publicului în activităŃile desfăşurate. Deosebit de relevante pentru cei care 
sunt receptivi faŃă de problemele responsabilităŃii sunt câteva căi ce pot fi folosite în 
încurajarea comportamentului etic (1): 

- publicarea unui cod etic propriu, conform cu standardele şi valorile social 
recunoscute; 

- instruirea managerilor pe probleme de etică în afaceri; 
- elaborarea unor programe de rezolvare a conflictelor de natură etică; 
- instituŃionalizarea unor comitete de supraveghere a comportamentului etic; 
- acordarea unor recompense şi sancŃiuni adecvate. 



  

În condiŃiile în care organizaŃiile conştientizează că au obligaŃii şi faŃă de societate 
nu mai miră pe nimeni că instituirea codurilor etice s-a făcut într-un ritm atât de rapid. 
Codurile etice deŃin anumite funcŃii, care explică de ce s-au bucurat de un interes atât de 
mare din partea managerilor şi, deopotrivă, a membrilor organizaŃiilor, şi anume (vezi Mike 
W. Martin, Roland Schinzinger, Etichs in Engineering, McGraw Hill, 1983): 

- conduită şi inspiraŃie – codurile pun la dispoziŃie un stimulent pozitiv pentru 
conduita etică şi recomandări cu privire la principalele obligaŃii; 

- suport – codurile oferă sprijin pozitiv pentru cei care caută elemente de 
comportare etică; 

- disciplină – codurile pot constitui forma legală pentru investigarea unor 
comportamente ne-etice; 

- educaŃie şi înŃelegere reciprocă – codurile etice pot fi utilizate la şcoală sau în 
alte locuri pentru a promova discuŃii şi reflecŃii pe marginea unor probleme 
morale; 

- crearea imaginii profesiei în rîndul publicului – codurile pot prezenta o 
imagine pozitivă către public cu privire la o profesie; 

- protejarea statutului profesiei – codurile pot stopa anumite dezacorduri care 
pot apărea la nivelul celor care exercită o anumită profesie; 

- promovarea interesului în afaceri. 
Cu titlu de exemplu, prezentăm unul dintre cele mai celebre coduri etice din lume: 

un cod creat de British Institute of Management, denumit şi Code of Conduct (codul de 
conduită) - mereu citat în literatura de specialitate ca un document model pentru o conduită 
managerială corectă şi un mod responsabil de a înŃelege desfăşurarea afacerilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinând acest exemplu, remarcăm că un cod etic formulează idealuri, valori şi 

principii după care este guvernată o organizaŃie. Dincolo de aceste elemente, codurile etice 

Codul de Conduită  

1. În urmărirea materializării intereselor personale trebuie luate în considerare şi interesele 
celorlalŃi. 
2. Managerii nu trebuie să fie răzbunători şi să nu aducă prejudicii reputaŃiei persoanelor sau 
afacerilor altora. 
3. Managerii trebuie să declare imediat şi complet interesele personale care ar putea fi în 
conflict cu interesele firmei. 
4. Managerii trebuie să manifeste interes faŃă de sănătatea, securitatea şi bunăstarea celor pe 
care îi conduce. 
5. Managerii trebuie să respecte confidenŃialitatea unor informaŃii, dacă acest lucru este cerut 
de consumatori sau furnizori. 
6. Managerii nu trebuie să ofere sau să accepte cadouri sau favoruri în scop de mituire sau 
corupere. 
7. Managerii trebuie să fie convinşi ca toate informaŃiile comunicate public sunt adevărate.  
 Sursa: Management / Study Test / Stage 2 CIMA BPP Publishing Ltd., London, 1987. 



  

abordează probleme cum ar fi conflictele de interese, concurenŃii, caracterul privat al 
informaŃiilor, oferirea cadourilor, etc. În esenŃă, codul etic încearcă să acopere un hiatus 
existent între valorile unei comunităŃi organizaŃionale şi legile care guvernează societatea.  

În privinŃa obiectivelor unui cod, există un consens de opinii că prin formalizarea 
etică se încearcă promovarea virtuŃilor şi valorilor profesionale. Pe lângă acest deziderat, 
Samuel Mercier (2) a remarcat şi alte obiective: 

- încheierea unui contract moral între beneficiari şi organizaŃii, respectiv între cei 
care fac parte din aceeaşi organizaŃie; 

- protejează organizaŃia de comportamente necinstite sau oportuniste; 
- promovează o imagine pozitivă a organizaŃiei; 
- oferă un mijloc de reglementare a adeziunii şi a devotamentului colaboratorilor; 
- creează (ca şi cultura organizaŃională) sentimentul de unicitate şi apartenenŃă 

pentru membrii grupului; 
- arată un angajament de principiu al managerilor; 
- corelează relaŃii pur contractuale cu încrederea şi responsabilitatea; 
- ghidează comportamentul în caz de dileme etice. 
Dacă ar fi să ierarhizăm importanŃa nivelurilor la care ar trebui aplicate standardele 

etice am putea spune că cele mai elementare reguli ce trebuie respectate de organizaŃii sunt 
legate de proprii clienŃi şi proprii angajaŃi.  

În privinŃa clientului, o tranzacŃie desfăşurată (sau o negociere) trebuie să plece de 
la supoziŃia generală că ambele părŃi sunt dotate cu discernământ, că sunt capabile să-şi dea 
seama de riscuri, că sunt responsabile şi bine intenŃionate. Legat de angajaŃi, trebuie să 
reamintim că de multe ori oamenii sunt trataŃi ca o simplă forŃă de muncă şi nu ca un scop în 
sine. Aşezarea relaŃiilor dintre angajaŃi şi firme pe temeiuri etice este necesară cu atât mai 
mult cu cât analiza sistemică a organizaŃiilor pune în evidenŃă, aşa cum am arătat în primul 
capitol al lucrării, existenŃa celui mai valoros activ utilizat în procesul muncii – resursele 
umane. La modul general, termenii cu ajutorul cărora operează etica managerială sunt, în 
opinia profesorului Liviu Marian (3), societatea, grupurile de interes, problemele interne şi 
problemele personale. 

- societatea, reprezintă categoria cea mai generală faŃă de care etica managerială 
trebuie să-şi definească comportamentul: InstituŃiile de bază ale societăŃii sunt 
bine construite şi ele promovează interesele generale? Implicarea statului în 
mecanismele economiei de piaŃă este benefică? InegalităŃile în statul putere pot 
fi tolerate?  

- grupurile de interes, ocupă un palier special şi cuprinzător în problematicile 
eticii manageriale, definind căile corecte în demersurile iniŃiate pentru 
rezolvarea problemelor sociale ale grupurilor interesate, precum şi modul în 
care sunt afectaŃi de deciziile manageriale. Cum se implică acŃionarii firmei în 
relaŃiile acesteia şi în gestionarea resurselor financiare? Ce obligaŃii are firma 
faŃă de furnizori sau clienŃi? Care sunt căile prin care se realizează o bună 
cooperare cu comunitatea locală? 



  

- problemele interne, generează atitudini manageriale care trebuie să definească 
natura relaŃiilor dintre firmă şi angajaŃi, inclusiv managerii. În ce termeni se 
realizează contractele? Care sunt obligaŃiile mutuale ale managerilor şi ale 
celorlalŃi angajaŃi? Ce drepturi au angajaŃii? 

- problemele personale, sunt cele legate de relaŃiile unei persoane faŃă de o altă 
persoană din organizaŃie. Care sunt drepturile si obligaŃiile rezultate dintr-o 
structură ierarhică? Care sunt principiile de întrajutorare şi susŃinere morală? 

În afaceri mai pot fi identificate cel puŃin două niveluri de aplicare ale eticii: un 
nivel micro şi unul macro (4). Nivelul micro este cel care se stabileşte între indivizi în baza 
corectitudinii schimbului. Acest nivel este mai aproape de etica tradiŃională şi cuprinde: 
obligaŃii, promisiuni, intenŃii, consecinŃe. Toate acestea se află sub principiile schimbului 
echitabil, a câştigului cinstit şi a tratamentului corect. Doi parteneri care negociază un 
conflict de interese trebuie să se prevină reciproc asupra riscurilor pe care şi le asumă dacă 
nu-şi comunică reciproc toate informaŃiile necesare încheierii unui acord benefic. Nivelul 
macro se referă la regulile instituŃionale sau sociale ale lumii afacerilor. Problemele puse în 
contextul nivelului macro sunt de tipul: Care este scopul pieŃei libere?, Este corectă 
reglementarea pieŃei?, Ce rol trebuie să îndeplinească statul în afaceri?, Sunt echitabile 
politicile fiscale impuse agenŃilor economici? Nivelul macroeconomic pune şi problema 
stringentă a problemelor etice în globalizarea afacerilor. Ele apar mai ales când unele 
corporaŃii internaŃionale desfăşoară afaceri în Ńări cu economii slab dezvoltate, cu un nivel 
mai redus de maturizare a conştiinŃei civice.  

ConsimŃământul obŃinut în urma unei informări deficitare sau mincinoase (în 
reclama unor produse), dreptul la un mediu natural sănătos (ecologizarea Occidentului prin 
transferul tehnologiilor poluante în Est), utilizarea unor practici neloiale (dumpingul sub 
forma înlesnirilor de taxe acordate în Ńările lumii a treia), dependenŃa de corporaŃii (creşterea 
polarizării sociale din cauza dominaŃiei corporaŃiilor în viaŃa publică, în America Latină) 
sunt tot atâtea exemple care demonstrează necesitatea implicării eticii manageriale şi pe plan 
internaŃional. Managerul trebuie să Ńină cont, în ultimă instanŃă, de următoarele aspecte cu 
valenŃe etice: interesul publicului general, obiectivele pentru care lucrează, înŃelegerea 
tuturor actorilor implicaŃi în desfăşurarea afacerilor şi a schimbărilor ce au loc în 
organizaŃiile pe care le conduc.  

Tot timpul, managerii au două priorităŃi care, uneori, pot fi contradictorii: publicul 
larg şi propria organizaŃie. Aceste priorităŃi generează dileme etice căci, de multe ori, ceea 
ce este moral pentru un manager poate fi considerat imoral de către ceilalŃi actori. Zona etică 
a afacerilor este cu atât mai sensibilă cu cât scopul vizat este obŃinerea unor beneficii cât 
mai mari de către angajaŃi, consumatori şi acŃionari, fără a fi ştirbită încrederea publicului în 
beneficiile generale pe care le aduce lumea afacerilor: răsplata muncii şi servicii sociale mai 
bune aduse comunităŃii. 
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Les ressources intangibles concentrent une grande part des opportunités de développement 

de l’enteprise. Les options stratégiques ne représentent pas que des opportunités de valorisation des 
ressources de l’entreprise et, notamment, des ressources intangibles. Cette affirmation a déterminé 
quelques auteurs à considérer le centre focal de l’analyse des performances de l’entreprise 
l’accumulation et/ou l’utilisation des ressources intangibles. Ainsi, il est nécessaire à analyser et d’ 
évaluer la capacité de l’entreprise d’ obtenir des futures performances et des avantages compétitifs 
par la mise en valeur du patrimoine intangible. 

 
 
Introducere 
Resursele tangibile şi intangibile precum şi competenŃele întreprinderii, înŃelese ca 

activităŃi prezente şi viitoare prin care întreprinderea excelează în raport cu concurenŃa, sunt 
considerate fundamentele strategiei oricărei întreprinderi. PerformanŃele întreprinderii sunt 
dependente de modul în care resursele materiale, financiare şi umane sunt gestionate şi 
controlate şi, de asemenea, de complexul de condiŃii imateriale (clientela mai mult sau mai 
puŃin numeroasă şi fidelă, abilitatea şi experienŃa personalului, rapiditatea în dezvoltarea 
produselor noi, gestiunea şi promovarea mărcilor, calitatea serviciilor acordate clienŃilor, 
raporturile de încredere cu băncile şi alŃi finanŃatori etc.) create prin activitatea anterioară a 
întreprinderii şi sub influenŃa mediului în care ea îşi desfăşoară activitatea. Toate aceste 
resurse şi competenŃe au capacitatea de a contribui la realizarea avantajului competitiv sau 
al avantajului diferenŃierii întreprinderii faŃă de concurenŃă.  

PiaŃa bursieră acordă resurselor intangibile o valoare tot mai ridicată, preŃul pe 
acŃiune crescând odată cu creşterea valorii resurselor intangibile. Atunci când resursele 
intangibile deŃinute de o întreprindere se diminuează valoric sau sunt reproduse şi de alte 
întreprinderi concurente, performanŃele celei dintâi se diminuează. 

  
Resursele intangibile - definire şi identificare 
Realitatea dovedeşte faptul că întreprinderea nu este numai un centru de producere 

de profit şi de acumulare de capital, ci şi un centru de acumulare de cunoştinŃe şi experienŃe 
tehnologico-organizatorice, iar când toate aceste forme de acumulare se dezvoltă echilibrat, 
întreprinderea îşi realizează misiunea pentru care a fost creată. Prin urmare, valoarea unei 
întreprinderi poate fi măsurată în funcŃie de mărimea patrimoniul său material, dar subzistă 



  

şi în capacitatea de a dobândi, genera, distribui resursele intangibile şi de a aplica strategic şi 
operaŃional cunoaşterea104. 

Analiza şi evaluarea elementelor care alcătuiesc resursele intangibile ale unei 
întreprinderi solicită, mai întâi, corecta definire şi identificare a acestora. Studiul literaturii 
de specialitate occidentale ne-a permis să constatăm că există autori care încearcă să 
definească şi să recunoască elementele care dau conŃinut resurselor intangibile, în strânsă 
legătură cu posibilitatea lor de a fi sau nu înregistrate în bilanŃul contabil105 (Tabelul 1.).  

 
Tabelul 1. Definirea resurselor intangibile 
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constituire; 
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dezvoltare; 
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(„Capital 
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abilităŃi; 
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coeziunea personalului; 
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Potrivit acestui criteriu sunt definite: 
- „resurse intangibile vizibile”, cărora le corespund posturi în bilanŃ, respectiv 

activele necorporale;  
- „resurse intangibile invizibile”, cărora nu le corespund poziŃii sau nu se 

înregistrează în bilanŃul contabil, acestea din urmă alcătuind „capitalul 
intelectual”106 al întreprinderii. 

În ceea ce priveşte activele necorporale, definirea, criteriile de clasificare şi de 
recunoaştere a lor, metodele de evaluare a acestora sunt fundamentate prin reglementări 
contabile naŃionale şi internaŃionale. În accepŃiunea Standardelor InternaŃionale de 
Contabilitate (IAS 38 „Active necorporale”) activele necorporale sunt definite ca fiind 
activele nemonetare identificabile, fără suport material şi deŃinute în scopul utilizării în 
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cadrul producŃiei sau aprovizionării cu bunuri sau furnizării de servicii, pentru închiriere 
sau administraŃie.  

Problema definirii „resurselor intangibile invizibile” este considerată deschisă şi 
suscită viu interes unor cercetători preocupaŃi de elaborarea de metodologii de evaluare 
obiectivă a capitalul intelectual al întreprinderii, convinşi fiind de consecinŃele acestui fapt 
asupra performanŃelor sale. Pentru definirea „capitalului intelectual” al întreprinderii, în 
literatura de specialitate se întâlnesc puncte de vedere diferite pentru a exprima concepte 
care parŃial se suprapun. ReŃinem opinia unor autori potrivit căreia aceste resurse sunt 
componente ale goodwill-ului107, considerat  a fi rezultatul global al unor cheltuieli trecute 
ale întreprinderii, numite „costuri de politică”108 (investiŃii în activităŃi specifice precum: 
cercetare, formare profesională, promovarea imaginii întreprinderii şi a produselor, 
acumulare de experienŃă şi credibilitate în relaŃiile cu alte întreprinderi), ce nu pot fi 
identificate în momentul prezent şi care generează profit într-un cadru de exploatare dat. 
Potrivit altor autori „capitalul intelectual” al întreprinderii este reprezentat de: cunoştinŃe şi 
abilităŃi de ordin organizaŃional (capitalul organizaŃional), lealitatea şi coeziunea 
personalului (capital uman), credibilitatea întreprinderii (capital relaŃional). ConŃinutul 
acestor componente este detaliat pe arii funcŃionale ale întreprinderii în Tabelul 2. 

 
Tabelul 2. Identificarea „resurselor intangibile invizibile” 

„Capitalul intelectual” al întreprinderii  
Aria 

funcŃională 
Capital organizaŃional 
(CunoştinŃe şi abilităŃi) 

Capital uman 
(Lealitatea şi coeziunea 

personalului) 

Capital relaŃional 
(Credibilitatea 
întreprinderii) 

 
ProducŃie   

 
Cercetare - 
Dezvoltare 

*stăpânirea tehnologiilor inovative; 
*capacitatea de a reduce costurile 

de producŃie; 
*creativitatea profesională în 

ameliorarea constantă a proceselor 
productive; 

*deplina implicare a 
personalului în problemele 

privind calitatea produselor; 

*capacitatea de a atrage 
talente pentru activitatea de 

cercetare, dezvoltare şi 
producŃie; 

 

 
 

Marketing 

*capacitatea de a sesiza nevoile 
clienŃilor; 

* gestionarea şi promovarea 
eficientă a  mărcilor; 

*capacitatea de a sporii 
capilaritatea distribuŃiei în 

teritoriu; 
*identificarea celor mai 

profitabile reŃele de vânzare; 

*încrederea şi fidelitatea 
clienŃilor; 

*notorietatea şi prestigiul 
mărcilor; 

 
 
 

Financiară 

*capacitatea de a opera pe piaŃa de 
capital; 

*capacitatea personalului din 
compartimentul financiar de a 
se pune în serviciul exigenŃelor 

întreprinderii; 

* gradul de încredere 
recunoscut de instituŃiile de 

credit; 
*soliditatea şi stabilitatea 

acŃionarilor; 
*rezerva de capacitate de 

îndatorare; 
 
 
 
 

Management 

*calitatea sistemului managerial; 
*profesionalismul salariaŃilor de pe 

nivelurile ierarhice superioare, 
dezvoltat prin cursuri de formare; 

*capacitatea de a dialoga cu 

*coeziunea managementului în 
jurul unei orientări strategice de 

fond; 
*identificarea personalului cu 

filozofia managerială şi 

*reputaŃia echipei 
manageriale; 

*consensul dintre 
administraŃia publică locală 

şi întreprindere; 
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„actorii” sociali; 
*contacte cu leader-ii de opinie; 

organizaŃională a întreprinderii; 
*abilitatea de a lucra în grup; 

*capacitatea de a motiva 
personalul; 

*atitudinea reprezentanŃilor 
sindicali şi a exponenŃilor 
administraŃiei publice faŃă 

de întreprindere; 

 
Prin valorificarea „capitalului intelectual” al întreprinderii estre posibilă reducerea 

celorlalte mijloace necesare pentru a făurii bogăŃie. InvestiŃiile în „capitalul intelectual”, 
afirmă autorii occidentali109, pot reduce cerinŃele de: mână de lucru, mijloace tehnice, 
consumuri de energie, resurse financiare, timp, astfel încât, folosit corespunzător „capitalul 
intelectual” poate deveni un substitut important al altor factori de producŃie. În lumea 
afacerilor este tot mai mult acceptată idea potrivit căreia valoarea unei întreprinderi tinde 
să depindă, în mare măsură, de cunoştinŃele din capetele angajaŃilor săi, de informaŃiile din 
bazele de date, de patentele pe care le controlează întreprinderea. Prin urmare, capitalul 
însuşi se bazează, în proporŃie crescândă, pe elemente intangibile. În era informaŃiei ideile 
sunt la fel de valoroase precum produsele tangibile, însă actualele metode de evaluare 
financiară nu sunt proiectate să măsoare ideile110. 
 

PrecauŃii în fundamentarea strategiei întreprinderii pe resursele intangibile 
Resursele intangibile reprezintă elemente cardinale în fundamentarea strategiei 

întreprinderii. În primul rând, patrimoniul intangibil concentrează o mare parte a 
oportunităŃilor de creştere şi dezvoltare a întreprinderii  şi, în al doilea rând, patrimoniul 
intangibil reprezintă o rezervă care poate orienta eventualele schimbări strategice în 
activitatea întreprinderii, având în vedere că opŃiunile strategice nu sunt altceva decât 
oportunităŃi de valorificare a resurselor întreprinderii, în special, a celor intangibile. Pentru a 
reliefa importanŃa resurselor intangibile pentru dezvoltarea întreprinderii, unii autori111 
apreciază că centrul focal al analizei performanŃelor întreprinderii ar trebui să-l reprezinte 
procesele de acumulare şi / sau consum al resurselor intangibile, care se reflectă asupra 
sistemului de valori din bilanŃ şi care, până la urmă, sunt expresia deciziilor şi 
comportamentului managerial din care aceste procese derivă. 

Fundamentarea strategiei întreprinderii pe seama capacităŃii de a obŃine performanŃe 
viitoare şi avantaje competitive, prin punerea în valoare a resurselor intangibile, implică o 
serie de precauŃii ce derivă din caracteristicile elementelor care compun acest patrimoniu. 
Aşadar, este relevant de subliniat:  

- dificila  cuantificare a unor componente ale patrimoniului intangibil, în special 
a „resurselor intangibile invizibile”, care cer cu precădere o apreciere calitativă, 
cu ajutorul unor indicatori extracontabili;  

- ambiguitatea în ceea ce priveşte controlul unor resurse, în special a celor 
bazate pe competenŃe umane. Există întreprinderi (cele care prestează servicii 
profesionale) a căror competenŃă este determinată de capacitatea personalului 
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care aparŃine, în primul rând, fiecărui individ în parte şi, în al doilea rând, 
întreprinderii. Contractele de muncă dau dreptul întreprinderii să controleze în 
mod limitat aceste competenŃe, iar mobilitatea personalului nu permite 
întreprinderii, decât în mică măsură, să-şi fundamenteze strategia pe 
competenŃe specifice personalului. Ambiguitatea întreprinderii în ceea ce 
priveşte controlul şi posesia competenŃelor şi abilităŃilor umane are consecinŃe 
negative asupra capacităŃii acesteia de a asigura randamentul resurselor şi de a 
obŃine profituri care condiŃionează supravieŃuirea întreprinderii pe termen lung; 

- durata şi rata de depreciere a resurselor intangibile este variabilă, cu 
implicaŃii asupra susŃinerii avantajului competitiv şi asupra flexibilităŃii 
strategiei. Aşa de exemplu, valoarea brevetelor se reduce mereu, pe măsură ce 
apar noi inovaŃii tehnologice, în timp ce valoarea mărcilor bunurilor de consum 
este mai stabilă, iar reputaŃia întreprinderii este de lungă durată; 

- dificultatea copierii sau apropierii resurselor intangibile de cele ale 
concurenŃei.  Unele resurse intangibile sunt specifice anumitor întreprinderi 
(cunoştinŃe tehnologice, mărci etc.) şi îşi pierd valoarea odată transferate în alte 
întreprinderi. Altele, precum reputaŃia întreprinderii, pot fi în totalitate specifice 
unei singure întreprinderi şi deşi sunt foarte preŃioase pentru o întreprindere 
anume, pot să nu aibă nici o valoare de piaŃă pentru o alta. DiferenŃierea şi 
netransferabilitatea resurselor intangibile au implicaŃii favorabile asupra 
strategiei întreprinderii; 

- dificultatea achiziŃionării resurselor intangibile, derivată din faptul că aceste 
resurse cer, pentru procurarea sau construirea lor, eforturi şi timp considerabil 
în raport cu procurarea unor imobilizări corporale. 

După cum constatăm, unele din aceste precauŃii pot fi considerate adevărate 
motivaŃii pentru luarea în considerare a patrimoniului intangibil la fundamentarea strategiei 
întreprinderii. 

 
Concluzii 
- Patrimoniul intangibil este o resursă cu mare greutate în determinarea 

succesului oricărei întreprinderi. PerformanŃele întreprinderii sunt dependente 
de modul în care resursele materiale, financiare şi umane sunt gestionate şi 
controlate şi, de asemenea, de complexul de condiŃii imateriale, create prin 
activitatea anterioară a întreprinderii; 

- Strategiile care valorifică patrimoniul intangibil, garantează întreprinderii 
avantaje competitive şi putere de piaŃă, în raport cu concurenŃa;  

- Este necesară găsirea procedurilor contabile care să evalueze şi să releve 
dinamica „resurselor intangibile invizibile”, astfel încât rezultatul înregistrat în 
situaŃiile financiare să nu fie distorsionat; 

- Modurile de măsurare a valorii au rămas în urma noilor realităŃi112. 
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La fatique est un phenomene naturel, inevitable, reversible de l'homme sain, qui a le role du 

protection de l’organisme. Pour adopter les plus eficientes moyens de diminuer ou d’eliminer la 
fatique, il faut conaitre ses causes. Un role important dans le processus de prevenir de la fatique ont 
les formes des pauses de repos et le mode d’accordage. 

 
 
Oboseala este un fenomen neuro-fiziologic normal, reversibil, al omului sănătos, ce 

îndeplineşte rolul de protecŃie a organismului în situaŃia în care solicitările fizice, senzoriale 
şi/sau cerebrale la care acesta este supus sunt intense, de lungă durată, depăşind anumite 
limite normate. 

Ea se manifestă printr-o stare de slăbiciune musculoasă, nervoasă sau psihică, 
vizibilă sau interiorizată, având ca efect diminuarea temporară a capacităŃii funcŃionale a 
organismului şi a performanŃelor obŃinute şi, implicit, micşorarea satisfacŃiei muncii, 
mărirea senzaŃiei de efort şi chiar tulburarea armoniei funcŃionale a personalităŃii. 

Trebuie precizat faptul că oboseala nu este o stare patologică, nu este o boală, ci 
este o stare fiziologică reversibilă care dispare prin repaus şi, mai ales, prin somn. 

Oboseala este un fenomen natural inevitabil, a cărei apariŃie poate fi amânată, iar 
atunci când este instalată poate fi atenuată. Indiferent de natura şi forma sa de manifestare, 
prevenirea şi reducerea oboselii este o cerinŃă ergonomică principală, datorită implicaŃiilor 
nefavorabile ale oboselii asupra capacităŃii de muncă, asupra stării generale de sănătate a 
executanŃilor, ca şi asupra productivităŃii muncii. Pentru adoptarea celor mai eficiente căi de 
înlăturare sau atenuare a oboselii, este necesară o bună cunoaştere a cauzelor care au 
generat-o. Cele mai frecvente cauze ale oboselii sunt: 

- durata şi intensitatea solicitărilor fizice şi nervoase; 
- ambianŃa psiho-socială necorespunzătoare (lipsa colaborării în muncă, gradul 

redus de motivare, neconcordanŃa dintre nivelul de pregătire profesională al 
executantului şi cerinŃele sarcinii de muncă, relaŃii încordate între membrii 
colectivului de muncă etc.) 

- existenŃa unor condiŃii de mediu inadecvate muncii prestate (temperatură, 
umiditate, zgomot, vibraŃii, cromatică ş.a.); 

- monotonia muncii; 
- alimentaŃia neraŃională; 
- starea de sănătate necorespunzătoare. 
Plecând de la aceste cauze, cele mai utilizate căi pentru prevenirea şi atenuarea 

oboselii sunt : 



  

- organizarea raŃională a procesului de producŃie şi de muncă, prin adoptarea a o 
serie de măsuri care să evite suprasolicitarea organismului (evitarea 
componentelor statice ale muncii, a solicitărilor fizice şi psihice intense, a 
manipulărilor frecvente peste limita admisă etc.), pe baza unei mai bune 
cunoaşteri a modului de organizare a locului de muncă şi a principiilor 
economiei de mişcări; 

- optimizarea factorilor mediului ambiant fizic (microclimat, iluminat, zgomot, 
vibraŃii, cromatică); 

- îmbunătăŃirea climatului psiho-social al muncii; 
- dimensionarea locului de muncă şi a mijloacelor de muncă în funcŃie de 

dimensiunile antropometrice ale executantului şi de poziŃia de lucru; 
- evitarea monotoniei în muncă; 
- asigurarea securităŃii muncii; 
- optimizarea metodei de muncă, pe baza respectării principiilor şi regulilor 

practice ale economiei mişcărilor; 
- stabilirea unui regim optim de muncă şi odihnă. 
Referitor la acest ultim aspect, se poate spune că stabilirea unui regim optim de 

muncă şi odihnă presupune găsirea pentru fiecare gen de activitate, a unei corelaŃii şi 
alternanŃe judicioase între durata perioadelor de muncă şi odihnă, numărul, conŃinutul şi 
momentul introducerii acestora. 

ExperienŃa a demonstrat că un sistem judicios de pauze pe durata unui schimb de 
lucru are ca efect reducerea simŃitoare a oboselii şi menŃinerea capacităŃii de muncă la un 
nivel satisfăcător, eliminându-se întreruperile întâmplătoare în producŃie şi munca în “asalt”, 
dar şi monotonia în muncă. 

Stabilirea unui program raŃional de muncă şi odihnă trebuie să aibă la bază o solidă 
fundamentare economică, fiziologică, psihologică şi socială. Pentru elaborarea unui 
asemenea program trebuie cunoscute cu exactitate momentele iniŃiale ale apariŃiei oboselii 
în muncă, pentru a se putea introduce pauzele de odihnă corespunzătoare (active sau 
pasive), în funcŃie de specificul activităŃii. 

În acordarea pauzelor de odihnă este necesar să se ia în considerare variaŃiile 
capacităŃii de muncă în diferite perioade ale zilei, cercetările efectuate demonstrând faptul 
că cel mai scăzut nivel al acesteia se înregistrează între orele 12 – 14, iar în cursul nopŃii 
între orele 3 şi 4. Pe durata unui schimb de muncă, pauzele de odihnă trebuie repartizate pe 
baza curbelor fiziologice ale capacităŃii de muncă, în acest fel înregistrându-se o creştere a 
productivităŃii muncii cu 5 până la 20%. De asemenea, nu este indicat să se acorde pauze în 
perioada de angrenare în muncă, adică atunci când capacitatea funcŃională de acŃiune a 
sistemului nervos este ridicată, ca şi atunci când oboseala este prea mare, deoarece eficienŃa 
pauzei s-ar micşora. 

Formele de pauze de odihnă şi modul de acordare a acestora depind de o serie de 
factori, cum ar fi : 

- natura muncii desfăşurate; 
- intensitatea efortului depus; 



  

- consumul energetic al organismului; 
- atitudinea conducerii firmei în ceea ce priveşte regimul de muncă şi odihnă al 

muncitorilor etc. 
În activitatea practică, se utilizează, de obicei, două forme de pauze: 
- pauza de masă (cu durată reglementată, de regulă de 30 minute), care se acordă 

la mijlocul schimbului de lucru; 
- pauze suplimentare, care au durate mai mici şi sunt acordate în raport cu 

factorii care generează oboseala (este o formă mai rar întâlnită). 
Pentru stabilirea unei variante optime în ceea ce priveşte pauzele de odihnă, din 

punctul de vedere al numărului, duratei şi momentului acordării, trebuie analizate 
următoarele aspecte : 

- nivelul oboselii creşte exponenŃial şi nu liniar, în funcŃie de prelungirea 
activităŃii desfăşurate, iar refacerea capacităŃii de muncă se face mai accentuat 
la începutul pauzei; 

- pauzele de odihnă trebuie acordate înainte ca oboseala să atingă valori ridicate, 
adică atunci când capacitatea de muncă şi productivitatea încep să scadă; 

- este mai avantajoasă acordarea de pauze mai scurte şi mai frecvente decât 
pauze lungi şi rare ca frecvenŃă. 

Pentru a fi eficiente, pauzele de odihnă trebuie să aibă un conŃinut specific muncii 
desfăşurate. Astfel, dacă în cazul activităŃilor care solicită eforturi fizice mari este 
recomandată odihna pasivă, pentru restul activităŃilor este necesară schimbarea sarcinilor de 
muncă desfăşurate sau practicarea anumitor forme de gimnastică în producŃie (odihna 
activă). Gimnastica în producŃie este recomandată pentru activităŃi desfăşurate în condiŃii de 
ortostatism sau sedentarism şi întreŃine funcŃia de disponibilitate normală a organismului, 
înlăturând monotonia în muncă. 

Cunoaşterea formelor pe care le poate îmbrăca oboseala în procesul muncii, a 
cauzelor şi formelor de manifestare, a consecinŃelor acesteia, ca şi a modalităŃilor de 
prevenire şi reducere are o deosebită importanŃă practică, deoarece oferă informaŃii utile 
pentru organizarea locului de muncă, pentru perfecŃionarea metodelor de muncă, pentru 
stabilirea unei structuri raŃionale a timpului de muncă al executanŃilor. 
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The paper presents some aspects about work discipline in industrial organizations. Work 

discipline has two forms: technological discipline and organization discipline. 
 
 
Se ştie că prin disciplină se înŃelege totalitatea regulilor de comportare impuse 

membrilor unui grup. Disciplina implică spiritul de ordine şi presupune acceptarea liber 
consimŃită, de către membrii grupului, a legilor şi regulilor organizaŃionale, precum şi a 
dispoziŃiilor luate de conducere pentru bunul mers al activităŃii. Disciplina muncii este în 
strânsă corelaŃie cu drepturile şi îndatoririle angajaŃilor unei firme. Orice încălcare a 
drepturilor, dar mai ales a îndatoririlor angajaŃilor unei firme, în cazul nostru industriale, 
poate genera acte de indisciplină care afectează negativ activitatea economică. 

Cunoaşterea politicilor manageriale în domeniul resurselor umane, a regulilor 
organizaŃionale şi a acŃiunilor disciplinare are rolul de a preveni încălcarea disciplinei 
muncii şi-n firmele industriale. 

Se apreciază că cea mai bună disciplină este “autodisciplina” şi că dacă cei mai 
mulŃi angajaŃi înŃeleg ce li se cere, ei îşi vor îndeplini eficient responsabilităŃile ce le revin. 

Totuşi, în cadrul firmelor industriale există o aşa-numită categorie a “angajaŃilor 
marginali” care creează cele mai multe probleme. În măsura în care patronul / managerul are 
eşecuri cu unii angajaŃi marginali, se pot produce efecte adverse. Printre problemele cauzate 
de angajaŃii marginali, pot fi menŃionate: diminuarea prestigiului firmei ca urmare a 
prestaŃiilor angajaŃilor marginali, absenteismul, întârzieri la program, diminuarea 
productivităŃii muncii etc. Efectele negative ale modului în care este perceput grupul din 
afara sa sunt cu atât mai puternice, cu cât angajatul marginal se află pe o poziŃie mai înaltă 
în ierarhia firmei industriale. 

Disciplina muncii în firmele industriale poate fi privită ca având două forme 
fundamentale: tehnologică şi organizatorică. 

Disciplina tehnologică industrială. Prin tehnologie specialiştii înŃeleg totalitatea 
cunoştinŃelor despre metodele şi mijloacele de efectuare a operaŃiilor necesare realizării 
produselor, lucrărilor şi serviciilor. Însuşirea unei tehnologii prin procesul de pregătire în 
cadrul unei firme de şcolarizare reprezintă formarea profesională. Disciplina tehnologică 
presupune ca fiecare angajat al unei firme industriale, în timpul îndeplinirii



  

responsabilităŃilor proprii, să respecte întocmai succesiunea şi conŃinutul operaŃiunilor 
prevăzute de tehnologie. 

În raport cu profilul de activitate al firmei industriale, pregătirea profesională şi 
nivelul ierarhic pe care îl ocupă, fiecare angajat are o serie de îndatoriri prin care să asigure 
respectarea disciplinei tehnologice. 

Principalele îndatoriri ale angajaŃilor legate de respectarea disciplinei tehnologice 
într-o firmă industrială sunt: 

- să contribuie la elaborarea şi perfecŃionarea tehnologiilor de fabricaŃie, la 
proiectarea şi asimilarea în fabricaŃie a unor produse noi, cu caracteristici 
tehnico-economice superioare, corespunzătoare cerinŃelor pieŃei; 

- să-şi însuşească şi să respecte procesul tehnologic stabilit pentru fiecare fază şi 
operaŃie, să respecte succesiunea tehnică în efectuarea operaŃiunilor 
tehnologice; 

- să folosească maşinile, utilajele şi instalaŃiile la parametrii de funcŃionare 
prevăzuŃi în documentaŃia tehnică; 

- să folosească materiile prime, materialele, energia şi SDV-urile în mod 
raŃional, conform normelor şi a consumurilor specifice stabilite; 

- să respecte normele tehnice de protecŃie şi securitate a muncii, a celor privind 
folosirea echipamentului de protecŃie şi de lucru, de prevenire şi de combatere a 
incendiilor. 

Respectarea disciplinei tehnologice se reflectă în realizarea procesului de producere 
a bunurilor (produselor de larg consum şi industriale sau de producŃie), lucrărilor şi 
serviciilor fără incidente si la un nivel ridicat din punct de vedere al randamentului tehnic. 

Disciplina organizatorică. O a doua formă fundamentală a disciplinei muncii o 
constituie sau vizează disciplina organizatorică. Organizarea managerială presupune a face 
ca un grup social, o firmă industrială, să funcŃioneze sau să acŃioneze organic, repartizând 
responsabilităŃile şi coordonându-le conform unui plan sau program adecvat, în scopul 
îndeplinirii unui anumit obiectiv (fundamental, derivat principal sau secundar, specific sau 
individual). Disciplina organizatorică a muncii presupune respectarea de către toŃi angajaŃii, 
indiferent de nivelul ierarhic pe care sunt situaŃi, a obligaŃiilor ce le revin, precum şi a 
relaŃiilor de muncă stabilite. 

Disciplina organizatorică uzinală sau industrială presupune ca fiecare angajat dintr-
o firmă industrială sau întreprindere, la postul său şi în relaŃiile sau raporturile de serviciu cu 
cei de pe acelaşi nivel ierarhic sau de pe nivelurile inferioare ori superioare, să respecte 
anumite prescripŃii organizaŃionale privind: 

- programul de muncă, în ceea ce priveşte ora începerii şi încheierii, lucrul în 
schimburi, durata şi modul de acordare a pauzelor pentru odihnă şi pentru 
masă, pauzele speciale pentru femei şi adolescenŃi sau copii; 

- îndeplinirea responsabilităŃilor prevăzute în fişa postului, a normelor şi 
normativelor de muncă; 

- folosirea integrală şi eficientă a timpului de lucru pentru îndeplinirea 
responsabilităŃilor postului de muncă; 

- asigurarea ordinii şi înştiinŃarea, în timp util, a şefului ierarhic imediat superior 
despre existenŃa unor nereguli, dificultăŃi sau lipsuri în aprovizionarea cu 



  

materii prime, materiale, combustibil, energie sau în funcŃionarea utilajelor şi 
instalaŃiilor; 

- păstrarea integrităŃii bunurilor existente în dotarea locului de muncă, a 
subunităŃii, unităŃii sau firmei industriale; 

- nepărăsirea locului de muncă până la sosirea schimbului, acolo unde se 
lucrează fără întrerupere şi anunŃarea şefului ierarhic în cazul neprezentării la 
lucru a schimbului; 

- respectarea normelor legale şi a regulilor interne ale firmei industriale cu 
privire la caracterul confidenŃial al unor documente şi informaŃii la care 
angajatul are acces în timpul îndeplinirii sarcinilor sale de la serviciu; 

- respectarea normelor şi valorilor organizaŃionale privind climatul inter-
personal. 

De la caz la caz, în funcŃie de anumite condiŃii specifice ale activităŃii, în unele 
firme industriale pot apare şi alte aspecte ale disciplinei muncii angajaŃilor lor. 
Nerespectarea uneia sau a mai multora dintre obligaŃiile ce revin angajaŃilor, constituie o 
încălcare a disciplinei şi se tratează ca atare. 

Disciplina tehnică şi cea organizatorică sunt două laturi ale unui tot unitar, 
disciplina muncii, laturi sau forme fundamentale care sunt într-o strânsă corelaŃie şi 
interdependenŃă. În orice firmă industrială sau în orice domeniu de activitate, disciplina 
muncii se poate implementa printr-un sistem disciplinar, care are la bază legi, standarde, 
acte normative guvernamentale sau ale unor ministere şi organisme sau departamente de 
specialitate, precum şi statutul, regulamentul de organizare şi funcŃionare (ROF) al firmei şi 
regulamentul de ordine interioară. Realizarea şi aplicarea unui sistem disciplinar adecvat 
fiecărei firme asigură prevenirea încălcării disciplinei muncii şi evitarea aplicării unor 
măsuri disciplinare de către managerii de resurse umane sau conducerea firmei. Caracterul 
preventiv al unor măsuri disciplinare poate fi asigurat şi prin acŃiunea directă a 
supervizorilor. În figura 1 prezentăm o variantă posibilă de sistem disciplinar, ca 
aplicabilitate la comportamentul angajaŃilor marginali sau neproductivi. 

 

 
Figura 1. Variantă posibilă de sistem disciplinar pentru o firmă industrială 

 



  

Pentru a se asigura îndeplinirea integrală  şi la timp a responsabilităŃilor ce revin 
angajaŃilor şi a se prîntâmpina producerea unor abateri disciplinare, cu consecinŃe negative 
asupra activităŃii unei firme industriale, managerii sunt datori să aplice măsuri legale de 
stimulare a acŃiunilor şi rezultatelor angajaŃilor şi să sancŃioneze nerespectarea disciplinei 
muncii şi neîndeplinirea responsabilităŃilor de serviciu. 
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Strategic planning, meaning all the activities that lead to the development of a clear 

organizational mission, objectives and appropriate strategies to achieve the objectives for the entire 
organization plays a key role in achieving organizational success.  

 
 
Problematica complexă a planificării specifice managementului strategic impune o 

abordare a sarcinilor managementului strategic. 
Sarcinile managementului strategic  sunt: 
- Definirea misiunii 
- Stabilirea obiectivelor 
- Formularea strategiei 
 
Definirea misiunii 
Punctul de pornire în stabilirea coordonatelor majore pe care urmează să se dezvolte 

sistemul managementului strategic, inclusiv planificarea specifică acestuia,  îl reprezintă 
definirea afacerii căreia i se consacră întreaga activitate a firmei. Realizarea acestui demers 
este sarcina primordială a managementului de vârf al firmei. 

După Peter Drucker, misiunea unei organizaŃiei oferă răspunsul la întrebări 
fundamentale113: 

- Cu ce se ocupă firma noastră ? 
- Cine sunt clienŃii noştri ? 
- Ce le oferim clienŃilor noştri ? 
- Cum va arăta firma noastră în viitor ? 
- Cum ar trebui să fie ea în prezent ? 
- Firmele care reuşesc în afaceri îşi pun în permanenŃă aceste întrebări şi caută cu 

mare atenŃie răspunsul la ele.  
Misiunea unei firme constituie punctul iniŃial al demersului strategic, conferind 

coerenŃă demersului strategic. Pe măsură ce afacere se dezvoltă, strategia va fi modificată 
dar misiunea enunŃată va rămâne valabilă pentru o perioadă lungă de timp, chiar pe toată 
durata existenŃei organizaŃiei.  

OrganizaŃiile fac declaraŃii în legătură cu misiunea lor, pe care le transmit atât 
conducerii şi angajaŃilor cât şi clienŃilor şi celorlalte categorii de agenŃi economici interesaŃi 
de activitatea organizaŃiei. O declaraŃie bună se caracterizează prin mai multe elemente114: 
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- În marea majoritate a cazurilor declaraŃia se face în mod explicit şi în scris. 
- DeclaraŃia în legătură cu misiunea are un conŃinut cu un înalt grad de abstractizare. Un 

exces de concreteŃe sau de detaliu poate fi contraproductiv prin generarea unei reacŃii de 
opoziŃie sau prin conferirea unei rigidităŃi în abordarea unor relaŃii.  

- declaraŃie asupra misiunii firmei trebuie să definească orizontul competiŃional în 
limitele căruia va opera organizaŃia: 

- Domeniul de activitate: reprezintă gama activităŃilor ce vor fi prestate de către 
firmă. Unele firme vor opera într-un singur domeniu, altele într-o serie de 
domenii înrudite mai mult sau mai puŃin; 

- Produsele şi domeniul de utilizare a acestora, respectiv gama produselor şi 
aplicaŃiile lor; 

- CapacităŃile, mai precis capacitatea tehnologică şi alte capacităŃi de bază la care 
va apela firma; 

- Segmentul de piaŃă, respectiv tipul pieŃei sau al consumatorilor pe care firma îl 
va deservi; 

- Extinderea pe verticală priveşte numărul verigilor circuitului parcurs de materia 
primă până la transformarea acestei în produs finit şi distribuŃia acestuia către 
consumatorul final; 

- Extinderea geografică se referă la regiunile sau Ńările unde va opera firma: 
există firme care operează doar pe plan local, într-o singură Ńară, chiar oraş, 
precum există şi companii multinaŃionale care îşi desfăşoară activitatea în mai 
mult de 150 de Ńări; 

- Fred David115 identifică în plus următoarele elemente ale misiunii: 
- Preocupări pentru supravieŃuire, creştere, profitabilitate – care este 

angajamentul privind scopurile economice ? 
- Filozofie: care sunt valorile de bază, aspiraŃiile şi priorităŃile firmei ? 
- Autodefinire: care sunt punctele tari şi avantajele competiŃionale ale firmei ? 
- Preocuparea pentru imaginea publică: care este imaginea publică a firmei ? 
- Preocupare pentru membrii firmei :care este atitudinea faŃă de membrii firmei ? 

- O declaraŃie asupra misiunii firmei trebuie să se concentreze asupra unui număr 
limitat de obiective denumite strategice: o declaraŃi de genul: ” dorim să realizăm 
produse de cea mai bună calitate, să oferim cele mai bune servicii, să creăm cea mai 
vastă reŃea de distribuŃie şi să vindem la cele mai mici preŃuri” spune prea multe şi nu 
poate fi de ajutor conducerii când trebuie să ia decizii majore. 

- DeclaraŃia de misiune a unei firme trebuie să fie realistă dar motivantă. AngajaŃii 
trebuie să aibă sentimentul că munca lor este utilă pentru viaŃa semenilor lor. De aceea 
misiunea unei firme nu trebuie exprimată sub forma creşterii vânzărilor sau a 
profiturilor. Profitul nu este altceva decât o recompensă pentru cei ce riscă investind 
într-o activitate folositoare. 

- Între diferitele componente trebuie să fie o succesiune logică. Componentele trebuie 
integrate într-un tot unitar. 
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- Misiunile reuşesc atunci când sunt ghidate de o viziune, de ”un vis aproape imposibil 
de realizat”.  În literatura de specialitate se citează numeroase exemple ale unor 
companii mici dar ambiŃioase care au învins companii mari şi cu resurse mult mai mari, 
cu reputaŃii mult mai puternice şi cu cote de piaŃă mult mai mari: Toyota versus General 
Motors, CNN versus CBS, Sony versus RCA, British Airways versus PanAm  - sunt 
doar câteva exemple.  

- Declararea misiunii unei organizaŃii trebuie să ofere acesteia o viziune şi o direcŃie de 
acŃiune pe termen lung (10 – 20 de ani). Misiunea nu trebuie revizuită foarte des, la 
orice schimbare survenită în mediul de afaceri. Pe de altă parte firma este obligată să îşi 
revizuiască misiunea atunci când aceasta şi-a pierdut creditibilitatea sau nu mai 
defineşte drumul optim al respectivei firme. 

 
EvoluŃii în expunerea misiunii 
Exprimarea misiunii evoluează de la o formă neclară la o formă specifică şi de la o 

abordare descriptivă la una normativă. 
Stadiile de evoluŃie a misiunii sunt următoarele: 
- Misiune neclară – criterii nespecificate; 
- Misiune generală – criterii stabilite, dar nemăsurabile; 
- Misiune specifică – criterii stabilite şi măsurabile; 
- Misiune cu fixarea unor priorităŃi – criterii stabilite, măsurabile şi ordonate 

după importanŃă. 
 

Stabilirea obiectivelor 
Misiunea firmei odată stabilită riscă să rămână o simplă declaraŃie de intenŃii dacă 

nu este concretizată în performanŃe – Ńintă concrete pe care firma îşi propune să le realizeze 
într-un anumit orizont de timp. 

Obiectivele reprezintă declaraŃii sintetice exprimate cantitativ cu privire la ce 
îşi propune firma să realizeze într-un anumit interval.  

Potrivit lui I. Ansoff, obiectivele pot lua forma unor:  
- mărimi ”prag”, ca nivel minim acceptat sau  
- mărimi ”Ńintă”, ca nivel dorit a fi atins116. 
Clasificarea obiectivelor se poate face după numeroase criterii: formă, timp, nivel 

organizaŃional de adresare. 
- Din punctul de vedere al mărimilor în care se exprimă, obiectivele pot fi 

strategice (cu exprimare în unităŃi fizice sau de altă natură) şi financiare (cu 
exprimare predilectă în unităŃi monetare). Obiectivele strategice sunt 
importante pentru că indică ”intenŃia strategică”, adică poziŃia la care 
organizaŃia aspiră să ajungă într-un interval de timp dat. Este evident că 
obiectivelor strategice le este asociat un interval mare de timp necesar 
realizării. Deşi este firească definirea unor obiective în termeni financiari, 
trebuie evitată aşezarea acestora la baza planificării – aspect asupra căruia am 
insistat anterior. Atunci când obiective financiare stau la baza planificării se 
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omite tocmai esenŃialul, anume că rezultatele financiare nu pot fi decât 
consecinŃa preocupărilor continue pentru satisfacerea superioară a nevoilor de 
consum. La baza planificării trebuie pus scopul organizaŃiei, motivul existenŃei 
acesteia pe piaŃă, care nu poate fi conceput decât în legătură cu consumatorul. 
Pornind de la acesta poate fi dezvoltat ulterior sistemul de obiective al firmei, 
inclusiv în termeni financiari. 

- Factorul timp generează clasificări diferite. Unii autori preferă clasificarea 
obiectivelor după acest criteriu în obiective strategice (5 ani sau mai mult), 
obiective tactice (circa 3 ani) şi obiective operaŃionale (sub un an). După 
acelaşi criteriu, alŃi autori preferă clasificarea obiectivelor în obiective pe 
termen lung şi obiective pe termen scurt, fără o asociere clară cu importanŃa lor 
strategică sau tactică. 

- Din punctul de vedere al nivelului organizaŃional de adresare diferenŃiem: 
obiective ale organizaŃiei, obiective ale unităŃilor strategice de afaceri şi 
obiective funcŃionale şi chiar operaŃionale după unii autori care disting un nivel 
de planificare operaŃional 

Precizarea obiectivelor strategice ocupă un rol important în cadrul demersului 
strategic. Aşa cum arătam, acestea  indică ”intenŃia strategică”, adică poziŃia la care 
organizaŃia aspiră să ajungă într-un interval de timp dat. Totodată ele: 

- Constituie o premisă esenŃială a asigurării unui climat de ordine şi randament în 
cadrul firmei; 

- Asigură repere clare de referinŃă pentru factorii de decizie din cadrul firmei şi 
pentru unitatea orientării deciziilor luate la diferite niveluri ierarhice; 

- Oferă o bază sigură de referinŃă pentru aprecierea performanŃelor firmei şi a 
realizării planurilor şi programelor pe care aceasta şi le-a propus potrivit 
misiunii asumate; 

- Permite poziŃionarea firmei în mediul său de acŃiune prin precizarea poziŃiei pe 
care aceasta urmăreşte să o deŃină şi cuantificarea contribuŃiei ei în cadrul 
mediului. 

Obiectivele strategice se referă la relaŃiile firmei cu mediul şi cuantifică poziŃia 
competitivă a acesteia, conturează imaginea pe care vrea să o deŃină în percepŃia clienŃilor, 
furnizorilor, creditorilor, concurenŃilor, publicului în general, reflectă capabilităŃile pe care 
le are.  

Din obiectivele strategice decurg obiectivele stabilite pentru diferitele diviziuni ale 
firmei precum şi cele fixate fiecărui salariat. Se poate vorbi deci de un sistem de obiective 
al firmei, obiectivele stabilite la diferite niveluri – şi având deci grade diferite de agregare – 
fiind interdependente, obiectivele fixate la un anumit nivel determinându-ele pe cele ale 
nivelului următor. 

Ierarhizarea obiectivelor întreprinderii este doar una dintre condiŃiile care asigură 
funcŃionalitatea sistemului de obiective al acesteia. În plus obiectivele trebuie să fie: 

- Măsurabile: obiectivul de creştere a eficienŃei investiŃiilor este mai puŃin 
satisfăcător decât cel de creştere a eficienŃei investiŃiilor cu 15 % în următorii 2 
ani; 



  

- Compatibile: este imposibilă, de exemplu, atât maximizarea profiturilor cât şi 
a vânzărilor. Maximizarea profiturilor se realizează prin practicarea unor 
preŃuri mari, iar maximizarea vânzărilor se realizează prin preŃuri mici. Alte 
exemple de obiective incompatibile sunt: creştere rapidă cu riscuri reduse, 
crearea celui mai bun profit în cel mai scurt timp, realizarea celui mai mare 
volum de vânzări cu cele mai mici costuri, penetrare adâncă pe pieŃele existente 
şi pătrunderea pe pieŃe noi etc. 

- Realiste: obiectivele stabilite trebuie să fie realiste. Nivelurile stabilite trebuie 
să fie rezultatul analizei situaŃiei interne a firmei (puncte forte şi puncte slabe) 
precum şi  a mediului în care aceasta îşi desfăşoară activitatea (oportunităŃi şi 
ameninŃări) şi nu o proiecŃie a dorinŃelor personale ale managerilor. 
Aprofundând problema stabilirii obiectivelor, H. Mintzberg consideră că 
acestea rezultă din confruntările sferelor de putere implicate în orientarea 
activităŃilor curente  şi a dezvoltării viitoare a firmei (coaliŃii externe ale 
proprietarilor, furnizorilor, clienŃilor, sindicatelor, publicului în general şi 
coaliŃii interne ale membrilor managementului de vârf, celorlalŃi manageri, 
specialiştilor, sindicaliştilor, personalului de execuŃie etc.)117 

În funcŃie de profilul industriei în care se înscrie prin activitatea ei, fiecare firmă are 
anumite domenii esenŃiale în care îşi stabileşte obiectivele strategice. Există însă şi domenii 
comune tuturor firmelor economice, indiferent de profilul şi de specificul lor. Peter Drucker 
identifică următoarele  domenii118: 

- Profitabilitatea, domeniu pentru care obiectivele pot fi exprimate sub forma 
profitului, ratei profitului, veniturilor, câştigului pe acŃiune etc.; 

- Situarea pe piaŃă a firmei şi competitivitatea ei, domeniu în care formele de 
exprimare a obiectivelor pot consta în cota de piaŃă, volumul vânzărilor, 
ponderea cheltuielilor cu reclama în totalul cheltuielilor etc. ; 

- Inovarea, domeniu în care exprimarea obiectivelor se poate face în formă 
bănească sau  a parametrilor tehnico – economici ai produselor care vor fi 
lansate pe piaŃă. Lansarea unui produs în următorul an care să asigure o creştere 
a volumului vânzărilor cu 10 %,  lansarea în următorii ani a unui nou automobil 
care să reducă volumul emisiilor poluante cu 15 constituie câteva exemple de 
obiective în acest domeniu; 

- Productivitatea este ea însăşi un obiectiv: poate fi avută în vedere 
productivitatea de ansamblu a activităŃilor desfăşurate, productivitatea 
lucrătorilor şi bineînŃeles  performanŃele şi pregătirea managerilor, pentru 
fiecare dintre cele trei zone existând indicatori specifici; 

- Resursele: pentru fiecare categorie de resurse există forme specifice de 
exprimare a obiectivelor. Reducerea fenomenului de absenteism cu   15 %, 
creşterea în următorii 2 ani a capacităŃii de producŃie cu 10 %, reducerea 
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gradului de îndatorare a firmei cu 12 % etc. Sunt câteva exemple de obiective 
privind resursele firmei; 

- RelaŃiile publice, domeniu în care obiectivele se exprimă în termenii 
numărului de contacte cu publicul , numărului de audienŃe acordate, numărului 
de reclamaŃii privind calitatea produselor / serviciilor firmei etc. 

  
Strategia  
Planificarea specifică managementului strategic are în centrul său strategia. 
Conceptul de strategie 
În continuare marcăm câteva dintre etapele  parcurse de abordarea strategiei.  
Poate surprinzător pentru nu puŃine persoane, frapate de modernitatea şi 

mondenitatea strategiilor, termenul de strategie, de origine greacă, are o istorie 
multimilenară.  

Interesante sunt din acest punct de vedere precizările pe care le face americanul 
Brian Quin119: în antichitatea greacă timpurie termenul de "strategos” se referea la rolul 
generalului care comanda o armată. Sensul în care este folosit termenul – de aşezare a 
forŃelor în teren în vederea desfăşurării unui conflict - este dat însă de un tratat militar, care 
este şi azi esenŃa strategiei militare orientale -  tratat apărut în China anilor 500 î. H.120  
Această ultimă accepŃiune a fost utilizată secole de-a rândul, în cea mai mare parte a 
abordărilor militare.  

Conceptul şi teoria referitoare la strategia de afaceri s-au dezvoltat prin compararea 
continuă a acestora cu strategia militară.   

În perioada de după al doilea război mondial s-a vorbit deci mult de ”atacarea 
pieŃelor”, ”distrugerea concurenŃilor”. Curând s-a realizat însă că extinderea similitudinilor 
între planul militar şi cel economic  se poate dovedi hazardată: astfel, cel mai important 
obiectiv pe plan militar îl reprezintă apărarea de inamic, care se poate obŃine prin atacarea 
forŃelor de care acesta dispune şi / sau prin distrugerea resurselor acestuia. În plan economic 
obiectivul esenŃial este de a convinge clienŃii să cumpere produsele proprii şi de  a realiza 
prin acesta profit. Distrugerea concurenŃilor nu este desigur o opŃiune, fie şi numai datorită 
faptului că pot apărea alŃii în locul lor. Din această cauză această abordare a fost abandonată 
la începutul anilor ’60. 

În anii ‘ 60,  strategia a ajuns să însemne un plan complex şi meticulos bazat pe 
previziuni detaliate ale economiilor şi pieŃelor specifice. 

Prima abordare temeinică şi de sine stătătoare a strategiei a aparŃinut  lui Alfred 
Chandler în lucrarea "Strategy and Structure", publicată în 1962. Acesta analizează creşterea 
economică a organizaŃiilor americane  ca rezultat al deciziilor strategice, decizii luate atunci 
când organizaŃia atinge un anumit nivele de maturitate.  Deciziile strategice au determinat 
astfel evoluŃia firmelor americane de la stadiul de producŃie a unui singur produs la stadiul 
complex de organizaŃie inovativă. În acest context, strategia este definită ca "determinarea 
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pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei întreprinderi, adoptarea cursurilor de acŃiune 
şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor".  

În concepŃia prezentei lucrări, strategia este ansamblul obiectivelor majore ale 
organizaŃiei pe termen lung, principalele modalităŃi de realizare, împreună cu resursele 
alocate, în vederea obŃinerii avantajului  competitiv , potrivit misiunii organizaŃiei – definiŃie 
care evidenŃiază elementele unei strategii.  

 
Trăsăturile definitorii ale strategiei 
Trăsăturile definitorii ale strategiei, obligatorii de întrunit sunt: 
- întotdeauna strategia are în vedere în mod explicit sau implicit realizarea unor 

scopuri bine precizate, specificate sub forma de misiune şi obiective. 
Obiectivele reprezintă fundamentul motivaŃional al strategiei, calitatea lor fiind 
determinantă pentru performanŃele viitoare ale organizaŃiei. 

- strategia vizează perioade viitoare din viaŃa firmei, cel mai adesea 3-5 ani. De 
aici şi gradul ridicat de risc şi incertitudine ce-i este asociat, cu toată .gama 
consecinŃelor în procesul operaŃionalizării. 

- sfera de cuprindere a strategiei este organizaŃia în ansamblul său, sau  părŃi 
importante ale acesteia. Chiar şi atunci când se referă direct doar la anumite 
domenii (tehnic sau comercial, de exemplu) ea are la bază de regulă luarea în 
considerare a problemelor de ansamblu ale firmei. 

- conŃinutul strategiei se rezumă la elementele esenŃiale, concentrându-se asupra 
evoluŃiilor majore ale firmei, indiferent că acestea reprezintă sau nu schimbări 
faŃă de perioada anterioară. Fireşte cel mai adesea prin strategie se prevăd 
mutaŃii tehnologice, comerciale, financiare, manageriale etc.,  de natură să 
asigure supravieŃuirea şi dezvoltarea firmei. 

- strategia se bazează pe abordarea corelativă a organizaŃiei şi mediului în care 
îşi desfăşoară activitatea. Prevederile strategiei au în vedere, în bună măsură, 
realizarea unei interfeŃe cât mai eficace între firmă şi    mediu , reflectată în 
perfomanŃele organizaŃiei. 

- indiferent dacă managerii ce o elaborează sunt conştienŃi sau nu, strategia 
reflectă într-o anumită măsură interesele cel puŃin ale unei părŃi a 
stakeholderilor. ConŃinutul strategiei exprimă deci interesele proprietarului, 
managerilor, salariaŃilor, clienŃilor sau furnizorilor. Cu cât această reflectare 
este mai cuprinzătoare şi mai puternică, cu atât şansele de operaŃionalizare cu 
succes ale strategiei sunt mai mari. 

- prin strategie se are în vedere prefigurarea unui comportament competitiv 
pentru organizaŃie, pe termen lung, Ńinând cont atât de cultura firmei cât şi de 
evoluŃiile contextuale. Aceasta reflectă cultura organizaŃiei, care reprezintă 
convingerile componenŃilor unei organizaŃii privind capacitatea evolutivă a 
grupului lor de a concura pe o piaŃă, de a acŃiona pe baza sistemului respectiv 
de percepŃii. Cultura organizaŃiei se exprimă prin atitudinile comportamentale, 
sistemul de convingeri, ataşamentele, aspiraŃiile şi valorile executanŃilor sau 
managerilor, manifestate în procesele de muncă. 



  

- obŃinerea unei sinergii cât mai mari constituie întotdeana, aşa cum a precizat 
pentru prima dată Igor Ansoff, scopul demersului de elaborare a strategiei. 
Expresia sa economică este generarea unei valori adăugate cât mai mari, 
recunoscută prin achiziŃionarea produselor firmei de către clienŃi. 

- prin modul cum este concepută, strategia este necesar să aibă în vedere şi să 
favorizeze desfăşurarea unui intens proces de învăŃare organizaŃională. Prin 
aceasta se desemnează nu numai însuşirea de noi cunoştinŃe de către salariaŃii 
unei organizaŃii dar şi transformarea lor în noi abilităŃi care se reflectă în 
comportamentele şi acŃiunile lor. ÎnvăŃarea organizaŃională are în vedere 
capacitatea organizaŃiei de a sesiza schimbările în mediul în care operează şi de 
a le răspunde. Referindu-se la aceste aspecte Th. Kochan şi M. Useen afirmau 
că ritmul de învăŃare al organizaŃiei este singurul care susŃine menŃinerea 
avantajului competitiv pe termen lung121. 

- la baza abordării strategiei se află principiul echifinalităŃii. Potrivit acestuia 
există mai multe modalităŃi sau combinaŃii de resurse şi acŃiuni, prin care se 
poate asigura atingerea unui anumit obiectiv. În consecinŃă atât în elaborarea 
cât şi în implementarea strategiei nu trebuie absolutizată o singură combinaŃie. 

- strategia este un rezultat al negocierii explicite sau implicite a stakeholderilor. 
Se recomandă o negociere distributivă, bazată pe descoperirea de 
multidimensiuni, care să nu fie complet opuse. Ca urmare se abandonează 
negocierea de tip câştig-pierdere, generatoare de conflicte latente sau deschise 
şi se trece la negocierea de tip câştig-câştig, în care ambele părŃi componente 
câştigă ceva. 

- în firmele contemporane, chiar şi în cele de mici dimensiuni, strategia are de 
regulă un caracter formalizat, îmbrăcând forma unui plan. Frecvent acesta este 
un „business plan”, mai ales în întreprinderile mici. În schimb în marile 
corporaŃii strategiile au de regulă forma unor planuri sau programe pe termen 
lung, ale căror componente, proceduri şi mecanisme de elaborare şi 
implementare sunt bine precizate.  

- ObŃinerea avantajului competitiv referitor esenŃialmente la costul sau calitatea 
produsului, constituie scopul principal al elaborării strategiei şi criteriul cel mai 
important de evaluare a calităŃii sale. 0 strategie care nu vizează obŃinerea 
avantajului competitiv, nu reprezintă de fapt utilitate pentru organizaŃia 
respectivă. 

Cunoaşterea acestor caracteristici este deosebit de utilă atât în procesul de 
formulare, cât şi în cel de aplicare al strategiei. 
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Componentele strategiei 
Componentele majore ale strategiei organizaŃionale sunt: 
- misiunea firmei, care se referă la scopurile fundamentale şi concepŃiile privind 

evoluŃia şi desfăşurarea activităŃilor firmei, prin care aceasta se diferenŃiază de 
întreprinderile similare. Potrivit lui Pierce şi Robinson misiunea descrie 
produsul firmei, domeniile tehnologice prioritare şi piaŃa (segmentele) vizate; 

- obiectivele fundamentale, adică acele obiective care au în vedere orizonturi 
îndelungate, de regulă 3-5 ani şi care se referă la ansamblul activităŃilor firmei 
sau la componentele majore ale acesteia; 

- opŃiunile strategice, se referă la abordările majore, cu implicaŃii asupra 
conŃinutului unei părŃi apreciabile dintre activităŃile firmei, pe baza cărora se 
stabileşte cum este posibilă şi raŃională îndeplinirea obiectivelor strategice: 
(exemple: privatizarea, retehnologizarea, diversificarea producŃiei, pătrunderea 
pe noi pieŃe); 

- resursele, care în strategii sunt prevăzute sub forma fondurilor circulante (care 
asigură resursele necesare desfăşurării activităŃilor curente) şi a celor de 
investiŃii. De regulă în stabilirea strategiilor preocuparea majoră are drept 
obiect fondurile de investiŃii, care asigură suportul financiar operaŃionalizării 
opŃiunilor strategice; 

- termenele strategice, delimitează perioada de operaŃionalizare a strategiei, 
precizând de regulă momentul declanşării şi finalizării opŃiunilor strategice 
majore; 

- avantajul competitiv, se referă la realizarea de către o firmă a unor produse sau 
servicii superioare dintr-un punct de vedere semnificativ pentru consumatori, 
comparativ cu ofertele de articole similare ale majorităŃii concurenŃilor. Potrivit 
lui Michael Porter avantajul competitiv al unei firme se reduce în esenŃă la 
asigurarea unui cost redus sau a unui produs care se diferenŃiază prin calităŃile 
sale de alte produse similare. 

 
DeterminanŃii strategiei 
Punctul de plecare în abordarea determinanŃilor strategiei, adică variabilele cu o 

influenŃă semnificativă asupra conŃinutului sau / şi a rezultatelor pe care le generează, este 
obŃinerea eficienŃei şi a eficacităŃii. Prin eficacitate se defineşte măsura în care rezultatele 
obŃinute de un sistem, firmă, localitate etc., corespund performanŃelor dorite, iar eficienŃa se 
referă la raporturile dintre ieşiri sau rezultate (output-uri) şi intrări (input-uri) în cadrul 
firmei. În opinia lui Peter Drucker este mai important să realizezi bine ceea ce Ńi-ai propus ( 
eficacitatea) decât să realizezi bine altceva ( eficienŃă). Adică dacă o firmă execută lucrări 
bune cu anumite dificultăŃi economice (este eficace, dar nu eficientă) ea poate depăşi alte 
firme care execută, cu rezultate economice bune, elemente stabilite greşit (este eficientă, dar 
nu eficace). Desigur situaŃia spre care trebuie să tindă managementul oricărei firme este 
obŃinerea concomitentă a unei eficienŃe şi eficacităŃi cât mai ridicate.  

Definirea strategiei, ca element central al planificării specifice managementului 
strategic, se găseşte sub incidenŃa unor factori determinanŃi care Ńin, pe de o parte, de 
capabilităŃile firmei, de realităŃile ei interne şi de resursele pe care le poate aloca pentru 



  

materializarea strategiei preconizate, iar pe de altă parte, de cele mai importante elemente 
care definesc mediul de acŃiune al firmei.  

Michael Porter consideră ca determinanŃi majori ai strategiei:  
- furnizorii 
- potenŃialii noi veniŃi pe piaŃă  
- cumpărătorii,  
- concurenŃii din cadrul industriei  
- producătorii de produse substituibile.  
Deci determinanŃii strategiei de firmă se divid în 2 mari categorii:  
a)ENDOGENI (proprietarul firmei, managementul de nivel superior, dimensiunea 

firmei, complexitatea organizaŃiei, înzestrarea tehnică şi tehnologiile, dispersia teritorială a 
subdiviziunilor, potenŃialul uman, potenŃialul informaŃional al organizaŃiei, starea 
economică a firmei, şi cultura organizaŃională - trăsătura comună este aceea că ei se 
manifestă în cadrul firmei)  

b)CONTEXTUALI (determinantul economic, determinantul managerial, 
determinantul tehnic şi tehnologic, determinantul socio-cultural, determinantul ecologic, 
determinantul politic şi determinantul juridic - fiecare dintre aceştia au o sferă de cuprindere 
specifică, particularizată pentru fiecare întreprindere). 

În esenŃă strategia este fundamentată pe o analiză complexă a mediului în care 
întreprinderea îşi desfăşoară activitatea (într-o accepŃiune largă întreprinderea însăşi face 
parte din acesta122). Analiza  evidenŃiază punctele slabe  şi a punctele forte ale firmei 
precum şi  ameninŃările şi oportunităŃile mediului extern. 

 
Rolul strategiilor  
Strategiile nu reprezintă un scop în sine ci un instrument managerial major de 

profesionalizare a conducerii şi de creştere a competivităŃii firmei. Câteva dintre principalele 
raŃiuni şi avantaje ale apelării la strategii se pot puncta atât la nivel de firmă, cât şi la nivel 
de economie.  

La nivel de firmă, formularea de strategii favorizează, de regulă, luarea în 
considerare a intereselor principalilor stakeholderi ai firmei. Ca urmare, gradul de implicare 
constructivă a stakeholderilor în activitatea firmei va fi sensibil mai intens şi mai eficace. 

- Prin strategie se trasează traiectoria de evoluŃie a firmei pentru o perioadă 
relativ îndelungată. Prin aceasta se asigură salariaŃilor, managerilor şi 
executanŃilor o consistenŃă şi consecvenŃă în timp a deciziilor şi acŃiunilor, 
subordonate atingerii unor obiective riguros stabilite.  

- Strategia determină şi o reducere substanŃială a riscurilor ce însoŃesc orice 
activitate economică. În consecinŃă, se diminuează pierderile potenŃiale şi, 
concomitent, se ridică moralul personalului, datorită scăderii substanŃiale a 
erorilor, mai ales cele referitoare la aspectele majore ale activităŃii.  

- Strategia asigură un fundament net superior pentru iniŃierea, adoptarea şi 
aplicarea mulŃimii celorlalte decizii tactice şi curente. Efectele cumulate ale 
acestora se regăsesc în planul funcŃionalităŃii şi eficacităŃii firmei. 
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- Un alt avantaj este facilitarea creării şi dezvoltării unei culturi de întreprindere 
competitive. Deşi nepalpabilă şi în mare măsură invizibilă, cultura de 
întreprindere de tip competitiv, centrată pe realizarea unor obiective globale, 
deŃine un rol major în înregistrarea unei evoluŃii performante pe termen lung. 

- Integrarea în mediul ambiant reprezintă una dintre problemele cele mai dificile 
cu care firma este confruntată. Fundamentarea managementului curent pe o 
strategie riguroasă este de natură să faciliteze şi să amplifice eficacitatea 
integrării firmei în complexul şi dinamicul mediu contemporan în care firma 
este plasată. 

- Nu printre cele mai puŃin importante avantaje figurează construirea şi 
dezvoltarea avantajului competitiv al firmei. Element decisiv pentru 
supravieŃuirea şi performanŃele firmei în timp, avantajul competitiv nu poate fi 
de  decât apanajul unei sau unor strategii proiectate şi aplicate profesionist. 

Toate aceste avantaje, de ordin predominant calitativ şi în qvasitotalitate 
necuantificabile se concretizează în rezultatele sau performanŃele economice ale firmei. 
Practica managerială a firmelor din Ńările dezvoltate demonstrează că firmele care îşi 
bazează activitatea pe strategii, obŃin rezultate economice net superioare celorlalte.   

Un al doilea plan de evidenŃiere a rolului strategiilor de firme este la nivel de 
economie naŃională. 

- Apelarea de strategii de către firme determină fortificarea lor, creşterea 
performanŃelor obŃinute. Ca urmare, şi contribuŃia lor la bugetul naŃional va fi net 
superioară. Sporirea cifrei de afaceri, a profitului, a dividentelor plătite acŃionarilor 
înseamnă tot atâtea baze, superioare ca volum, pentru aplicarea de impozite şi taxe ce 
alimentează bugetul central şi bugetele locale. 

- Un al doilea avantaj major constă în favorizarea dezvoltării unei activităŃi 
economice la nivel teritorial şi naŃional. Când firmele îşi fundamentează activitatea pe 
strategii, aceasta înseamnă o previzionare şi a relaŃiilor cu clienŃii, furnizorii, băncile etc., 
ceea ce contribuie la armonizarea mai lesnicioasă şi eficace a activităŃii. În plus, în cazul 
existenŃei unei strategii economice naŃionale, Ńările dezvoltate economic 

-  Din punct de vedere naŃional cel mai important avantaj este creşterea 
performanŃelor de ansamblu ale economiei naŃionale, reflectată în volumul şi dinamica 
produsului naŃional brut, venitului naŃional şi a celorlalŃi indicatori macroeconomici. 
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The system of assistance decisions consists in the system man – computer that assist with, 

interactively, the processes of decissions in all the organization levels, in a way similar to natural 
language. It permits a superior exploitation of achievments in computers field, of the investments 
made in the development of the calculation technique industry, it does permit an harmonious 
combining an immediate application of the present realisations in the research field on the artificial 
intelligence. 

 
 
1. ConsideraŃii generale 
Complexitatea activităŃilor de gestiune a resurselor umane cere multă operativitate 

şi hotărâre în luarea deciziilor, care se pot realiza cu bune rezultate numai în măsura în care 
omul de decizie este bine informat asupra dinamicii personalului din interior şi asupra 
evoluŃiilor înregistrate şi cele previzionale de pe piaŃa muncii. În acest context apare 
limpede necesitatea perfecŃionării manageriale, a sistemului informaŃional-decizional ca 
factor de bază al procesului de realizare a unei noi calităŃi a muncii în acest domeniu. 

Tehnologia conducerii cunoaşte o dezvoltare deosebită, înregistrând mutaŃii 
calitative profunde, datorită, mai ales intervenŃiei masive a tehnicii de calcul electronic, a 
informaticii în activitatea economică în general şi cea din domeniul resurselor umane, în 
special. 

Paralel cu procesul democratizării informaticii, în sensul asigurării accesului 
utilizatorilor la informaŃiile vehiculate de sistemul informatic de “oriunde” şi “oricând”, 
trebuie să se asigure integrarea masivă a modelelor în practica curentă a fundamentării 
actului decizional. 

Gestiunea informatizată a resurselor umane poate fi considerată ca rezultat al 
înlănŃuirii a trei sisteme: 

- un sistem decizional (centre de decizie), care îndrumă activitatea în vederea 
realizării obiectivelor fixate; 

- un sistem operaŃional, care urmăreşte aducerea la îndeplinire a deciziilor luate; 
- un sistem informaŃional care asigură legătura dintre sistemul decizional şi cel 

operaŃional, acesta fiind sistemul care furnizează informaŃii primelor două sisteme. 
EvidenŃa tehnic-operativă a resurselor umane permite culegerea de informaŃii la 

intervale de timp scurte şi constituie un instrument operativ de conducere curentă a 
activităŃii personalului. 

Sistemul informatic, prin intermediul ansamblului de modele încorporat şi prin 
avantajele dialogului conversaŃional cu o bază de date la zi, este cel care sprijină efortul de 
modernizare a procesului managerial prin trecerea de la o conducere tradiŃională statică, la o 



  

conducere previzională dinamică şi flexibilă. Aceasta implică schimbarea fundamentului 
axiomatic de la “văzând şi făcând” la “anticipând şi preîntâmpinând”. 

Sistemul informaŃional de management trebuie adaptat în permanenŃă la exigenŃele 
tehnicii moderne, la necesităŃile practice contemporane, încadrat cu un personal de înaltă 
calificare profesională, cunoscător de limbi străine de uz internaŃional, în special limba 
engleză. 

Un sistem informaŃional complet şi operativ oferă managerului de resurse umane 
elemente de cunoaştere şi documentare cu privire la problematica specifică şi anume: piaŃa 
muncii şi a forŃei de muncă; numărul şi structura necesarului de personal; metode şi tehnici 
de recrutare şi selecŃie a personalului; dinamica procesului de perfecŃionare profesională şi a 
gestiunii carierei; utilizarea personalului şi remunerarea acestuia; evaluarea performanŃelor 
etc. 

 
2. Sisteme de asistare a deciziei 
Trecerea de la etapa informaticii clasice la etapa inteligenŃei artificiale sub impactul 

calculatoarelor din generaŃia a V-a şi a VI-a se face printr-un proces evolutiv, proces în care 
se integrează şi apariŃia sistemelor de asistare a deciziilor. Ca formă a sistemelor de 
conducere inteligente, sistemul de asistare a deciziilor înglobează facilităŃile oferite de 
echipamentele de prelucrare electornică a datelor, deosebit de performante, de sisteme 
informatice pentru conducere şi elemente ale inteligenŃei artificiale. 

Sistemul de asistare a deciziilor poate fi definit ca fiind sistemul om-calculator care 
asistă în mod interactiv procesele de decizie la toate nivelele de organizare, într-un mod 
apropiat de limbajul natural. El permite o valorificare superioară a realizărilor în domeniul 
informaticii, a investiŃiilor făcute în dezvoltarea industriei de tehnică de calcul şi o îmbinare 
armonioasă, o aplicare imediată a realizărilor prezente în domeniul cercetării privind 
inteligenŃa artificială. 

Un sistem de asistare a deciziilor prezintă trei funcŃii principale care rezultă din 
direcŃiile de acŃiune dictate de nevoia perfecŃionării sistemelor informatice tradiŃionale. 
Acestea sunt: 

- rezolvarea tuturor problemelor de decizie, structurate sau nestructurate, simple 
sau complexe, la toate nivelele manageriale; 

- orientarea preponderentă către utilizatori printr-un limbaj cât mai apropiat de 
limbajul natural, asigurând o “interfaŃă prietenoasă” calculator-utilizator; 

- adaptarea şi “învăŃarea” în mod continuu de noi metode de decizie, noi 
concepte, renunŃând la anumite metodologii sau metode depăşite, luând în 
considerare modificările din mediul decizional. 

Decizia trebuie să fie luată pe baza unui dialog interactiv cu sistemul, astfel încât, 
procesul decizional să fie încontinuu controlat de utilizatori, spre deosebire de sistemul 
expert unde decizia este controlată exclusiv de sistem. 

Sistemul de asistare a deciziilor trebuie să rezolve următoarele tipuri de decizie: 
- decizii independente, în care decidentul dă răspuns la o problemă individuală 

de decizie; 
- decizii secvenŃial-independente, în care problema deciziei este rezolvată iterativ 

la diferite nivele ierarhice de conducere; 



  

- decizii total independente, care implică conlucrarea mai multor decidenŃi la 
diferite nivele, concomitent sau fără o ordine prestabilită. 

Pentru rezolvarea problemei de decizie cu ajutorul sistemului de asistare a 
deciziilor, procesul de decizie poate fi structurat în următoarele faze: 

(1) definirea problemei de decizie, prin obŃinerea şirurilor de date din mediul 
decizional, prelucrarea lor şi obŃinerea unor concluzii pe baza cărora se formulează 
problema decizională; 

(2) proiectarea – construirea modelelor şi metodologiilor pentru dezvoltarea şi 
analiza direcŃiilor posibile de acŃiune, a alternativelor decizionale; 

(3) alegerea unei variante dintre alternativele decizionale pe baza modelelor 
proiectate aparŃinând ştiinŃei conducerii, cercetării operaŃionale, teoriei sistemelor, 
ciberneticii economice, generarea soluŃiilor, testarea soluŃiilor şi alegerea variantei 
decizionale; 

(4) implementarea variantei decizionale alese, determinând consecinŃele 
corespunzătoare în mediul decizional, în actualizarea datelor şi a sistemului integrat de 
modele ale sistemului de asistare a deciziilor. 

Componentele unui sistem de asistare a deciziilor sunt: baza de date, baza de 
modele, componenta dialog, un sistem software complex care face legătura dintre ele şi un 
sistem de gestiune a bazelor de date, un sistem de gestiune a bazei de modele, un sistem 
dialog pentru interfaŃă sistem-calculator. 

- Baza de date a sistemului de asistare a deciziilor poate fi reprezentată la un 
moment dat de baza de date clasică a sistemului informatic ce memorează 
structuri de tip linear, ierarhic, reŃea sau relaŃionale. Ea trebuie însă 
îmbunătăŃită prin prisma cerinŃelor de integrare a datelor, de conversie a datelor 
şi cunoştinŃelor, de verificare a consistenŃei acestora. MulŃimile de date trebuie 
complet definite prin precizarea, alături de structura lor şi a operaŃiunilor ce pot 
fi aplicate datelor şi a regulilor de integritate ce definesc stările mulŃimilor de 
valori. 

Modelelor clasice de structurare a datelor li se pot adăuga modele specifice 
inteligenŃei artificiale: modele predicative, modele de tip reguli de producŃie, modele 
reductive, modele tram-uri sau cadre, reŃele semantice. 

- Baza de modele oferă decidentului capacitatea de a analiza problema de decizie 
şi de a dezvolta diferite alternative de soluŃionare a ei. 

Componenta de modelare în cadrul sistemului de asistare a deciziilor, preia o parte 
din reprezentarea cunoştinŃelor prin tipurile de modele înregistrate în baza de modele şi o 
parte din procesul rezolutiv, incluzând subrutine de căutare, control şi mecanismul de 
interferenŃă necesare pentru regăsirea cunoştinŃelor, agregarea, înlănŃuirea lor în reŃele şi 
controlul rezolvării problemelor. 

Baza de modele este administrată de un sistem de gestiune specific, care are, pe 
lângă funcŃiile clasice de descriere, manipulare, securitate şi protecŃie, şi funcŃii 
suplimentare în procesul de învăŃare/dezvoltare a sistemului, precum: 

- generare de modele; 
- restucturarea modelelor; 
- generarea soluŃiilor (a rapoartelor); 



  

- căutarea cunoştinŃelor şi soluŃiilor; 
- controlul rezolvării problemelor; 
- iterarea logică a datelor sau cunoştinŃelor. 
Formele tradiŃionale de reprezentare a modelelor prin programe, subrutine, se 

completează cu metode specifice inteligenŃei artificiale. Acestea constau în reprezentarea 
problemelor de decizie prin grafuri sau în spaŃiul stărilor, cu ajutorul mecanismului rezolutiv 
al interferenŃelor şi a unui feed-back intern sistem pull-back, să se rezolve problemele fără 
controlul utilizatorului. 

Este necesar să se facă apel în mod deosebit la modelele dinamice de toate tipurile 
(statistice, fuzzy) bazate pe probabilităŃi subiective, algoritmi euristici. 

- Componenta dialog facilitează, în special, folosirea sistemului de utilizatori 
obişnuiŃi, nespecializaŃi, în regim interactiv. El articulează toate celelalte 
componente ale unui sistem de asistare a deciziilor, fiind astfel componenta cea 
mai importantă. Această componentă îndeplineşte următoarele funcŃii: 

- asigură afişarea convenabilă şi autoexplicativă a rezultatelor, precum şi 
introducerea datelor şi opŃiunilor utilizatorilor printr-un dialog natural; 

- asigură mijloace de memorizare proprii pentru formatele de intrare şi de ieşire; 
- furnizează un mecanism de control care permite utilizatorilor să opteze asupra 

anumitor intrări sau ieşiri şi să le combine. 
Stilurile de dialog acceptate de componenta dialog a sistemului , care constituie 

natura interferenŃei între utilizatori şi sistem sunt: 
- întrebare/răspuns, prin care utilizatorul trebuie să răspundă la un şir de 

întrebări; 
- prin limbaj de comandă compus din perechi verb-substantiv, cu o gramatică 

specială; 
- dialog “menu”, prin care utilizatorul selectează o anumită opŃiune dintr-o listă 

de alternative; 
- dialog format din intrare-ieşire, sistemul furnizând formatul de intrare în care 

utilizatorii introduc datele şi indică formatul de ieşire în care sistemul plasează 
rezultatele; 

- dialog intrare în format ieşire, potrivit căruia sistemul prezintă o ieşire (o listă, 
un tabel), în cadrul căreia utilizatorul umple cu date sau schimbă intrările care 
vor schimba starea curentă a formatului de ieşire; 

- dialog de tip negociere, potrivit căruia utilizatorul selectează dispozitivul de 
intrare/ieşire şi formatul de intrare/ieşire în funcŃie de secvenŃa dialog şi de 
contextul hardware-ului aferent sistemului dialog. 

Suportul software pentru organizarea dialogului constă din colecŃii de programe 
specializate de la editare şi procesare de texte până la programe de formatare a ecranelor, 
inclusiv opŃiuni de validare. 

Sistemele de asistare a deciziilor comportă totuşi limite care Ńin de: nevoia de 
informaŃii, validitatea informaŃiilor, flexibilitatea sistemului şi rolul utilizatorilor. 

Nevoia de informaŃie, care reprezintă principala dificultate în realizarea unui tablou 
de bord, constă în depistarea necesarului informativ pentru utilizatori. O primă etapă de 
introducere a unui SIAD constă în rezolvarea a cel puŃin trei probleme: 



  

- utilizatorii nu pot prevedea viitorul lor necesar de informaŃii; aceasta nu se 
poate face decât dobândind o îndelungată experienŃă; 

- aprecierea corectă a informaŃiilor; există foarte multe informaŃii 
nesemnificative care ar încărca inutil baza informaŃională; 

- conceptele cunoscute nu dispun de o metodologie solidă de studiu în materie de 
necesităŃile informaŃionale. 

Limitele sistemului informatic de asistare a deciziei, pot fi eliminate prin utilizarea 
sistemelor expert. 

Structura unui sistem interactiv de asistare a deciziilor se poate prezenta astfel: 

 
Fig.1 Structura unui SIAD 
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The paper presents communication techniques and strategies used by managers in order to 

motivate the subordinates. Communication is the basis of motivation through all the managerial 
processes in organization. As a main process of human resource management, motivation is crucial 
for the achieving of the organizational goals. 

 
 
Introducere 
„De ce este necesară motivarea salariaŃilor?” sau „De ce trebuie să ne preocupe 

nivelul de satisfacŃie al salariaŃilor?” sunt întrebări la care din ce în ce mai mulŃi manageri 
din firmele româneşti încep să mediteze mai mult. Indiferent de forma lor juridică, de 
mărimea sau de domeniile în care acŃionează, toate organizaŃiile au un numitor comun: 
oamenii. De modul în care aceştia muncesc depinde succesul companiei. 

În prezent multe organizaŃii îşi revizuiesc modul în care gestionează resursele 
umane de care dispun. De la considerarea oamenilor ca fiind simple mijloace pentru 
atingerea scopurilor propuse – profit, cifră de afaceri, cotă de piaŃă – managerii privesc din 
ce în ce mai mult salariaŃii ca fiind însăşi organizaŃia respectivă. Acest lucru se poate 
observa foarte bine în firmele mici din ramura serviciilor. 

Managementul resurselor umane devine tot mai mult o preocupare de bază a 
organizaŃiilor. În tot mai mare măsură acestea acordă o atenŃie specială factorului uman şi 
elaborării unor sisteme de resurse umane eficiente, care să permită susŃinerea tuturor 
celorlalte procese existente în cadrul organizaŃiei. Un aspect important este legat de modul 
în care oamenii pot fi motivaŃi pentru a creşte performanŃele lor în muncă şi a fi satisfăcuŃi 
de ceea ce fac. 

Procesul de motivare ocupă un loc central în cadrul proceselor de resurse umane 
deoarece toate celelalte derivă din buna funcŃionare a acestuia. 

Noua viziune în domeniul resurselor umane este aceea că managerii să aibă în 
subordine echipe de lucru automotivate care pot, cu puŃină supervizare, să transpună în 
practică scopurile stabilite. În acest caz managerii au doar rolul de suport, acordând 
consultanŃă membrilor echipei şi asigurând interfaŃa acesteia cu exteriorul. În rest, membrii 
echipei fac totul, de la stabilirea obiectivelor de îndeplinit până la implementarea acestora.  

Procesul de influenŃare a oamenilor în vederea realizării scopurilor organizaŃiei, stă 
la baza abilităŃii manageriale numită leadership ( Naylor, 1999, p.523). Implementarea 
strategiei manageriale cu ajutorului leadership-ului se bazează pe comunicare, motivare şi 
cultura organizaŃională. De aceea, pentru managerii moderni, este esenŃială însuşirea acestei 
abilităŃi. 



  

Lucrarea de faŃă îşi propune să analizeze modul în care utilizarea abilităŃii de 
comunicare managerială conduce la o mai bună motivare a oamenilor. 

 
DefiniŃia motivării şi factorii care o influenŃează 
Managerii ştiu că productivitatea oamenilor constituie garanŃia reuşitei pe termen 

lung a organizaŃiei. De aceea, ei caută în permanenŃă metode pentru a mări această 
productivitate prin intermediul motivării. Motivul acŃiunii lor este simplu: o persoană 
corespunzător motivată lucrează mai mult şi mai bine, în timp ce una nemotivată devine 
frustrată, nu mai are randament şi chiar părăseşte locul de muncă pentru a-şi căuta altul. Ce 
este această motivaŃie? 

Literatura de specialitate oferă mai multe definiŃii motivării. Astfel, Steers, M.R. şi 
Porter, W.L. (citaŃi de Griffin, 1990, p.437) vedeau în motivare „un set de forŃe care fac ca 
oamenii să se comporte într-un anume mod”, în timp ce Certo (1992, p.449) consideră 
motivaŃia ca pe o „stare interioară care determină un individ să se comporte într-un mod 
care asigură atingerea unui scop.” La rândul său, Schermerhorn (1996, p.145) este de părere 
că motivaŃia corespunde „forŃelor individuale care determină nivelul, direcŃia şi consecvenŃa 
efortului necesar pentru a munci.”  

Indiferent de cuvintele cu care este descrisă, este cert că, cu cât managerul înŃelege 
mai bine esenŃa motivării şi uzează de ea pentru a-şi determina echipa să muncească mai 
mult şi mai bine, cu atât misiunea organizaŃiei va fi mai uşor realizată. 

Managerii folosesc orice metodă care „funcŃionează”: recunoaşterea realizărilor, 
încurajarea, o sarcină interesantă, recompense materiale, promovări, mai multă 
independenŃă, crearea unui mediu de muncă plăcut, etc. 

După cum arată Katz şi Kahn (1978), motivarea este influenŃată de factori personali 
(modul de percepŃie) şi de factori organizaŃionali (sistem de salarizare, statut, ierarhie, 
modele de comunicare). Tipul de cultură (colectivistă/individualistă) şi stilul de 
management (autoritar, democratic, permisiv) joacă un rol important în motivare. 

Punctul de pornire al procesului de motivare îl constituie o acŃiune de identificare: a 
aşteptărilor salariaŃilor, pe de o parte şi a nivelului de performanŃă necesar pentru a atinge 
scopul organizaŃiei, pe de altă parte. Al doilea pas este reprezentat de compatibilizarea celor 
două elemente, urmat, în final, de asigurarea satisfacŃiei tuturor actorilor implicaŃi: salariaŃii 
şi organizaŃia. 

Comportamentul individual reprezintă un fenomen complex şi identificarea cauzelor 
sale constituie o provocare pentru manager. Din punctul de vedere al managerului, 
motivarea constituie o încercare de a influenŃa acest comportament. El trebuie să Ńină seama 
de cei trei motivatori principali: nevoia de realizare, nevoia de afiliere şi nevoia de putere. 

łinând cont de faptul că performanŃa individuală este determinată de motivarea 
salariatului, de abilitatea sa de a munci şi de mediul său de muncă, realizăm că cel care pune 
probleme serioase managerului este doar primul factor. Pentru influenŃarea sa, managerul 
desfăşoară o gamă întreagă de abilităŃi şi utilizează numeroase instrumente care, toate, sunt 
susŃinute de comunicare. 

 



  

Comunicarea utilizată pentru motivare 
EficienŃa managerială se măsoară prin abilitatea de a influenŃa oameni, situaŃii şi 

evenimente, de aceea managerii trebuie să cunoască impactul pe care diferite metode de 
comunicare îl pot avea în organizaŃie. 

Într-un articol intitulat “Executivul secolului al 21-lea”, publicat în 1990, Albert 
Vicere - director de programe pentru executivi la Pennsylvania State University, afirma că 
liderul de succes de mâine trebuie să fie un strateg global, un stăpân al tehnologiei, un 
politician prin excelenŃă şi un motivator. Detaliind aceste caracteristici, Vicere (1990), 
susŃinea că managerul organizaŃiei moderne trebuie să poată stabili obiective şi să conducă 
spre realizarea lor, având abilitatea de a le comunica unor salariaŃi la fel de bine educaŃi, de  
ale căror cunoştinŃe şi abilităŃi depinde atingerea acestora. 

Dacă acceptăm că “liderii trebuie să fie pregătiŃi să facă faŃă unor condiŃii diferite şi 
schimbătoare sau să rişte a-şi pierde influenŃa” (The Blackwell Encyclopedia of Social 
Psychology, 1995, p. 360), ne dăm seama că nici una dintre funcŃiile managementului nu se 
poate realiza fără comunicare. 

Pentru a motiva oamenii, managerul trebuie să ştie să se folosească de limbă. 
Metaforele provoacă emoŃional şi pot câştiga sprijinul oamenilor. Comportamentul 
managerului transmite subalternilor mesaje simbolice. El trebuie să inspire, să le dea 
încredere, să-i încurajeze să creadă în forŃele proprii de a realiza obiectivele propuse.  

Motivele oamenilor variază în funcŃie de diversitatea situaŃiilor. Natura muncii, 
abilităŃile şi experienŃa, relaŃiile cu ceilalŃi, interacŃionează, formând modele motivaŃionale 
complexe. Pentru că oamenii răspund în mod diferit la diferite strategii, nu există o singură 
strategie corectă.  

Dintre tehnicile de comunicare folosite enumerăm: recunoaşterea realizărilor, 
încurajarea, verbalizarea aprecierii, feedbackul pozitiv. Prin toate acestea managerul 
creează un sentiment de apartenenŃă care este important în motivare. Salariatul vede că 
nimic din ceea ce face nu trece neobservat şi că, mai mult, superiorul său apreciază efortul 
pe care îl depune. 

Împărtăşirea informaŃiilor deŃinute, cooptarea salariaŃilor la luarea deciziilor, 
contribuie la construirea încrederii acestora în cel care îi conduce – un motivator puternic. 

Reluarea unor discuŃii deja purtate, cu scopul de a lămuri anumite lucruri sau de a 
obŃine informaŃii noi, arată subalternilor grija managerului pentru detaliu dar şi pentru 
relaŃia interpersonală, în care nimic nu rămâne neclarificat. 

Ascultarea atentă, ca element important al procesului de comunicare, induce la 
subalterni un sentiment de importanŃă: “Iată, şefului meu îi pasă de opinia mea!” 

Explicarea sancŃiunilor, argumentarea lor duc la conştientizarea, din partea 
salariatului, a eşecului în realizarea performanŃei dar, în acelaşi timp, creează un sentiment 
de comuniune, de loialitate faŃă de firma care nu îl pedepseşte pur şi simplu ci doreşte ca el 
să înveŃe ceva din greşeala sa. 

InteracŃiunea faŃă-în-faŃă cât mai frecventă motivează spontan. Managerul devine 
popular printre subordonaŃii săi care sunt gata să îl urmeze. 

Utilizarea unor termeni care nu se referă la statutul lor de subordonaŃi, precum 
“colegi” sau “colaboratori”, “parteneri” sau “echipă” îi face pe aceştia să înŃeleagă că 
reprezintă ceva mai mult decât poziŃia pe care o ocupă în ierarhie.  



  

Modul în care managerul discută despre contribuŃia subalternilor la îndeplinirea 
sarcinilor poate fi motivator sau nu. 

Luarea deciziilor constituie o parte importantă a managementului, de fapt “se 
confundă cu managementul” după părerea lui Harrison (1981). În toate fazele procesului 
este nevoie de informaŃie: pentru conştientizarea problemei şi definirea ei, pentru selectarea 
celei mai bune opŃiuni şi pentru evaluarea efectelor deciziei. În faza de discutare a 
informaŃiei, managerului îi revine obligaŃia de a explica fazele care au condus la optarea 
pentru o anume decizie, precum şi posibilele efecte avute în vedere. După acceptarea 
deciziei, se trece la aplicarea ei dar există şi situaŃii în care evenimente externe, ulterioare, 
influenŃează deciziile. Comunicarea apare din nou ca necesară, pentru a discuta.  

SalariaŃii care sunt bine informaŃi de către şefii lor cu privire la deciziile luate şi la 
efectul acestora, care sunt implicaŃi în luarea deciziilor, sunt mai bine motivaŃi decât cei 
ŃinuŃi departe de acest proces. Ei percep această implicare ca pe o manifestare a puterii 
proprii. 

Conducerea se referă la crearea de sensuri împărtăşite şi instrumentul de care se 
serveşte managerul, pentru a le face cunoscute, este limba. Justificarea atitudinilor şi 
comportamentelor, socializarea noilor-veniŃi în organizaŃie, realizările deosebite descrise în 
rapoartele anuale, motivează prin crearea sentimentului de apartenenŃă la o organizaŃie 
preocupată de resursele sale umane.  

Pentru o conducere eficientă, managerii trebuie să comunice clar cerinŃele, modul 
de evaluare, de introducere a schimbării şi de oferire a feedback-ului pentru toate procesele 
organizaŃiei. Numai în acest mod salariaŃii îşi pot satisface nevoia de realizare.  

Diversitatea şi distribuŃia puterii şi a statutului în organizaŃie afectează modelul de 
comunicare internă (Hage, Aiken şi Marrett, 1980). Aceasta este instrumentul de exercitare 
a puterii. De exemplu, puterea de a recompensa sau pedepsi trebuie comunicată, pentru a 
exista o percepŃie a ei. EficienŃa puterii legitime depinde de modul în care managerul ştie să-
şi definească rolul şi poziŃia în organizaŃie şi să le comunice. CompetenŃa comunicativă este 
importantă pentru cei care deŃin puterea, fiind un mijloc de control. Limbajul folosit poate 
proteja sau exclude. Manipularea informaŃiei în avantaj propriu sau plasarea indivizilor într-
o poziŃie inferioară reprezintă, de asemenea, o exercitare a puterii. Ambiguitatea rolurilor,  
aşteptările excesive sau conflictele, sunt factori care sugerează lipsa de putere şi acŃionează 
ca factori demotivanŃi. 

Comunicarea imperfectă (distorsionarea mesajelor, ambiguităŃi, canale impropriu 
folosite) poate duce la conflict. Din punct de vedere al managerului se pune problema 
medierii şi acest lucru se face cu ajutorul comunicării. Modul în care se comunică într-o 
situaŃie conflictuală, influenŃează impactul ei. Găsirea unui limbaj comun pentru stabilirea şi 
înlăturarea cauzelor conflictului reprezintă o responsabilitate a managerului.  

Capacitatea de a recunoaşte şi preveni barierele atitudinale prin puterea de 
persuasiune joacă un rol important în motivare. Subalternii apreciază superiorul care ştie să 
stabilească un echilibru între opiniile şi interesele diferite ale membrilor echipei. 
Dezacordurile au la bază, de multe ori, o înŃelegere diferită a aceleiaşi probleme. DiferenŃele 
de simŃire se pot anihila prin implicarea în discuŃii a tuturor membrilor grupului, prin 
încurajarea întrebărilor deschise, care au rol de clarificare, prin crearea condiŃiilor de 



  

întărire a autorespectului. ImparŃialitatea superiorului în judecarea cauzelor conflictului, 
tratarea corectă şi egală a tuturor membrilor echipei îi motivează pentru acŃiuni viitoare. 

Stabilirea unui sistem corect de evaluare şi comunicarea acestuia tuturor 
salariaŃilor constituie o garanŃie a motivării acestora. Pe baza sa se pot acorda recompense 
sau sancŃiuni. Pentru ca acestea să fie percepute corect, salariaŃii trebuie implicaŃi în 
elaborarea sistemului. Recompensele trebuie să fie stimulative dar nu neapărat băneşti, ci se 
pot materializa în laude faŃă-în-faŃă, nominalizarea în faŃa întregii echipe, zile libere, 
condiŃii mai bune de muncă, echipamente mai performante, ş.a. SancŃiunile trebuie să aibă 
un rol constructiv şi să fie acceptate ca un rezultat al lipsei de performanŃă. Ele trebuie să 
încurajeze schimbarea de atitudine. Promovarea constituie o recunoaştere a performanŃei şi 
deci motivează prin realizarea profesională.  

Un sistem bine pus la punct de instruire şi dezvoltare profesională a salariaŃilor îi 
motivează prin crearea sentimentului de realizare şi afiliere. El trebuie comunicat în întreaga 
organizaŃie pentru ca fiecare să poată profita de această oportunitate.  

Delegarea sarcinilor are uneori drept scop şi dezvoltarea profesională a 
subalternilor. Ea se realizează prin utilizarea unui mare volum de comunicare, concreteŃea, 
precizia şi corectitudinea jucând un rol important. 

 
Concluzii 
Abilitatea unui manager de a satisface cele trei nevoi principale ale subordonaŃilor 

(realizare, afiliere, putere) determină gradul de motivare al acestora. Trecerea în revistă a 
proceselor manageriale care nu se pot desfăşura fără comunicare a demonstrat, credem, că 
managerul trebuie să utilizeze toate instrumentele manageriale şi să-şi exercite toate 
abilităŃile de care dispune pentru a-şi motiva cât mai bine oamenii pe care îi conduce. Numai 
astfel poate asigura atingerea scopului organizaŃiei, spre satisfacŃia sa şi a echipei sale.  
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The marketing audit plays an important role on the marketing management process. It offers 

the information about the market dynamics and the company resources. These elements are the 
structure on future marketing plans and strategies. The marketing audit has a certain fields of 
surveying and in the last time new coordinates arise. The business environment and eco-marketing 
gain more importance. 

 
 
Este cunoscut de către toŃi cei implicaŃi în procesele socio-economice faptul că în 

acest moment teoria economică nu mai răspunde cerinŃelor de a explica comlexitatea 
formelor pe care le presupun fenomenele economice. 

DispariŃia celor două tipuri de pieŃe, respectiv cea bazată pe concurenŃă, a devizelor 
covertibile (DC) şi respectiv cea a înŃelegerilor mutuale între Ńările socialiste, clering Ńări 
socialiste (CTS) şi contopirea lor într-o singură piaŃă bazată pe principiul liberei concurenŃe 
a condus la reaşezarea structurală a acesteia şi reformularea modului său de abordare. 

Din acest punct de vedere teoria şi practica de marketing au fost formulate şi 
utilizate noi concepte, dintre care putem aminti marketingul strategic, ecomarketing, 
euromarketing etc. 

În lucrarea „Strategii de marketing pentru noua economie”, autorii, Lars Tvede şi 
Peter Ohnemus, aceastia evidenŃiază pe de-o parte importanŃa „şcolii digitale de marketing” 
sau altfel spus adaptarea teoriei marketingului la noile oportuităŃi oferite de tehnica de calcul 
şi în special de dezvolatarea internetului, iar pe de altă la situarea în prim plan a strategiilor 
de firmă ca find elementul central în jurul căruia sunt grupaŃi ceilalŃi parametrii de 
marketing. 

Unul din aspectele asupra căruia îşi îndreaptă atenŃia autorii este modul în care 
trebuie abordat şi realizat planul de marketing pe termen lung, instrument fundamental în 
marketingul strategic, în contextul actualei economii bazată pe tehnică de calcul, denumită 
dealtfel „economie digitală”. 

Unul din principiile şcolii americane şi anglo-sacsone este acela al lucrului în echipă 
şi al obŃinerii rezultatului din interacŃiuni, prin ridicarea de semne de întrebare şi găsirea 
celor mai bune răspunsuri pentru acestea. 

O serie de întrebări la care trebuie să răspundă specialiştii de marketing înainte de a 
începe proiectarea unui plan de marketing pe termen lung, propuse în lucrare, sunt: 

- Care este obiectivul principal ce trebuie atins ? 
- Ne situăm în spaŃiul valoric corect ? 
- ÎnŃelegem cu adevărat cerinŃele pieŃei ? 
- Abordăm corespunzător piaŃa ? 
- Momentul şi viteza sunt corespunzătoare ? 



  

Pentru a găsi răspunsurile la întrebările anterioare într-o manieră sistematică şi 
pertinentă este necesară realizarea unui audit de marketing. 

Legătura dintre aceste întrebări şi structura auditului de marketing este dată de 
faptul că între acestea şi cei 11 paşi consideraŃi ca fiind un adudit complet de marketing 
există următoarele corelaŃii: 

 
Care este obiectivul principal ce trebuie atins ? 1. definirea misiunii firmei 
Ne situăm în spaŃiul valoric corect ? 2. auditul valoric 
ÎnŃelegem cu adevărat cerinŃele pieŃei ? 3. auditul mediului economic 

4. auditul ecosistemului de afaceri 
5. auditul concurenŃei 
6. auditul utilizatorilor finali 

Abordăm corespunzător piaŃa ? 7. auditul poziŃionării produsului 
8. auditul strategiei de preŃ 
9. auditul stratgiei de distribuŃie 
10. auditul strategiei de promovare 

Momentul şi viteza sunt corespunzătoare ? 11. auditul timpului şi vitezei 
 
În opinia noastră paşii trebuie completaŃi în ceea ce priveşte întrebare a patra, care 

surprinde structura mixului de marketing ce va fi abordat, cu paşii corespunzători auditului 
strategiei de personal, mai ales atunci când este vorba de o firmă furnizoare de servicii şi cu 
auditul  de proces. 

1. Definirea misiunii firmei – îşi propune să stabilească cu claritate de regulă aria 
pieŃei căreia i se adresează firma prin produsele sale sau scopul pe care aceasta 
îşi propune să-l urmărească. Sunt frecvente greşelile în ceea ce priveşte 
definirea misiunii şi implicit aceasta poate conduce la o greşită evaluarea a 
direcŃiilor de acŃiune şi a proiectării eronate a planului de marketing. 

2. Auditul valoric – stabileşte modul cel mai propice de a face bani prin 
identificarea combinaŃiei cu eficienŃa cea mai ridicată între tipurile de startegii 
valorice şi beneficiile obŃinute din punct de vedere al caracteristicilor economiei 
actuale. 

3. Auditul mediului economic – îşi propune să surprindă aspecte legate de climatul 
economic în zona de interes, mediul politic, caracteristicile stilului de viaŃă, 
condiŃii demografice şi cultură-tradiŃii. 

4. Auditul ecosistemului de afaceri – termenul de ecosistem, introdus de James 
Moore în articolul „ApariŃia ecosistemelor în afaceri” publicat în revista Upside 
Today din1995, evidenŃiază faptul că firmele şi mai ales companiile mari din 
domenii conexe acŃionează în cadrul pieŃei conform principiilor ecosistemelor 
biologice, adică se generează, se tolerează sau chiar se susŃin reciproc în scopul 
creşterii performanŃelor individuale sau asigurării unui climat dorit. Se 
analizează structura ecosistemului, poziŃia firmei în cadrul aesteia prin prisma 
punctelor tari şi a punctelor slabe, precum şi evaluarea posibilităŃilor de a crea 
parteneriate. 



  

5. Auditul concurenŃei – presupune stabilirea cu exactitate a poziŃiei firmei în 
raport cu concurenŃa. PosibilităŃile acesteia de a reacŃiona la modificări ale 
mediului sau de a contracara efectele avantajului concurenŃial utilizat de firmă 
în planul său strategic. 

6. Auditul utilizatorilor finali – rolul marketingului este de a oferi produse care să 
asigure satisfacerea nevoilor clienŃilor. Astfel analiza utilizatorilor produselor 
firmei, împărŃirea lor în segmente şi cunoaşterea în amănunŃime a 
caracteristicilor acestor segmente fac mai uşoară abordarea lor prin utilizarea 
tehnicilor adecvate şi amesajelor corespunzătoare. 

7. Auditul poziŃionării produsului – constituie analiza portofoliului de produse ale 
firmei, necesitatea de a lansa produse noi, politica de produs şi mai ales 
dependenşele de produsele anterioare pe care clienŃii le au. 

8. Auditul strategiei de preŃ – diferitele tipuri de preŃuri care pot fi utilizate 
trebuiesă fie în concordanŃă cu natura produsului, politicile de preŃuri utilizate 
de concurenŃă şi de politica de preŃuri a firmei. 

9. Auditul strategiei de distribuŃie – procesul de deplasare a produsului de la locul 
de fabricaŃie la cel de consum se poate face prin diferite forme ale logisticii 
utilizate şi evident prin structuri diferite de lanŃuri de distribuŃie. Identificarea 
căilor celor mai rapide şi ieftine variante, care să ofere şi posibilitatea acoperirii 
unei arii cât mai extinse constituie unul din dezideratele firmei. În cadrul 
auditului se vor avea în vedere atât distribuŃia informaŃională căt şi distribuŃiea 
fizică. 

10. Auditul strategiei de promovare – pentru a putea stabili tipul strategiei de 
promovare este necesară determinarea grupurilor Ńintă, a tipului de mesaj pentru 
fiecare şi a mesajului de marcă al firmei. 

11. Auditul startegiei de personal – vizează tipul de angajaŃi necesar pentru a oferi 
şanse crescute startegiei adoptate şi a politicii de personal pe care firma şi-o 
propune. 

12. Auditul strategiei de proces – este din ce în ce mai important modul în care este 
realizat produsul, tipul tehnologiei utilizate. Dacă există posibilitatea producerii 
„curate”, adică ecologice a produsului trebuie luată în considerare în cadrul 
strategiei proiectate. 

13. Auditul timpului şi vitezei – analiza ciclui de viaŃă al produsului pe piaŃă trebuie 
puse în corelaŃie cu momentul şi viteza cu care acesta este lansat şi susŃinut să 
se dezvolte. 

După de au fost realizaŃi toŃi paşii procesului de audit de marketing este necesară 
sintetizarea concluziilor care constă în structurarea informaŃiilor într-o analiză SWOT 
(strenghts, weaknesses, opportunities, threats), definirea competenŃelor cheie, a avantajului 
concurenŃial şi a strategiei. 

Numai după o amplă analiză specialiştii de marketing îşi pot permite să proiecteze 
un plan pe termen lung care săpună în aplicare direcŃiile stabilite prin strategia de marketing  
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La baza strategiei de marketing şi implicit a planului care o încorporează se află 

analiza segmentelor pieŃei. 
Ori de câte ori piaŃa pentru un bun sau un serviciu constă din doi sau mai mulŃi 

cumpărători, ea poate fi segmentată în grupe de clienŃi cu caracteristici apropiate. 
Prin analiza modului în care piaŃa e segmentată, se înŃelege procesul de identificare 

a subpieŃelor, sau altfel spus, a grupelor de cumpărători care se deosebesc între ele prin 
diferite cerinŃe sau preferinŃe de cumpărare. 

Într-adevăr, ceea ce considerăm ca o piaŃă unitară este, de cele mai multe ori, un 
conglomerat neomogen, care conŃine mai multe pieŃe omogene, dar de dimensiuni mai mici.  

Prin segmentare, colectivitatea e fracŃionată continuu, atât prin caracteristicile 
consumatorilor manifestate, cât şi prin mentalitatea lor de cumpărare. 

Grupele sunt constituite în aşa fel încât variaŃia dintre ele să fie cât mai mare, iar 
variaŃia în cadrul fiecăruia să fie cât mai mică. AparenŃa la o grupă e definită prin atribute şi 
caracteristici simple, stabile ale consumatorilor. 

Dacă fiecare persoană e un individ unic, atunci cum poate omul de marketing spera 
să descopere şi să satisfacă nevoile fiecăruia dintre ei? Desigur, răspunsul este că nu poate. 
E de la sine înŃeles, că atunci când doi oameni diferiŃi merg în două locuri diferite la 
momente de timp diferite, dar cumpără acelaşi produs, ei o fac pentru ei înşişi, din motive 
absolut individuale. Dar amândoi, în principiu, au trecut prin acelaşi proces pentru a ajunge 
la aceeaşi decizie. Şi amândoi au fost subiectele interne şi externe în comportamentul lor. 

În altă ordine de idei, natura culturală şi socială a acestui public influenŃează 
deciziile managerului de marketing.  El trebuie să ştie ce fel de oameni vor avea nevoie de 
produs şi în măsură îl vor folosi. Care e nivelul lor de educaŃie, gust şi rafinament? Sunt ei 
bogaŃi sau săraci? Sunt ei în creştere sau în scădere ca număr şi putere de cumpărare? Care 
sunt valorile, interesele, atitudinile lor?  

Managerul de marketing nu trebuie să ştie doar modul de viaŃă şi sistemul de valori 
al pieŃei sale potenŃiale. El trebuie, de asemenea, să aibă conştiinŃa faptului că astăzi o 
afacere, se aşteaptă să preia responsabilitatea pentru calitatea vieŃii societăŃii. Astfel, se va 
urmări o maximizare a satisfacerii nevoilor consumatorilor, a profitului, a satisfacerii 
nevoilor generale ale societăŃii, în condiŃiile minimizării efectelor negative asupra sistemului 
social.  

Rezolvarea acestor probleme a generat necesitatea imperioasă a unei noi abordări a 
marketingului ca şi concept şi orientare practică, astfel, adoptându-se şi implementându-se 
conceptul de „marketing societal”. 

Un exemplu edificator în acest sens e considerat a fi firma „BODY SHOP”, 
înfiinŃată în 1976 de către Anita Roddick, în Anglia. Azi, firma are peste 700 de magazine în 
71 de Ńări, realizând o rată anuală a profitului cuprinsă între 60-100%. Firma, care produce şi 



  

comercializează produse cosmetice, are consumatori fideli, aceştia, motivându-şi atitudinea 
prin faptul că produsele firmei „sunt prietenoase cu mediul”. Într-adevăr, dacă produsul sau 
producŃia e văzut(ă) de oameni ca fiind dăunător(oare) în orice fel, ei vor refuza acordul şi 
suportul lor. Practic, fără o piaŃă, produsul e nefolositor. 

PiaŃa nu e omogenă, ci eterogenă. Astfel un principiu de bază al marketingului e 
acela de a oferi clienŃilor produse cu parametrii cât mai apropiaŃi de necesităŃile lor, sau dacă 
se poate, chiar produse fabricate special pentru fiecare în parte. În practică, acest lucru e 
rareori posibil, deoarece, presupune renunŃarea la standardizare şi producŃia de serie, precum 
şi la avantajele acestora în ceea ce priveşte productivitatea şi preŃul de cost. 

De aceea, cu unele excepŃii (la instalaŃii complete, de exemplu), vânzătorii  nu 
studiază necesităŃile fiecărui cumpărător individual, fabricând pentru fiecare produse „la 
comandă”, ci caută să realizeze produse care să corespundă unor grupe mai mari de 
consumatori. 

Se recunoaşte că nu fiecare are nevoie de un produs concret şi că nu se poate aştepta 
ca un produs să atragă pe fiecare. O strategie de marketing e mult mai eficientă (ca timp şi 
bani) dacă ajută angajaŃii firmei să poată fi de folos într-un mod rezonabil. 

Planificarea strategiei de segmentare implică patru paşi. Primul e determinarea 
segmentelor de piaŃă, al doilea pas e selectarea segmentului corespunzător drept Ńinta pieŃei 
pentru acel produs, al treilea pas e dezvoltarea procedeelor de servire a segmentului selectat 
şi ultimul pas e programul care trebuie îndeplinit, evaluat în mod consistent şi revizuit, dacă 
e necesar. 

O metodă de determinare a segmentelor de piaŃă e folosirea datelor demografice. 
Acestea sunt atributele fizice ale unei populaŃii. Diferitele grupuri în cadrul unei colectivităŃi 
au caracteristici diferite, care înseamnă moduri diferite de cumpărare. Datele demografice 
sunt în general disponibile pentru a fi culese, din surse externe, cum ar fi cifrele unui 
recensământ.  

A fi sau a nu fi cumpărătorul unui produs e un criteriu mai important pentru 
studierea cererii; decât acela al împărŃirii cumpărătorilor după criteriile mărimii locuinŃelor 
de reşedinŃă sau după cele demografice. Cu toate acestea, adesea şi chiar de prea multe ori, 
segmentarea se realizează, folosind datele statistice, culese după vechile de vârstă, venit, 
regiune geografică, mediu social, pregătire şcolară, ocupaŃie etc. Una din sarcinile 
importante ale metodelor statistice e de a găsi tehnicile necesare pentru ca însăşi 
colecŃionarea informaŃiilor să se facă potrivit criteriilor de segmentare, bazate pe motivele 
de cumpărare, atitudinile cumpărătorilor ori pe comportamentul lor economic. 

Determinarea Ńintelor de piaŃă reprezintă decizia de alegere a segmentelor asupra 
cărora trebuie îndreptate toate eforturile de marketing ale întreprinderii. 

PiaŃa, fiind eterogenă şi cumpărătorii diferiŃi, trebuie să li se furnizeze produse sau 
variante de produse diferite, pe canale de distribuŃie diferite, cu mesaje publicitare diferite. 
În general, metoda de clasificare a cumpărătorilor depinde de tipul de decizie şi de opŃiunea 
de marketing concepută, ca şi de caracteristicile pieŃei. Însă vechile criterii de segmentare a 
pieŃei sunt nesatisfăcute. Criteriile vârstei şi profesiei, de pildă, şi-au pierdut mult din 
puterea lor de disociere. Prin urmare, masa cumpărătorilor e tot mai mult privită în 
perspectiva unei serii de segmente. 



  

Un criteriu desegmentare poate fi „dorinŃa de cumpărare” şi atunci consumatorii şi 
utilizatorii pot fi împărŃiŃi după gradul de probabilitate al efectuării cumpărării. Dacă 
criteriul de segmentare e dat de comportamentele ec., se poate adopta împărŃirea între 
cumpărători şi necumpărători. Grupul cumpărătorilor se segmentează apoi în clasa de 
cumpărători constanŃi, neconstanŃi şi întâmplători, iar cea a necumpărătorilor în clase cum 
sunt: cumpărătorii potenŃiali şi cei decişi să nu cumpere produsul în cauză. 

Segmentele de consumatori pot fi succesive, ca în cazul adoptării unui nou produs, a 
unei noi tehnologii sau a modei, astfel încât grupul „inovatorilor” care apare la început, e 
urmat prin contagiune, de primii inovatori, apoi de un alt grup şi aşa mai departe. 

Unele segmente acceptă, de exemplu modificarea unui produs, iar altele nu, unele 
pot fi influenŃate prin exponatele din expoziŃii şi târguri speciale, prin publicitate 
comercială, transmisă prin radio sau televiziune, altele nu. 

Desigur, segmentarea pieŃei e o operaŃie laborioasă, care necesită efectuarea unei 
cercetări de marketing aprofundate, şi deci, o serie de cheltuieli. În schimb, prin această 
acŃiune, vânzătorii obŃin avantaje deosebite, dintre care vom menŃiona în primul rând 
posibilitatea de a compara diversele grupe de cumpărători cărora le oferă produsul şi de a 
depista eventualele segmente care nu sunt satisfăcute de alŃi producători, reprezentând deci, 
debuşee deosebit de favorabile. 

Un alt avantaj al segmentării pieŃei este acela că exportatorii îşi pot aloca mijloacele 
financiare pentru satisfacerea acelor segmente pe care le consideră mai promiŃătoare. 

În sfârşit, ei pot oferi produse cu parametrii şi-n general, „marketing-mixuri” perfect 
adaptate necesităŃilor segmentelor respective, cu şanse mult mai sporite de plasare la 
cumpărătorii în cauză. 

Aşa cum am menŃionat anterior, împărŃirea oricărei pieŃe în segmente se face, Ńinând 
seama de specificul produsului comercializat şi, mai ales, de anumite caracteristici ale 
cumpărătorilor. 

Fără îndoială, caracteristicile posibil de utilizat pentru divizarea pieŃei sunt foarte 
diverse, dar pentru a obŃine o segmentare realistă şi utilă, se impune selectarea acelora care 
îndeplinesc următoarele condiŃii: 

- sunt măsurabile şi necesită date uşor de obŃinut; 
- conduc la împărŃirea pieŃei în segmente uşor accesibile cercetătorului de 

marketing, şi mai ales exportatorului; 
- permit stabilirea de segmente suficient de mari ca să justifice crearea unor 

programe de marketing speciale. 
Cu toată grija manifestată de exportator, apar unele cazuri când cumpărătorii cu 

aceleaşi caracteristici, pot fi clasaŃi în segmente diferite. În astfel de situaŃii, problema 
trebuie reanalizată, deoarece aceasta înseamnă că au fost alese criterii nesemnificative sau 
au fost create sub-segmente suplimentare, inutile. 

Segmentarea trebuie făcută Ńinând cont nu numai de clienŃi actuali, ci şi de cei 
potenŃiali. Într-adevăr, numai pornind de la această premisă, se pot descoperi segmente de 
piaŃă noi, nesatisfăcute, ca urmare a faptului că, programele de marketing ale produselor 
existente nu le convin din diverse motive şi se pot fructifica astfel noi posibilităŃi de plasare, 
de lărgire a desfacerilor. 



  

Nu toate segmentele prezintă interes pentru întreprindere. Pentru ca să fie 
semnificativ, segmentul trebuie să îndeplinească următoarele cerinŃe principale: 

- să poată fi identificat în mod specific şi măsurat ca mărime şi importanŃă pentru 
vânzările întreprinderii; 

- să prezinte o nevoie substanŃială efectivă sau potenŃială; 
- să posede o putere de cumpărare adecvată; 
- să fie uşor accesibil prin reŃeaua de distribuŃie pentru vânzarea produselor şi 

prin mijloacele de promovare pentru transmiterea informaŃiilor comerciale; 
- să reacŃioneze în mod specific la acŃiunile de marketing, nemaifiind necesară 

utilizarea unor programe separate de eforturi de marketing. 
Dacă segmentele pieŃei nu satisfac aceste condiŃii, atunci întreprinderea va practica 

un marketing nediferenŃiat, adică ea nu va face efortul de marketing special pentru un 
anume segment. Practic, marketingul nediferenŃiat tratează piaŃa ca pe un tot omogen, fără 
segmente, bazându-se pe ceea ce-i comun la consumatori şi pe folosirea de mijloace de 
reclamă de masă şi motiv universale de reclamă, de consum, alimente şi băuturi; dar la ora 
actuală e în regres.  

Dacă segmentele pieŃei satisfac aceste cinci condiŃii, atunci întreprinderea va 
elabora programe de marketing separate pentru fiecare segment identificat (marketing 
diferenŃiat) sau se va concentra asupra unui singur segment de piaŃă (marketing concentrat). 

Strategia de marketing diferenŃiat presupune o viziune de structurare a pieŃei; firma, 
acŃionând diferenŃiat pentru fiecare segment în parte identificat, dar acŃionează în toate 
segmentele, elaborând un program de marketing special, distinct, însoŃit bineînŃeles de 
bugetul respectiv. 

Această strategie duce la o diversificare a producŃiei, ceea ce înseamnă de fapt 
preŃuri mai mari pe segmente, generată de dorinŃa de a obŃine o mulare cât mai eficientă cât 
mai perfectă vis-a-vis de dorinŃele şi nevoile fiecărui segment în parte. Sunt necesare 
eforturi de organizare mari şi o mare flexibilitate, permiŃând o repoziŃionare rapidă. 

Strategia de marketing concentrat presupune concentrarea eforturilor firmei asupra 
câtorva segmente considerate mai avantajoase la elaborarea mixului specific de marketing 
pentru fiecare segment ştiută selectat. 

Acest tip de strategie duce la asigurarea unei poziŃionări şi specializări puternice pe 
aceste segmente,  fapt care presupune o forŃă de muncă cu un nivel înalt de specializare. Dar 
flexibilitatea în aceste cazuri e mai scăzută, putându-se mai greu trece de la un segment la 
altul. 
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ELABORATING A DECISION  IN THE CIRCUMSTANCES OF A LIMITED RATIONALITY  
On the decisional level the optimum is obtained when the decision has an adaptative 

character and responds to the demands of the market in such a degree that the undesired resistances 
at changes are eliminated. Such a decision assures not only the compliance to the constraints of the 
environment but also the possibility to influence its evolution in order to attain the aims and to 
materialize the interests of such an entity.  In order to improve the quality of work on this level, 
models of decision have been elaborated, stages and steps to be taken have been settled. But 
nevertheless numerous causes and circumstances prevent some judgments and stipulations from 
attaining perfection. I will present these hypotheses and then discuss the relationship between 
rational and irrational in economy. One of the conclusions drawn by this analysis would be that no 
matter how thoughtfully it has been made a decision is always characterized by a limited rationality. 

 
 
Confruntarea dintre capitalism şi comunism a durat 70 de ani şi, practic, a luat 

sfârşit în 1989 în favoarea „construcŃiei” capitaliste ce are ca fundament economia de piaŃă. 
Experimentele economice de tip comunist, peste tot unde au fost în mod forŃat implantate, 
au constituit tot atâtea surse de falimentare economică a sistemului. Deşi tributare aceleiaşi 
ideologii, prin grade diferite în organizare şi dirijism în planificare, în fostele Ńări socialiste 
din Europa Centrală şi de Est, managementul reformelor economice şi sociale a răspuns, 
după 1990, cu rezultate şi performanŃe sensibil diferite. 

Polonia, în timpul guvernării comuniste, beneficiind de un centralism moderat în 
organizarea statală şi planificarea economică a reuşit, într-un termen scurt, o desprindere 
mai pregnantă spre încadrarea în rigorile legilor şi principiilor specifice funcŃionării 
economiei de piaŃă şi înspre valorile occidentale. ToleranŃa mai mare a guvernanŃilor 
comunişti din această Ńară se datorează, cu siguranŃă, radicalismului mişcării sindicale 
„Solidaritatea” şi revoltelor sângeroase din 1980 – 1982. 

Sistemul politic şi evenimentele din 1989 au fost extrem de favorabile demersului 
polonez pornit, cu aproape un an mai devreme, pe drumul tranziŃiei la capitalismul modern. 
Polonia a fost prima Ńară din Europa Centrală şi de Est eliberată de comunism. Alegerile din 
4 mai 1989 au fost masiv câştigate de mişcarea sindicală „Solidaritatea” care a format 
primul guvern necomunist din zona de dominaŃie ex-sovietică. În martie 1991 a fost dizolvat 
Pactul de la Varşovia, iar opt ani mai târziu , tot în luna martie (1999), Polonia a fost primită 
ca membră NATO; în aprilie 2003, prin semnarea la Atena a Tratatului de aderare de către 
10 Ńări candidate, între care şi Polonia, s-a validat aprecierea că această Ńară a îndeplinit 
criteriile care stau la baza calităŃii de membru al Uniunii Europene, statut ce va intra în 
vigoare începând cu 1 ianuarie 2004. 



  

La începutul anilor ’90 economia socialistă poloneză se afla într-o profundă criză, 
specifică colapsului unui sistem economic ineficient şi risipitor de resurse, cu planificare 
centralizată. Cu toate acestea, beneficiind de unele condiŃii conjuncturale favorabile, de un 
management macroeconomic pragmatic şi competent, Polonia a depăşit relativ rapid starea 
de criză, prin „terapia şoc” înscriindu-se pe calea reformelor politice şi economice în mod 
obiectiv necesare tranziŃiei la capitalismul modern. În acest sens, câteva fapte şi date 
favorabile demersului reformator polonez sunt relevante: 

- Polonia, din punct de vedere al structurii populaŃiei, este cea mai omogenă Ńară 
de pe continent: din aproximativ 38,6 milioane locuitori, 98% sunt de 
naŃionalitate poloneză; 

- Diaspora poloneză, de aproximativ 12 milioane locuitori (5,6 mil. în SUA, 2,5 
mil. în CSI, 1 mil. în FranŃa, 0,8 mil. în Germania , 0,4 mil. în Canada, 0,2 mil. 
în Brazilia, 0,14 mil. în Regatul Unit etc.), a fost şi este pozitiv activă, politic şi 
economic, în favoarea Ńării de origine; 

- AdministraŃia şi comunitatea de afaceri, foloseşte, în comunicare, limba 
engleză, dar, în funcŃie de poziŃionarea geografică a provinciilor administrative 
(Est - Vest) se utilizează şi limbile rusă şi germană; 

- În 1989, peste 80% din terenurile agricole erau în proprietate privată 
(necooperativizate). Actualmente, agricultura este 100% în sectorul privat şi 
aproximativ 30% din populaŃie este implicată în activităŃi agricole, iar pentru 
10% din forŃa de muncă activă principala sursă de venit este agricultura; 

- În aprilie 1991, „Clubul de la Paris”, cu sprijinul FMI, a decis reducerea cu 
50% a datoriei externe a Poloniei de 33 miliarde dolari; în octombrie 1994 
guvernul polonez, prin negocieri cu 500 de bănci comerciale străine, a obŃinut 
reeşalonări şi reduceri cu 49,2% ale unor datorii contractate, cifrate la 
aproximativ 13,2 miliarde dolari. 

Dacă în 1996 datoria externă a statului polonez reprezenta 76% din total, în 2001 
acest indicator a scăzut la 42%, reprezentând acum aproximativ 39,8% din PIB 123 

- Încă din 1989, guvernul condus de Leszek Balcerowicz a iniŃiat o reformă 
economică radicală, aplicată şi gestionată în mod curajos, prin „terapia şoc”; 
subvenŃiile guvernamentale pentru activităŃile industriale nerentabile au fost 
eliminate. 

Prin „terapia şoc”, Polonia a trebuit să înfrunte rate ale inflaŃiei şi şomajului dintre 
cele mai ridicate din Europa Centrală şi de Est. De pildă, în 1990, rata inflaŃiei a fost de 
686%. Redresarea a început în 1992, când inflaŃia a scăzut la 43% şi PIB-ul, după ce în 1991 
a înregistrat o involuŃie de (–7%), a înregistrat o tendinŃă pozitivă, de creştere cu 2,6%. 
Pentru economia poloneză, anul 1993 s-a încheiat cu cea mai mare rată de creştere din 
Europa (3,8%), tendinŃă pozitivă ce a înregistrat două vârfuri, în 1995 (7%) şi 1997 (6,8%) 
după care, în anul 2000 a revenit la un nivel de 4%. Începând cu 2001, când creşterea 
înregistrată de economia poloneză a fost de numai 1%, deşi profund restructurată şi 
„reconstruită”, actualmente Polonia se confruntă din nou cu o recesiune economică, 

                                                      
123 Ministry of Economy, Polska, How to do business in Poland, UNIDO, Warsaw, 

July 2002, p. 19. 



  

fenomen resimŃit şi de economiile occidentale. Cu toate acestea, managementul macro şi 
micro-economic polonez şi-a atins numeroasele obiective asumate la începutul anilor ’90.  

În Tabelul 1 sunt menŃionate evoluŃiile principalilor indicatori economici ce 
dovedesc gestiunea competentă a reformelor ce au asigurat finalizarea cu succes a tranziŃiei 
la economia de piaŃă şi integrarea Poloniei, începând cu 2004, în structurile UE. 

          
Tabelul 1. 

Anii: ’90 ’91 ’92 ’93 94’ ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 2000 ’01 
InflaŃia,% 683 70,3 43 35,3 32,2 27,8 19,9 14,9 11,8 7,3 10,1 5,5 
PIB, %  - -7,0 2,6 3,8 5,2 7,0 6,0 6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 
Rez.val. 
Mlrd. $ 

- - - 4,3 6,0 15,0 18,2 21,4 28,3 27,3 27,5 26,6 

InvestiŃii 
străine  
mlrd. $ 

0,8 1,8 2,9 4,4 6,4 8,7 14,0 20,6 30,7 38,9 49,4 56,8 

Sursa: Ministry of Economy, Polska, How to do business in Poland, UNIDO, Warsaw, July, 2002, pp. 
15, 16, 70, 93. 

 
Credibilitatea Poloniei pentru investitorii străini a crescut pe măsură ce creşterea 

economică s-a stabilizat, rata inflaŃiei a scăzut şi după ce, pe parcursul tranziŃiei şi anilor 
reformei economice, în această Ńară s-a acumulat o rezervă valutară impresionantă (26,6 
mlrd, dolari SUA în 2001), comparabilă cu cea a FranŃei sau a Olandei (26,79, respectiv 
26,76 din 1996)124. O altă atracŃie pentru investitori este forŃa de muncă înalt calificată, 
costul încă redus al acesteia şi numărul relativ redus de conflicte de muncă. De pildă, deşi în 
anul 2001 s-a înregistrat o cădere semnificativă a ritmului de dezvoltare economică (vezi 
Tabelul 1), salariul mediu realizat pe economie a fost de 500 $ şi au avut loc doar 11 greve. 
Este semnificativ că, dacă în 1991 investiŃiile străine directe se cifrau la 1,8 miliarde dolari, 
în 1997 acestea au ajuns la 20,6 miliarde, iar în anul 2001 s-a acumulat impresionanta sumă 
de 56,8 miliarde dolari SUA125 (cu mult peste PIB-ul anual al României de aproximativ 40 
miliarde $). Actualmente, în economia poloneză funcŃionează peste 1300 de societăŃi mixte, 
la sfârşitul anului 2001 numărul companiilor străine cu investiŃii de peste 1 mil. $ a ajuns la 
906. În ordine, cei mai puternici investitori provin din: Germania (207 companii), SUA (125 
companii), FranŃa (87 companii), Olanda (74 companii), Italia (61 companii) etc.126 łările 
membre ale Uniunii Europene deŃineau în economia poloneză, la sfârşitul anului 2001, 68% 
din totalul investiŃiilor străine directe. 

1. Mersul reformei şi sectorul privat în economie 
Obiectivele strategice fundamentale ale reformei poloneze au fost: fortificarea în 

economie a sectorului privat, prin „Programul privatizării de masă” (MPP – The Mass 
Privatisation Programme); eliminarea totală a subvenŃionării sectoarelor industriale de stat; 

                                                      
124 I.MihuŃ, Euromanagement, Ed. Economică, Bucureşti. 2002, p.27 
125 Ministry of Economy of Economy, Polska, Op.cit. p.93 
126 Foreign Investment in Poland, Foreing Trade Research Institute, Warsaw, 2002 



  

programe de restructurare pentru toate ramurile industriale ale economiei; restructurarea 
organizării administrative - centrale şi regionale şi altele. 

În iulie 1990 erau înregistrate 8441 de întreprinderi proprietate de stat. Până la 
sfârşitul anului 2001 au fost privatizate 6864 de companii de stat. Guvernul Balcerowicz, 
conform unei Legi a întreprinderii de stat din 1981, art.19, ce prevedea lichidarea 
întreprinderilor situate în condiŃii financiare grele (stare de faliment), a iniŃiat procedura de 
lichidare a acestora. De asemenea, s-a iniŃiat programul de accelerare a privatizării, denumit 
„mica privatizare”, realizat prin intermediul autorităŃilor locale, care au pus în vânzare 
întreprinderile mici şi mijlocii, spaŃiile comerciale, restaurantele etc. Fiecare minister, 
guvernator de Voivodat (Wojewoda), primar, şi-au asumat responsabilitatea pentru mersul 
privatizării în sectorul (ramura economică) din subordine. La 1 octombrie 1991 a fost 
înfiinŃat un Minister al Privatizării care a gestionat reforma în economie până la 1 octombrie 
1996, când a fost înlocuit de o nouă structură guvernamentală – Ministerul Trezoreriei. 
Programul „privatizării de masă” a fost lansat în 1995. În august 1996 a fost promulgată 
Legea comerŃului şi privatizării întreprinderilor de stat, pe baza prevederilor căreia a fost 
înfiinŃată AgenŃia de Privatizare, care a funcŃionat în subordinea Ministerului Trezoreriei 
până la 31 martie 2002 când şi-a încetat activitatea. Actualmente au rămas două entităŃi 
guvernamentale care continuă să gestioneze privatizarea economiei poloneze: Ministerul 
Trezoreriei şi AgenŃia ProprietăŃii Agricole a Trezoreriei de Stat. 

În Tabelul 2 prezint evoluŃia comparativă a sectorului privat polonez prin aportul 
procentual la realizarea unor indicatori, în 1990 şi 2000, precum: contribuŃie în PIB, grad de 
ocupare a forŃei de muncă, ponderea în industrie, în construcŃii, ponderea în totalul 
exporturilor. 

 
Tabelul 2 

ANII Pondere 
PIB 

ForŃa de 
muncă 

ComerŃ cu 
amănuntul 

Industrie ConstrucŃii Export 

1990 (%)    40,0    48,0    52,0    18,0    40,0    30,0 
2000 (%)    72,0    74,0    95,0    71,0    96,0    84,0 

 
Din datele de mai sus rezultă că în anii ’90 s-a realizat „fortificarea” sectorului 

privat în economia poloneză, dar şi faptul că încă înainte de 1989 în Polonia „socialismului 
real” existau în funcŃiune consistente structuri ale proprietăŃii private.  

Reforma administrativă s-a înfăptuit în 1998, când numărul „voivodatelor” s-a redus 
de la 49 la 16, teritoriul administrativ regional al Ńării fiind împărŃit în 373 districte şi 2489 
de comune. De asemenea, în perspectiva aderării Poloniei la UE, a fost redus şi numărul 
ministerelor, fiind eliminată posibilitatea imixtiunii directe a acestora în managementul şi 
procesul decizional de la nivel micro-economic.  

Concluzii 
Având în vedere masiva reducere (de 50%) a datoriei externe a Poloniei (de 33 

miliarde $), cu sprijinul „Clubului de la Paris” şi al FMI, devenită operaŃională la începutul 
reformei catalogate ca fiind „terapie şoc”, respectiv a doua reducere (49,2 %, din 1994) 
negociată de guvernul polonez cu 500 de bănci comerciale, se cuvine să constatăm 
următoarele: 



  

Capitalurile occidentale îşi apără interesele economice şi le protejează în timp, în 
funcŃie de amploarea împrumuturilor acordate şi de perspectivele rambursării acestora. 
EvoluŃia recentă a Poloniei a fost favorizată de datoria externă mare, nu numai de 
conjunctura geopolitică din 1989: prima Ńară cu guvernare democratică, fără comunişti, cu o 
mişcare sindicală anticomunistă şi pro-occidentală, „Solidaritatea”, respectiv cu un puternic 
„lobby” internaŃional pozitiv al diasporei. De asemenea, managementul politic , macro şi 
micro-economic, în momentele esenŃiale ale reformei, a gândit şi acŃionat cu competenŃa 
necesară înfăptuirii schimbărilor radicale dorite de majoritatea societăŃii poloneze. 

Privitor la managementul reformelor şi tranziŃiei în România, comparativ cu 
performanŃele poloneze pe care le-am prezentat, se impune următoarea întrebare retorică: 
Care ar fi fost destinul economiei şi societăŃii româneşti dacă în 1990 datoria externă a Ńării 
noastre nu ar fi fost egală cu „zero”, ci cu câteva zeci de miliarde dolari? 

ExperienŃa poloneză confirmă indubitabil afirmaŃia lui Peter Drucker, valabilă şi în 
condiŃiile tranziŃiei la economia de piaŃă, potrivit căreia în managementul reformei 
economice „cel mai mare risc este să nu rişti”. 
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Parametrii organizării informaŃionale se află în strânsă legătură cu structura 

organizaŃională şi sistemul decizional. Ei pot fi grupaŃi în două mari categorii:  
a) parametrii constructivi, reflectă în special relaŃiile sistemului informaŃional cu 

structura organizatorică. Ei pot fi exprimaŃi prin:  
- dimensiunile longitudinale date de lungimea circuitelor şi, respectiv, fluxurilor                

informaŃionale. Acest parametru reflectă numărul nivelurilor ierarhice, 
înălŃimea piramidei structurale - în plan vertical - în plan orizontal, numărul 
componentelor situate pe acelaşi nivel, între care se stabilesc relaŃii de 
cooperare;  

- lăŃimea fluxurilor informaŃionale dependente de volumul de date şi informaŃii               
prelucrate prin circuitele informaŃionale, precum şi de densitatea acestora; 

- forma şi modul de aplicare a deciziilor dependente de tipul de structură 
organizatorică. Spre exemplu, în organizaŃiile de dimensiuni mici, cu structură 
de tip solar, sistemul organizaŃional va avea forma unui evantai; fluxurile 
informaŃionale pleacă de la şi converg către unicul centru al puterii (Fig. 1). În 
organizaŃiile cu structură de tip ierarhic - funcŃional, cu configuraŃie piramidală, 
forma sistemului informaŃional poate fi diferită în funcŃie de modul de adoptare 
al deciziilor. Astfel, în organizaŃiile în care deciziile se adoptă la nivelurile 
superioare fără consultarea executanŃilor, sistemul informaŃional va căpăta 
forma unui tunel (Fig. 2). Fluxurile informaŃionale penetrează toate nivelurile 
ierarhice cu tendinŃa de a antrena date şi informaŃii iniŃiale, repetate către vârful 
piramidei. Dimpotrivă, în organizaŃiile în care decizia solicită participarea largă 
a personalului - modelul tipic japonez - cu fundamentarea ascendentă sistemul 
informaŃional poate căpăta configuraŃia unui arc. Datele şi informaŃiile pleacă 
din secŃii, prelucrate ca propuneri de fundamentare a deciziilor; acestea devin 
treptat alternative decizionale, pe măsură ce sunt transmise serviciilor 
operaŃionale şi funcŃionale; ajunse în vârful piramidei aceste variante sunt 
analizate comparate, servind adoptării deciziei. Ulterior, deciziile parcurg 
descendent acelaşi arc informaŃional ce antrenează nu numai instrucŃiunile de 
aplicare, ci şi bunăvoinŃa - acceptarea - executanŃilor care au contribuit la 
elaborarea lor (Fig. 3);  

b) parametrii de funcŃionalitate reflectă caracteristicile funcŃionării sistemului 
informaŃional dependente atât de parametrii constructivi, cât şi de proceduri, mijloace de 
tratare a datelor şi informaŃiilor. Aceşti parametrii sunt daŃi de:  

- flexibilitate, capacitatea sistemului informaŃional de a se adapta rapid  - din 
punct de vedere al construcŃiei, precum şi al volumului şi nivelului tratării 



  

informaŃiilor - la modificările produse în mediul intern (modificarea 
obiectivelor generale şi derivate, reproiectarea structurii organizatorice ori a 
sistemului decizional) sau în mediul extern organizaŃiei (trecerea de la mediul 
liniştit, la unul agitat şi reactiv etc.) ;  

- actualitatea, potenŃialul sistemului informaŃional de a furniza date şi informaŃii 
care să reflecte real starea organizaŃiei şi a mediului ei extern, în momentul 
investigaŃiei;  

- capacitatea de reacŃie, operativitatea cu care este capabil să prelucreze şi să 
transmită informaŃiile şi datele cerute  de anumite situaŃii decizionale sau nu;  

- selectivitatea,  capacitatea de a colecta, prelucra, stoca şi transmite numai 
datele şi informaŃiile necesare funcŃionării organizaŃiei; 

- integralitatea, capacitatea de a combina şi exploata prin diverse proceduri 
substanŃa informaŃională a circuitelor şi fluxurilor constituite în mod secvenŃial, 
pe diferite activităŃi. 

 

 
 

Fig. 1. Flux informaŃional în formă de evantai 
 



  

 
 

Fig. 2. Flux informaŃional în formă de tunel 



  

 
Fig. 3. Flux informaŃional în formă de arc 



  

CULTURA ORGANIZAłIONALĂ- FACTOR DETERMINANT 
PENTRU CONDUCEREA ORGANIZAłIILOR NONPROFIT 

 
Maria Madela ABRUDAN 
Universitatea din Oradea 
m_abrudan@yahoo.com 
Dorin Cristian COITA 
Universitatea din Oradea 
dcoita@uoradea.ro 

 
 
Organizational culture is a key factor for all types of organizations. It is important for 

managers especially in the nonprofit sector to understand and create a positive and effective culture. 
This paper stressed about the importance of understanding culture as a key factor for a nonprofit 
organizations success 

 
 
Sectorul nonprofit include numeroase tipuri de organizaŃii. Aceste organizaŃii sunt 

foarte eterogene şi activează în sectoare distincte ale vieŃii sociale. Cadrul legal care fixează 
principalele coordonate ale definirii şi organizării lor este în prezent OrdonanŃa nr. 26 din 30 
ianuarie 2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii. Acest act normativ include prevederi 
referitoare la organizarea şi funcŃionarea organizaŃiilor. Astfel se fac precizări privitoare la 
organele asociaŃiei şi fundaŃiei. Structura de decizie şi de organizare trebuie să includă 
consiliul director şi comisia de cenzori atât în cazul asociaŃiei cât şi în cazul fundaŃiei. În 
cazul asociaŃiei se mai adaugă şi Adunarea Generală a AsociaŃilor. Pe lângă structură, modul 
în care este condusă o organizaŃie mai este determinat de: 

- cultura organizaŃională; 
- stadiul de dezvoltare organizaŃională în care se află ea; 
- stilul managerial al principalelor persoane implicate în managementul 

organizaŃiei 
 

Cultura organizaŃională 
Cultura este considerată în sens antropologic un mod de a trăi şi munci, un 

ansamblu relativ coerent de valori şi modele de comportare/ relaŃionare socială prezente atât 
în viaŃa cotidiană cât şi în organizaŃii, oricare ar fi ele.  

În general, cultura organizaŃiei reprezintă un sistem de valori, prezumŃii credinŃe şi 
norme împărtăşite de membrii organizaŃiei care îi uneşte pe aceştia. Ea reflectă viziunile sau 
punctele de vedere privind "modalitatea în care lucrurile sunt executate aici". Cultura 
organizaŃională este importantă pentru organizaŃie pentru că membrii acesteia acŃionează în 
tot ceea ce fac pe baza elementelor culturii organizaŃionale, atât când lucrează cât, mai ales, 
când iau decizii.  

Cultura organizaŃională influenŃează organizaŃia prin modul în care sunt evaluate 
iniŃiativa individuală, toleranŃa faŃă de risc, direcŃia de evoluŃie a organizaŃiei, integrarea în 



  

procesele de muncă, sprijinul managementului, controlul, identitatea, sistemul de 
recompensare, toleranŃa conflictului, modelele de comunicare127. 

Vorbind despre cultura organizaŃională ne referim, deci, la un set mai mult sau mai 
puŃin coerent, mai slab sau mai puternic articulat, de valori, semnificaŃii, comportamente şi 
practici organizaŃionale, care oferă principala grilă atât de interpretare a realităŃii 
organizaŃionale cât şi de orientare a conduitei organizaŃionale128. Este vorba despre un 
sistem de simboluri mai mult sau mai puŃin împărtăşit de membrii unei organizaŃii, menit să 
ofere un instrument de înŃelegere, orientare şi comportament în cadrul unei organizaŃii. 
Cultura organizaŃională poate fi înŃeleasă fie ca un proces mental personal de adaptare la 
organizaŃie şi de integrare în aceasta fie ca o resursă (determinant organizaŃional) de care 
managementul unei organizaŃii se poate folosi pentru a interveni asupra realităŃii. 

Cultura unei organizaŃii decurge din istoria ei, din tipul său de activitate, din 
priorităŃile şi tipul de oameni care sunt implicaŃi (membri ai Consiliului Director, personal 
sau beneficiari). Ea poate să se bazeze pe: 

- un individ sau un grup restrâns - creată în jurul unei personalităŃi anume, un 
fondator foarte charismatic sau dinamic, sau în jurul unei mici grupări; 

- un grup şi membrii săi - accentuând ideea de autoajutor şi de ajutor mutual 
implicând toŃi membrii în decizii şi sarcini; 

- servicii sau activităŃi - cu accent pe furnizarea de servicii sau activităŃi pentru 
beneficiari/membri; 

- sarcini - cu accent pe îndeplinirea sarcinilor şi atingerea obiectivelor. 
Cultura reflectă, de asemenea, atitudinea pe care o are organizaŃia faŃă de 

schimbare. Această atitudine poate fi: 
- conservatoare - rezistentă la schimbări, hotărâtă să „facă lucrurile aşa cum le-a 

făcut întotdeauna’; 
- oportunistă - vânând fiecare ocazie de schimbare, fără a viza neapărat 

adecvarea  cu obiectivele si activitatea organizaŃiei; 
- întreprinzătoare - dezvoltând fără încetare noi programe şi servicii; 
- expansionistă - hotărâtă să-şi mărească numărul de beneficiari, clienŃi, 

membri. 
Factori externi (cum ar fi presiunea venită din partea finanŃatorilor de a aborda 

furnizarea de servicii) sau interni (cum ar fi plecarea unui fondator sau lider) pot crea 
probleme grave. OrganizaŃia ca întreg şi membri de-ai săi se pot comporta de o manieră 
incompatibilă cu cultura organizaŃiei. Aceasta duce la confuzie, frustrări, certuri şi 
destrămarea organizaŃiei. 

Conflictele culturale reprezintă un efect important al culturii organizaŃionale, mai 
bine zis al lipsei de omogenitate culturală în cadrul unei organizaŃii. Se întâlneşte foarte des 
la organizaŃiile nonprofit unde membrii şi voluntarii provin din locuri de muncă anterioare 
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care se circumscriau unor culturi organizaŃionale diferite. Ei ajung cu greu să îşi formeze o 
cultură organizaŃională proprie organizaŃiei nonprofit.  

Din punct de vedere al marketingului conflictele culturale împietează asupra 
consensului privind strategia şi duce deseori la fracturi interne majore în organizaŃie.  

Un alt aspect al culturii organizaŃionale este gradul de formalism organizaŃional. 
OrganizaŃiile informale tind să fie mici, dar dinamice, activate de către reŃele 

bazate pe prietenie sau interese comune, utilizând canale de comunicare informale. 
Activitatea este dictată de interesele membrilor, pe baza unor analize subiective a ceea ce 
este potrivit sau nu pentru organizaŃie. Dacă oamenii nu fac ceea ce trebuie să facă/ sunt 
aplicate sancŃiuni informale şi sunt execitate presiuni din partea colegilor. 

OrganizaŃiile formale pot fi mari sau mici. Planificarea joacă un rol mult mai mare 
şi aceste organizaŃii sunt mai stabile decât cele informale, au Ńinte clare, fişe de post şi 
canale de comunicare formale. Deciziile referitoare la organizaŃie se bazează mai mult pe 
criterii obiective („Cum s-ar încadra această activitate în planul nostru strategic?"). Există 
reguli, inspecŃii şi, în ultimă instantă, măsuri disciplinare dacă oamenii nu au făcut ceea ce 
trebuiau să facă. 

MulŃi pot sesiza, în propria lor organizaŃie/ tranziŃia de la informal la formal. 
Această tranziŃie poate fi dificilă, în special în situaŃia în care unei organizaŃii care încă 
funcŃionează pe baze informale îi sunt impuse mecanisme formale de tipul planurilor 
strategice sau măsurilor disciplinare sau dacă o parte a personalului sau a beneficiarilor vrea 
să continue să opereze într-un cadru informal chiar după ce organizaŃia e prea mare ca să 
mai poată funcŃiona eficient în acest sistem. Pentru manageri este foarte important să admită 
că stilul de management compatibil cu o organizaŃie informală este foarte puŃin probabil să 
fie adecvat unei organizaŃii mai formale. 

 
Stadiile de dezvoltare ale organizaŃiei nonprofit  
Cu toate că fiecare organizaŃie e unică în sine, majoritatea grupurilor şi 

organizaŃiilor/ ca şi relaŃiile dintre oameni, trec prin stadii care pot fi identificate. 
Stadiile incipiente au fost descrise după cum urmează: 
- formativ - alcătuirea ca grup, cunoaşterea reciprocă, luarea de decizii majore 

cu privire la preocupări şi priorităŃi; 
- adoptiv - perceperea si aplanarea divergenŃelor din cadrul grupului; 
- normaliv - obŃinerea acordului asupra obiectivelor, prioritătilor, procedurilor şi 

modalităŃilor de relaŃionare între membri; 
- performativ - activitate continuă, negrevată de cheltuieli de timp şi energie, 

pentru a hotărî ce şi cum trebuie făcut. 
Atunci când se petrec transformări importante într-o echipă sau o organizaŃie, de 

exemplu atunci când o persoană importantă pleacă sau când se modifică substanŃial tipul sau 
volumul de activitate, grupul poate reveni la unul din stadiile de început. Aceasta poate să 
pară straniu pentru cei care se cred şi se comportă ca si cum s-ar afla în stadiul 
„performativ" şi nu înŃeleg de ce grupul a regresat până la stadiul de discuŃii („formativ”) 
sau divergenŃe („adaptiv”). Unii teoreticieni ai managementului adaugă un al cincilea stadiu, 
reformativ: atunci când membrii grupului  admit schimbările din grup şi modul în care 
acestea acŃionează. 



  

Multe probleme ale Consiliilor de AdministraŃie (Consiliul Director) alese anual 
provin din faptul că fiecare grup nou-ales nu are timp să depăşească etapele de formare şi 
adaptare SituaŃii similare apar şi în organizaŃiile în care personalul se reînnoieşte frecvent în 
organizaŃiile aflate în expansiune rapidă. 

Philip Kotler şi Alan Andreasen129 consideră o altă etapizare a stadiilor prin care 
trece o organizaŃie nonprofit. După ei, prima etapă din ciclul de viaŃă al organizaŃiilor 
nonprofit este marcată de o cultură a serviciilor sociale oferite. "Această perspectivă 
determină pe membrii unei organizaŃii din domeniul sănătăŃii publice să-şi considere 
misiunea mai degrabă în termeni ca "îmbunătăŃirea sănătăŃii oamenilor" decât ca "să fim 
eficienŃi în…". OrganizaŃia tinde astfel mai degrabă să ignore risipa şi proasta direcŃionare a 
resurselor pe termen scurt, atât timp cât efortul organizaŃiei se concretizează în oferirea unor 
servicii sociale benefice. Managerii unor astfel de organizaŃii sunt pregătiŃi în domeniul de 
bază al serviciilor pe care organizaŃia le oferă: într-o organizaŃie din domeniul sănătăŃii 
pregătirea lor de bază este una medicală, de sănătate publică sau de activitate socială. Ei se 
văd pe sine ca fiind profesionişti ai actului medical, cu principii etice foarte stricte şi cred că 
ar putea deservi pe oricine are nevoie de serviciile lor cu condiŃia să aibă timp şi resurse 
economice la dispoziŃie. Caracteristică culturii organizaŃionale într-o astfel de organizaŃie 
este camaraderia membrilor ei şi aceasta deoarece organizaŃia este mică, membrii ei au 
aceeaşi pregătire profesională şi obiective personale şi sunt animaŃi de dorinŃa de „a avea un 
impact”. În multe cazuri, crearea organizaŃiei sau participarea la activitatea organizaŃiei sunt 
finalităŃi în sine a celor implicaŃi.  

Cultura serviciilor sociale este o formă ideală a începutului unei organizaŃii 
nonprofit. Membrii unei organizaŃii aflată în acest stadiu nu au resurse suficiente la 
dispoziŃie iar salariaŃii trebuie să se mulŃumească cu salarii mici şi echipamente inadecvate, 
cunoştinŃe limitate ale managementului şi alte limitări. Fără conştiinŃa unei importanŃe a 
serviciilor sociale realizate aceste limitări pot fi distructive pentru organizaŃie.  

Cultura serviciilor sociale poate să dureze mai mulŃi ani în organizaŃie din două 
motive: întâi pentru că organizaŃia poate răspunde unui interes public şi nu există alŃi 
competitori pentru satisfacerea acelui interes şi, în al doilea rând,  pentru că nu există un 
control extern asupra organizaŃiei. În condiŃiile unui sprijin venit de la câŃiva donatori, 
eventual, a unor granturi, organizaŃia are resurse pentru a se susŃine, ceea ce îi determină pe 
cei care conduc organizaŃia să facă ceea ce cred ei personal că este necesar.  

Aceste condiŃii timpurii vor evolua, inevitabil. Dacă iniŃial organizaŃia răspundea 
unei nevoi sociale reale iar activitatea organizaŃiei este bine receptată de către donatori şi de 
furnizorii de resurse, în timp, organizaŃia ajunge să atragă mai multe fonduri şi resurse care 
se cer a fi mult mai judicios controlate. Creşte numărul personalului angajat iar noii veniŃi 
vor fi mai puŃin motivaŃi de misiunea iniŃială şi mai puŃin dispuşi să treacă cu vederea lipsa 
de ineficienŃă, direcŃiile şi eforturile divagante. Pe de altă parte cererea pentru serviciul 
social furnizat la început va scădea şi ea. Va trebui să "se vândă" serviciul, adică organizaŃia 
va trece într-un stadiu în care oferta sa va fi văzută ca nefiind inerent dezirabilă. În acest 
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stadiu vor fi percepute ameninŃările interne şi externe generate de mediul imprevizibil şi în 
schimbare.  

Ca reacŃie la această stare organizaŃia va cere ajutorul specialiştilor de management 
şi marketing ai sectorului. Managementul şi marketingul sunt văzute ca tehnologii speciale 
care ajută organizaŃia în forma ei originală să îşi atingă misiunea. Nu se admite faptul că 
marketingul şi managementul nu pot fi eficiente dacă organizaŃia este dominată de vechea ei 
cultură.  

Dat fiind că managerii şi specialiştii în marketing buni provin din sfera afacerilor, ei 
sunt formaŃi în alte culturi- fiind în organizaŃia nonprofit o sursă potenŃială de conflict 
cultural. În cultura afacerilor clientul nu este văzut ca benign şi cooperant. Personalul 
trebuie să producă rezultate şi nu ajunge că este bine intenŃionat şi că pune suflet în ceea ce 
face. Gândirea strategică înlocuieşte programele necoordonate, resursele sunt foarte atent 
împărŃite şi programele ineficiente- care pot fi fiefurile personale ale vechilor membri ai 
organizaŃiei- sunt repede puse în discuŃie. Tacticile devin importante  în egală măsură cu 
strategiile sau programele pe termen lung. În final organizaŃia începe să fie considerată ca 
un mijloc de a atinge rezultate şi nu un scop în sine.  

Aceste schimbări majore din organizaŃie rezultă dintr-o schimbare de cultură 
organizaŃională. Până să se ajungă la schimbare se trece prin faza de conflict. Marketerii 
sunt adesea şocaŃi de managementul defectuos din organizaŃie şi suspicioşi în legătură cu 
proiectele tradiŃionale care nu au o finalitate clară. Încep să-şi pună întrebări despre costuri 
şi despre cum se potrivesc programele în strategia generală a organizaŃiei. Conducătorii 
tradiŃionali ai organizaŃiei şi/sau tehnicienii serviciilor devin suspicioşi în legătură cu cultura 
afacerilor pe care noii veniŃi o aduc cu ei, şi încep să "vâneze" semne ale comportamentului 
ne-etic, inadecvat şi manipulator pe care sunt convinşi că această nouă cultură o 
promovează.. În schimb, marketerii consideră că aceşti conducători ai organizaŃiei sunt prea 
puternic ancoraŃi în trecut şi nu văd realitatea de pe piaŃa actuală. Ei vor accepta misiunea 
organizaŃiei dar nu vor înŃelege de ce tehnicienii serviciilor refuză să înŃeleagă că fără o 
eficienŃă mai mare a activităŃii organizaŃiei şi o mai judicioasă alocare a resurselor pe termen 
scurt nu va mai exista termen lung în care să se poată îndeplini misiunea". 

Pericolul în care se află organizaŃia datorat acestor conflicte culturale este că 
membrii ei încep să fie confuzi în legătură cu ceea ce fac, să nu mai aibă încredere în colegii 
care au subscris la alte valori. OrganizaŃia acceptă să facă cum spun specialiştii de 
marketing, având însă speranŃa că în viitor va putea să se întoarcă la clasicele servicii 
sociale. Unele organizaŃii accentuează misiunea de a oferi servicii sociale şi fac în 
continuare sacrificii. Cei care îmbrăŃişează cultura de marketing pot fi consideraŃi că 
imprimă organizaŃiei un nou mod de lucru. Ei fac o atentă planificare a activităŃilor, 
proiectelor şi programelor şi dispun o cheltuire eficientă a resurselor, aceasta în pofida 
faptului că există membri care plâng după  pierderea sensului originar al misiunii şi acuză 
noua orientare a managementului organizaŃiei. 

Partea proastă a acestei diferenŃieri conflictuale este că ea se regăseşte la nivelul 
managementului de top al organizaŃiilor nonprofit, în cadrul Consiliului de conducere şi al 
conducerii executive. Ei nu recunosc conflictul sau implicaŃiile lui în organizaŃie, condiŃie 
de bază pentru a îl stinge. 
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CONTRACTUL DE COMISION 
 

Dr. DUMITRU OGĂŞANU  
 
 
1. NoŃiune.  
În relaŃiile comerciale, mandatul apare de multe ori ca un procedeu tehnic prea 

riguros; el presupune cunoaşterea de către terŃi a persoanei mandantului, precum şi limitele 
împuternicirii date mandatarului. Mai avantajos pentru  terŃi e contractul de comision . 

Contractul de comision este tot un mandat, dar fără reprezentare sau cu o 
reprezentare indirectă . El  are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către comisionar în 
socoteala comitentului .   

Contractul de comision este  contractul prin care o parte (comisionar) se obligă pe 
baza împuternicirii celeilalte părŃi (comitent) să încheie anumite acte de comerŃ în nume 
propriu, dar pe seama comitentului, în schimbul unei remuneraŃii (comision). Este o 
varietate a mandatului comercial, dar fără reprezentare .   

 
2. Asemănări şi deosebiri faŃă de mandatul comercial  
a) Ambele au acelaşi obiect - tratarea  de afaceri comerciale  
b) În ambele contracte , actele juridice se încheie cu terŃii pe seama altei persoane , 

care a dat împuternicirea . 
c) La mandatul comecial, mandatarul are un drept de reprezentare, încheind acte 

juridice în numele şi pe seama mandantului. La comision comisionarul nu are un drept de 
reprezentare , el face acte juridice în nume propriu , dar pe seama comitentului .  

Deoarece comisionarul acŃionează în baza împuternicirii comitentului , dar în nume 
propriu, se consideră că şi în cazul contractului de comision există o reprezentare, dar 
imperfectă sau indirectă . 

În concluzie, în cazul contractului de mandat există o reprezentare directă,  pe când 
la  contractul de comision, reprezentarea e indirectă .  

 
3. Caracterele juridice  
a) contract bilateral (dă naştere la obligaŃii în sarcina comisionarului şi 

comitentului) 
b) contract  oneros  (prin încheierea contractului , ambele părŃi urmăresc realizarea 

unui folos patrimonial)  
c) contract  consensual ( ia naştere prin simplu acord de voinŃă a părŃilor). 
 
4. Obiectul contractului îl constituie  “tratarea de afaceri comerciale” .  
Actele juridice pe care comisionarul le încheie cu terŃii trebuie să fie fapte de comerŃ 

. ObligaŃia pe care şi-o asumă comisionarul este aceea de a încheia acte juridice comerciale , 
adică este o obligaŃie de a face , iar nu  o obligaŃie de  a da ; comisioinarul este un prestator  
de servicii .  

Obiectul contractului de comision  poate fi : vânzarea- cumpărarea unor bunuri ,  
activitatea de transport , etc. 



  

În cazul vânzării - cumpărării unor bunuri , un comerciant care produce o marfă şi 
vrea să o vândă şi pe o altă piaŃă poate împuternici un comisionar să caute clienŃi şi să vândă 
marfa pe seama comeriantului . 

În activitatea de transport, contractul de comision îşi găseşte o aplicaŃie  în cazul 
contractului de expediŃie în baza căruia o persoană ( expediŃionarul) se obligă faŃă de alta ( 
expeditor)  să încheie în nume propriu , dar pe seama expeditorului, un contract de transport 
cu cărăuşul, în schimbul unei remuneraŃii .  

O varietate a contractului de comision este contractul de consignaŃie, în temeiul 
căreia o parte (consignant) încredinŃează unei alte persoane (consignatar) anumite bunuri 
spre a le vinde în nume propriu la un preŃ prealabil stabilit , pe seama consignantului , în 
schimbul unei remuneraŃii .  

 
5. EECTELE CONTRACTULUI DE COMISION 
Prin contractul de comision, comitentul îl împuterniceşte pe comisionar să încheie, 

în nume propriu , dar pe seama comitentului , anumite acte juridice .  
Din contractul de comision se nasc obligaŃii în raporturile dintre comitent şi 

comisionar - raporturi interne - guvernate de regulile mandatului .  
Încheierea de către comisionar cu terŃul a unui act juridic , dă naştere altor efecte 

juridice - raporturi externe – comisionarul se obligă direct şi personal faŃă de terŃ . 
Contractul de comision crează două  categorii de raporturi juridice :  între comitent 

şi comisionar (raporturi interne) , între comisionar şi terŃ (raporturi externe ) . În consecinŃă 
între comitent şi terŃ nu se nasc raporturi juridice . 

 
ObligaŃiile comisionarului  
a) Să execute mandatul încredinŃat de comitent  
În baza împuternicirii primite , comisionarul e obligat să încheie actele juridice 

stabilite de comitent . ObligaŃia comisionarului nu se reduce la încheierea actelor juridice , 
ci comisionarul e Ńinut să îndeplinească toate actele pe care le reclamă realizarea operaŃiunii 
comerciale cu care a fost împuternicit .  

Comisionarul e obligat să se conformeze instrucŃiunilor comitentului .El trebuie să 
acŃioneze în limitele împuternicirii primite .  

Comisionarul e obligat să informeze pe comitent asupra modificării împrejurărilor 
avute în vedere la stabilirea împuternicirii, pentru o eventuală reconsiderare a împuternicirii 
date .  

Când comisionarul a depăşit limitele împuternicirii, comitentul poate refuza 
operaŃiunea îndeplinită de comisionar . 

Când comisionarul a vândut bunurile la un preŃ mai mic decât cel stabilit de 
comitent , e obligat să plătească comitentului diferenŃa de preŃ . Această obligaŃie e 
înlăturată când comisionarul dovedeşte că astfel s-a evitat păgubirea comitentului . Dacă  
comisionarul a cumpărat anumite bunuri la un preŃ mai mare de cât cel hotărât , comitentul 
poate refuza operaŃiunea , ca şi în cazurile când bunurile nu au calitatea convenită . 

Dacă  comisionarul e autorizat să vândă pe credit, legea–l obligă să comunice 
comitentului persoana cumpărătorului şi termenul acordat . În caz contrar se prezumă că 
operaŃiunea s-a făcut pe bani gata , neputându-se face nici o probă contrară .  



  

ObligaŃia comisionarului de a acŃiona în limitele împuternicirii are în vedere 
necesitatea respectării voinŃei şi realizării intereselor comitentului . 

Această exigenŃă a legii nu exclude posibilitatea comisionarului de a executa 
mandatul în condiŃii mai avantajoase decât cele proiectate de comitent . Avantajele 
suplimentare obŃinute de comisionar în îndeplinirea mandatului – se cuvin comitentului ca 
stăpân al afacerii ( afară de cazul când prin contractul de comision s-a prevăzut altfel ) .  

Legea nu permite comisionarului încheierea unei afaceri cu sine însuşi, deoarece 
interesele contrare ce le presupun cele două calităŃi conduc la  posibilitatea prejudicierii 
comitentului . În calitate de cumpărător , comisionarul e preocupat să plătească un preŃ cât 
mai mic , iar în calitate de vânzător să obŃină un preŃ cât mai mare lucru care se poate realiza 
numai prin sacrificarea intereselor comitentului .  

În cazurile în care pericolul de prejudiciere a comitentului nu există, legea 
permite comitentului încheierea unui contract cu sine însuşi . 

Potrivit legii prin contractul de comision, părŃile pot prevedea interdicŃia încheierii 
contractului de către comisionar cu sine însuşi . 

b) Să dea socoteală comitentului asupra îndeplinirii mandatului  
Comisionarul e Ńinut să-l informeze pe comitent asupra mersului operaŃiunilor şi a 

împrejurărilor de natură să modifice împuternicirea primită . 
Deoarece contractul cu terŃul e încheiat de comisionar în nume propriu , dar pe 

seama comitentului , drepturile dobândite de comisionar trec direct asupra comitentului , 
care e în realitate stăpânul afacerii . 

Comisionarul e obligat să predea comitentului tot ceea ce a primit de la terŃ în baza 
contractului încheiat. 

c) Să îndeplinească obligaŃiile cu bună credinŃă şi diligenŃa unui profesionist  
Comisionarul răspunde pentru nerespectarea obligaŃiilor , chiar şi în cazul unei 

culpe foarte uşoare .  
 
OBLIGAłIILE COMITENTULUI   
a) Să plătească comisionul din momentul în care comisionarul a încheiat actele 

juridice cu terŃii , chiar dacă nu au fost executate încă obligaŃiile rezultate din actele 
juridice încheiate , explicaŃia fiind că în temeiul contractului de comision, comisionarul e 
obligat să încheie anumite acte juridice cu terŃii . 

Cuantumul remuneraŃiei este stabilit prin convenŃia părŃilor sub forma unei sume 
fixe sau procent calculat la valoarea afacerii realizate de comisionar . 

b) Să restituie cheltuielile făcute de comisionar dar cu îndeplinirea însărcinării 
primite  

Dacă comisionarul a suferit prejudicii comitentul e obligat să plătească despăgubiri . 
Când comisionarul a  făcut anumite cheltuieli în îndeplinirea însărcinării primite , 
comitentul are obligaŃia să restituie sumele de bani respective . 

Plata sumelor de bani datorate de comitent pentru cheltuielile făcute, ca şi pentru 
remuneraŃie, e garantată cu privilegiul pe care comisionarul îl are asupra bunurilor 
comitentului pe care comisionarul le deŃine în executarea contractului de comision  

 



  

Efectele executării contractului faŃă de terŃi  
În baza împuternicirii comisionarul încheie actele juridice în nume propriu 

comisionarul e direct obligat către terŃ . Prin încheierea contractului între comisionar şi terŃ 
nu se stabilesc nici un fel de raporturi juridice într comitent şi terŃ . Pentru nerespectarea 
obligaŃiilor din contractul încheiat între comisionar şi terŃ răspunde partea în culpă .  

În cazul nerespectării obligaŃiei de către terŃ , comisionarul e obligat în temeiul 
contractului de comision să-l acŃioneze pe terŃ în condiŃiile contractului încheiat cu acesta . 
În caz contrar , pentru prejudiciul suferit de comitent , comisionarul va datora despăgubiri .  

AcŃiunile comisionarului contra terŃului pot fi cedate comitentului . 
FaŃă de terŃ, răspunderea pentru nerespectarea obligaŃiilor din contractul încheiat 

de comisionar cu terŃul aparŃine comisionarului , chiar dacă în fapt e vinovat comitentul (de 
exemplu calitatea necorespunzătoare a mărfii, întârzierea în executarea obligaŃiilor) . 

Prin urmare, de regulă, comisionarul e răspunzător faŃă de comitent pentru 
încheierea actelor juridice cu terŃul , nu şi pentru  executarea lor . 

Comisionarul nu răspunde pentru îndeplinirea obligaŃiilor luate de persoanele cu 
care a contractat, ci numai în mod excepŃional când în contractul de comision s-a stipulat o 
obligaŃie de garanŃie a executării din partea comisionarului ( clauza “ star del credere “ sau 
garanŃia solvabilităŃii ) 
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The controle function is one of the most important function of management. The control end 

management condition one each other. The rigurous delimitation of control fenomens in generaly 
and specialy financial control area contribute to. 

Management process perfection of economic social activity.  
 
 
1. Controlul ca funcŃie a managementului  
Între procesul de management şi control există o legătură de intercondiŃionare 

reciprocă în sensul că un management corespunzător, cu rezultate bune nu se poate realiza 
decât cu ajutorul controlului. Din acest punct de vedere funcŃia de control a managementului 
este o funcŃie obiectivă a acestuia. Managementul poate lua măsurile necesare de 
perfecŃionare a controlului iar la rândul lui controlul prin constatările pe care le efectuează 
contribuie la perfecŃionarea managementului. 

Controlul, ca funcŃie a managementului, constă din ansamblul de activităŃi prin care 
se verifică performanŃele realizate de întreprindere sau de diferitele compartimente ale ei la 
un moment dat, în comparaŃie cu obiectivele prevăzute, în scopul intervenŃiei prompte în 
cazul apariŃiei unor eventuale anomalii sau neajunsuri în realizarea acestora. Cu alte cuvinte 
controlul contribuie activ la realizarea obiectivelor întreprinderii, la elaborarea direcŃiilor de 
acŃiune. El este conceput şi desfăşurat ca un proces în care se realizează măsurarea 
performanŃelor actuale ale unui sistem productive sau de altă natură. Prin intermediul 
controlului se realizează evaluarea rezultatelor prin măsurarea realizărilor, compararea 
realizărilor cu obiectivele stabilite şi surprinderea elementelor negative şi pozitive. 

În opinia celor mai mulŃi specialişti în domeniu controlul ca funcŃie a 
managementului privit după sfera de cuprindere poate fi de mai multe feluri: control 
tehnologic, control economic, control financiar, control al calităŃii, control sanitar. 

Alte grupări ale formelor de control ar putea fi după următoarele criterii: 
a. După apartenenŃa organului de control: 
a.1. control propriu prospectiv, control strategic, control preventiv, concomitent,   

ulterior 
a.2. control exterior al structurilor din care face parte firma, al statului, al băncilor 
b. După scopul controlului: 
- control de conformitate, control de pilotaj, control de învăŃare, control de 

adaptare, 
- control compensator, control de îndreptare şi recuperare a pagubelor 
c. După modul de execuŃie: 
- control direct, control indirect, control încrucişat 



  

d. După orientarea controlului: 
- control tematic şi control nedirijat 
În prezent în procesul de management, un loc foarte important, cu o pondere din ce 

în ce mai mare, îl ocupă activitatea financiară. EntităŃile economice intră vrând – nevrând în 
relaŃii de natură financiară atât pe plan intern în cadrul activităŃilor pe care le desfăşoară şi 
pe plan extern în cadrul relaŃiilor de decontări cu terŃii. În legătură cu relaŃiile de natură 
financiară o latură importantă a acestora o reprezintă controlul ca o parte a controlului în 
general şi ca o formă de control a activităŃii economice şi sociale. 

Pornind de la faptul că, aşa cum am arătat funcŃia de control este o funcŃie obiectivă 
a managementului precum şi având în vedere în cadrul controlului în general, controlul 
financiar are o pondere determinantă considerăm că relaŃia de natură obiectivă poate fi pusă 
şi între controlul financiar şi procesul de management. De aceea în cele ce urmează vom 
aborda câteva aspecte referitoare la controlul financiar în relaŃie obiectivă cu procesul de 
conducere a activităŃilor economico – sociale. 

În literatura de specialitate există mai multe puncte de vedere referitoare la modul 
de sistematizare a formelor controlului  financiar. 

Astfel, a existat ideea grupării elementelor componente ale sistemului de control 
financiar în formă de piramidă, realizând o ierarhizare a controlului financiar în funcŃie de 
organul de control care îl exercită şi de tipul controlului. La baza piramidei este situat 
controlul financiar intern exercitat d unităŃile economice, iar în vârful ei este controlul 
financiar superior exercitat de organe reprezentând puterea executivă sau politică în stat. Se 
realizează o grupare a controlului în funcŃie de momentul efectuării lui în control preventiv, 
concomitent şi ulterior şi se stabileşte că controlul financiar este o parte a controlului 
activităŃii economico sociale, alături de alte forme de control ca cel economic, tehnic etc. 

De asemenea, în funcŃie de interesele economico – financiare pentru care este 
exercitat, controlul financiar poate fi: 

- control financiar propriu al instituŃiilor şi agenŃilor economici, organizat sub 
forma controlului financiar preventiv şi ulterior sau de gestiune; 

- control financiar al statului exercitat de Ministerul FinanŃelor şi subordonat 
puterii        executive; 

- control financiar suprem organizat în subordinea puterii legislative şi exercitat 
de către Curtea de Conturi. 

În ce priveşte controlul financiar exercitat asupra modului de formare şi utilizare a 
resurselor publice, practica internaŃională a instituŃiilor supreme de control financiar a 
consacrat două tipuri de control (audit): 

- control (audit) de regularitate (financiar) care se referă la evaluarea respectării 
legilor, regulilor şi principiilor în domeniul utilizării fondurilor publice; 

- control (audit) de performanŃă care, potrivit terminologiei emise de 
Secretariatul Congresului XIV al instituŃiilor supreme de control financiar, la 
nivel mondial (INTOSAI), din anul 1992, este echivalent cu „controlul 
managementului”. INTOSAI defineşte controlul de performanŃă ca fiind „un 
control al economicităŃii, eficienŃei şi eficacităŃii cu care entitatea auditată îşi 
utilizează resursele în îndeplinirea responsabilităŃilor pe care le are”. 

După criteriul momentului în care se exercită controlul financiar acesta este: 



  

- control financiar preventiv sau anticipat, care se realizează înaintea derulării 
proceselor economico – financiare cu scopul de a preăntâmpina eventualele 
deficienŃe, abateri, lipsuri: 

- control concomitent sau operativ – curent care asigură cunoaşterea operativă a 
modului în care se îndeplinesc sarcinile şi se gestionează patrimoniul, el 
cuprinzând operaŃiile în momentul efectuării lor; 

- control financiar ulterior, care se exercită după desfăşurarea proceselor 
economico – financiare. 

- Între aceste trei forme de control există o relaŃie de intercondiŃionare. Ele pot fi 
utile şi pot contribui la creşterea eficacităŃii controlului. CondiŃia este ca între 
ele să existe o corelaŃie sistematică riguroasă şi să fie organizate aşa încât să 
răspundă cu eficienŃă şi mobilitate cerinŃelor procesului de conducere. 

Considerăm necesară o sistematizare a formelor de control financiar în funcŃie de 
poziŃia organului de control faŃă de unitatea controlată. În acest sens putem avea următoarele 
forme de control financiar: 

a. control financiar propriu al instituŃiilor publice şi al agenŃilor economici care 
poate fi: 

a1. control financiar preventiv 
a2. control financiar concomitent 
a3. control financiar ulterior 

b. Control financiar exterior care poate fi: 
b.1. al structurilor din care face parte unitatea; 
b.2 al statului; 

b.2.1. control financiar al puterii executive; 
b.2.2. control financiar al puterii legislative. 

b.3. al altor organe de control cu atribuŃii de control financiar. 
Controlul financiar exterior al statului, exercitat de puterea executivă, poate fi, la 

rândul lui, control financiar preventiv şi control financiar ulterior. Celelalte forme de control 
financiar exterior se exercită numai ca şi control financiar ulterior. 

 
2. Obiectul controlului financiar  
Controlul financiar este definit ca fiind „o funcŃie a managementului firmei”şi în 

această calitate el reprezintă „ansamblul proceselor prin care performanŃele firmei, 
subsistemelor şi componentelor acesteia sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi 
standardele stabilite iniŃial, în vederea eliminării deficienŃelor constatate şi integrării 
abaterilor pozitive. 

Doctrina economico – financiară a statornicit că una din funcŃiile finanŃelor o 
reprezintă funcŃia de control. Pentru a delimita sfera de cuprindere a controlului financiar 
credem că este necesar să pornim  de la sfera de manifestare a finanŃelor.  

Considerăm că este utilă a clarificare a unor aspecte ale sferei de cuprindere a 
controlului financiar aşa încât să poată fi făcute unele delimitări absolut necesare faŃă de alte 
forme de control cum ar fi cel economic sau cel fiscal. Această delimitare este de natură să 
contribuie la creşterea rigurozităŃii şi eficienŃei procesului de management. 



  

Sfera de manifestare a finanŃelor determină prin urmare sfera de manifestare a 
controlului financiar. Sfera finanŃelor semnifică câmpul de manifestare a fenomenelor 
financiare. 

FuncŃia de control a finanŃelor este prezentă în derularea tuturor proceselor 
financiare, indiferent de domeniul în care acestea au loc – domeniu public., mixt sau privat. 

Dacă controlul se desfăşoară dincolo de sfera relaŃiilor financiare, în domeniul 
relaŃiilor băneşti nonfinanciare, acesta mai poate reprezenta o manifestare a funcŃiei de 
control a finanŃelor şi, prin urmare, el mai este control financiar în măsura în care relaŃiile 
nonfinanciare se interferează cu relaŃiile financiare. Dacă nu, controlul ia forma controlului 
economic, tehnic, al calităŃii produselor etc. şi reprezintă o funcŃie a conducerii acestor 
procese. 

O problemă care este util să fie clarificată o reprezintă definirea conceptului de 
control fiscal şi a raportului dintre acesta şi controlul financiar. 

Fiscul este” instituŃia care colectează impozitul pe venit”, iar administraŃia fiscală 
reprezintă, de asemenea, o instituŃie a statului investită cu dreptul de a stabili, încasa şi 
urmări plata impozitelor şi a taxelor datorate statului de către contribuabili. 

În literatura de specialitate este recunoscută unanim legătura dintre fisc – fiscalitate 
şi impozite şi taxe. Indiferent de unghiul din care este privită fiscalitatea, ea se referă 
întotdeauna la impozite şi taxe. Sursa citată mai sus defineşte fiscalitatea ca fiind ansamblul 
reglementărilor privind perceperea impozitelor sub toate formele, directe sau indirecte. 
Această semnificaŃie este dată fiscalităŃii şi în literatura de specialitate occidentală, mai ales 
în cea franceză, unde fiscalitatea reprezintă „ansamblul legilor şi regulilor cu privire la 
impozite”. 

Pornind de la această legătură a fiscalităŃii cu impozitele şi taxele, credem că putem 
defini activitatea fiscală ca reprezentând o componentă a activităŃii financiare referitoare la 
stabilirea şi perceperea impozitelor şi a altor venituri ale statului. Activitatea financiară este 
la rândul ei, strâns legată de sfera de manifestare a finanŃelor şi se referă la mobilizarea şi 
repartizarea resurselor necesare sectorului public sau privat. Aceste două activităŃi, de 
mobilizare şi repartizare, sunt ipostaze ale funcŃiei de repartiŃie a finanŃelor. 

Apare evident că problema stabilirii şi perceperii impozitelor şi taxelor cuvenite 
statului, reprezentând activitatea fiscală, poate fi cantonată în sfera de mobilizare a 
resurselor. De aceea activitatea fiscală este o parte a activităŃii financiare. Pe lângă 
mobilizarea resurselor, care se leagă în principal de impozite şi taxe şi deci de activitatea 
fiscală, activitatea financiară cuprinde şi relaŃiile de natură financiară care intervin în 
procesul repartizării fondurilor mobilizate.    

Normele legale în vigoare, în speŃă legea referitoare la controlul fiscal, definesc 
control fiscal ca fiind ansamblul activităŃilor care au ca scop verificarea realităŃii 
declaraŃiilor, precum şi verificarea corectitudinii şi exactităŃii îndeplinirii, conform legii, a 
obligaŃiilor fiscale către contribuabili. 

Pornind de la conceptul de control în general şi având în vedere elementele 
specifice fiscalităŃii, putem defini controlul fiscal ca fiind activitatea de verificare, 
supraveghere şi analiză a modului de realizare a obiectivelor referitoare la stabilirea, 
perceperea şi virarea către stat a obligaŃiilor legale, reprezentând impozite, taxe şi alte 
contribuŃii. 



  

Respectând raportul activitate fiscală – activitate financiară, prezentat mai sus, 
deducem că o parte componentă a controlului financiar o reprezintă controlul fiscal. În mod 
concret controlul fiscal presupune: 

- verificarea corectitudinii declaraŃiilor privind impozitele şi taxele: 
- urmărirea modului de calcul şi virare în termen şi în cuantumul legal a 

obligaŃiilor către stat; 
- descoperirea cazurilor de sustragere de la plata impozitelor şi taxelor şi luarea 

măsurilor legale de recuperare a acestora urmărind diminuarea fenomenului de 
evaziune fiscală; 

- propuneri pentru luarea de măsuri de perfecŃionare a sistemului legislativ fiscal, 
precum şi de adaptare a metodelor şi tehnicilor de control fiscal la imperativele 
fiecărei etape de politică fiscală. 

Controlul, financiar cuprinde, la rândul lui, pe lângă activităŃile specifice controlului 
fiscal, enumerate, şi alte obiective concrete derivând din funcŃia de repartiŃie şi din aceea de 
control a finanŃelor, şi anume: 

- controlul modului de utilizare a resurselor publice sau private alocate pentru 
anumite destinaŃii;  

- controlul modului de gestionare a patrimoniului public şi privat, urmărind 
păstrarea integrităŃii acestuia; 

- controlul modului de utilizare a resurselor interne şi externe de creditare, 
precum şi situaŃia garanŃiilor pentru creditele acordate; 

- modul de constituire şi utilizare a diferitelor fonduri cu destinaŃie specială, 
inclusiv a fondurilor de tezaur, precum şi a fondurilor diferitelor organisme 
autonome de asigurări. 

Controlul financiar, în ansamblul său, deci inclusiv cel fiscal,  are ca scop 
descoperirea abaterilor, deficienŃelor, lipsurilor prin compararea situaŃiei iniŃiale, a 
obiectivelor stabilite, cu realitatea efectivă după derularea proceselor economice şi 
financiare, şi luarea sau propunerea de măsuri pentru eliminarea acestora. 

În această calitate el contribuie la perfecŃionarea managementului atât la nivel micro 
cât şi macroeconomic. 
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Prin noŃiunea de INTRANET se înŃelege un grup ( reŃea ) de calculatoare aflate în 

dotarea unei întreprinderi, care au posibilitatea de a comunica între ele folosindu-se de 
aceeaşi tehnologie şi standarde de comunicaŃie pe care se bazează şi INTRANET-ul. 

Această reŃea poate fi locală ( LAN- Local Area Network)- când calculatoarele se 
află într-o arie restrânsă, sau extinsă ( WAN- Wide Area Network) - când calculatoarele se 
află în locaŃii dispersate geografic ( oraşe sau Ńări diferite). 

INTRANET-ul este o structură informatică uşor de utilizat, permiŃând tuturor 
membrilor personalului ( inclusiv celor aflaŃi în exteriorul întrepriderii), indiferent de nivelul 
de iniŃiere în utilizarea calculatoarelor, să aibă acces la o gamă largă de informaŃii utile în 
exercitarea atribuŃiilor de serviciu. 

Accesul angajaŃilor este de tip " Acces intern exclusiv", adică doar aceştia pot 
consulta datele prezentate pe paginile web, INTRANET-ul întreprinderii fiind protejat 
împotriva tentativelor neautorizate de acces din partea membrilor reŃelei mondiale 
INTRANET.  

INTRANET-ul poate fi mai mult decât o simplă modalitate de furnizare a 
informaŃiilor şi anume poate fi un instrument de comunicare în interiorul întreprinderii 
permiŃând schimbul de documente electronice între membrii personalului. 

Instrumentele informatice folosite pentru a permite accesul la baza de date 
centralizată se numesc browsere de web.  

 
Avantajele utilizării INTRANET-ului 
- Economie de timp şi reducerea costurilor 
Unul din argumentele cele mai importante pentru utilizarea INTRANET-ului în 

cadrul întreprinderilor este reducerea cheltuielilor - utilizarea documentelor tipărite pe hârtie 
nu mai este necesară, pentru că accesul la informaŃie se face prin intermediul calculatorului. 
De asemenea, se optimizează întreaga activitate prin reducerea semnificativă a timpului 
necesar pentru furnizarea de informaŃii către angajaŃi, practic aceştia neavând acces 
permanent la baza de date, fără a mai fi nevoiŃi să se deplaseze sau să aştepte primirea 
documentelor tipărite. 

- Asigurarea unui control mai eficient asupra informaŃiilor 
INTRANET-ul permite stocarea informaŃiilor într-un singur loc, acest lucru 

permiŃând controlul centralizat asupra formei de prezentare unitară şi timpului de 
valabilitate pentru acestea. 

- Utilizarea mai bună a informaŃiei în luarea deciziei 
Deoarece informaŃia este mult mai uşor de accesat prin INTRANET (în timp real), 

angajaŃii cu funcŃii de conducere pot lua decizii cu operativitate sporită având la bază toate 
informaŃiile necesare. 



  

- Furnizarea de informaŃii mai complexe decât cele oferite prin metode 
tradiŃionale (documente tipărite) 

Datorită tehnologiei avansate care stă la baza INTRANET-ului, informaŃiile se pot 
prezenta într-o formă complexă: grafice, imagini video, sunet aplicaŃii interactive, care 
reprezintă instrumente foarte eficiente în procesul de instruire şi perfecŃionare profesională. 

 
Categorii de informaŃii ce pot fi accesate prin intermediul INTRANET-ului 
- InformaŃii generale 

- Agenda telefonică/E-mail 
- Schimbul de mesaje interdepartamental 
- Calendarul evenimentelor  
- Programe de pregătire. Seminarii. Ateliere de lucru 
- Organigrame 
- InformaŃii generale şi Reviste ale întreprinderii 
- Hotărâri ale Consiliului de AdministraŃie 
- Stenogramele şedinŃelor de plen şi de comitet 

- InformaŃii administrative 
- Managementul resurselor umane şi statele de plată 
- Sisteme de management pentru inventare şi mijloace fixe 
- Managementul financiar - contabil 

- InformaŃii despre activitatea de control/audit 
- Politici de audit, proceduri şi alte materiale 
- Rapoarte de audit 
- Baze de date on-line pentru audit 
- Baze de date de legi, reguli şi reglementări 
- Biblioteci on-line  
- Acces la bazele de date ale altor entităŃi 

- Alte utilizări 
- IT Help Desk şi sprijin tehnic 
- Pregătire multimedia 
- AsistenŃă tehnică de specialitate în diferite domenii 

 
NOTĂ: 
O listă a definiŃiilor date unor termeni relevanŃi pentru INTRANET: 
 

Word Wide Web - cea mai importantă componentă a INTRANET-ului, bazată pe 
tehnologii care dau posibilitatea unei legări a documentelor aflate pe 
diverse servere conectate prin INTRANET, dar care pot fi localizate 
oriunde în lume. 

Web Browser - un program informatic specializat care este instalat pe calculatorul 
utilizatorului, dându-i acestuia posibilitatea accesării INTRANET-ului 
sau INTERNET-ului. 

Web Sever - un program informatic specializat instalat pe un calculator specializat 
(server), care furnizează informaŃiile solicitate sub o formă specifică 



  

(pagini web), dând posibilitatea vizualizării acestuia de către utilizatori 
având un web browser. 

Aplication Server - un program informatic specializat intemediar care acŃionează ca o 
interfaŃă între web server şi calculatorul care gestionează baza de date  
sau alte aplicaŃii. 

Firewall - un program informatic care protejează reŃeaua internă  de accesul 
neautorizat prin Internet. 
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The paper aims at presenting the way in which second and foreign language research and 

training have been influenced by the findings of a number of theories about second language 
acquisition and foreign language learning. In practice this has produced a better understanding of 
how form-based instruction can be most effectively incorporated into a communicative framework.  

 
 
Contents: 
1. Introduction 
2. Theories of Second Language Acquisition 
3. Foreign Language Learning 
4. Conclusions 
 
Introduction 
The environment in which foreign languages are taught is constantly changing with 

the development of new teaching methods. Frequently, the arrival of new textbooks will 
promote new developments in language teaching theory reflecting new thinking in the 
theory and research of language acquisition. 

By analysis of the errors produced by second language learners it has been possible 
to produce and validate a theory which proposes that internal processing strategies operate 
on language input without any direct dependence of the learner actually producing the 
language. In other words, the learner need not 

It is important for the teacher of language to be able to evaluate these new 
techniques in order to assess whether they have application in their relevant sphere In 
making these judgements the teacher's own experience of previous learning techniques will 
be invaluable. But at the same time, an understanding of these new developments will 
enable the teacherto make an informed assessment of whether the new techniques will assist 
a student's development. 

In this paper I want to demonstrate that the results of research into second language 
acquisition and foreign language learning can be an aid to making judgements about these 
new developments in language learning technology especially when coupled with the 
teacher's own experience gleaned from the classroom. 

 



  

Theories of second language acquisition  
Behaviourism: the second language view 
According to the behaviourists, all learning takes place through the same underlying 

process, habit formation. Learners receive linguistic input from speakers in their 
environment and positive reinforcement for their correct repetitions and imitations. As a 
result habits are formed. 

Cognitive theory: a new psychological approach 
Cognitive psychologists tend to see second language acquisition as the building up 

of knowledge systems that can eventually be called on automatically for speaking and 
understanding. But first learners have to pay attention to any aspect of the language which 
they are trying to understand or produce. Gradually, through experience and practice 
learners become able to use certain parts of their knowledge so quickly and automatically 
that they are not even aware that they are doing it. Direct applications of this theory in the 
classroom may be premature as it is difficult to predict what kind of structure will be 
automatised through practice and what will be restructured. 

Creative construction theory 
Actually speak or write the language in order to learn it. Acquisition takes place 

internally as the learner hears and reads the language that they wish to understand. 
Five central hypotheses constitute his monitor model: 
a) The acquisition-learning hypothesis 
There are two ways for adult second language learners to approach learning a 

second, language: they may "acquire" it or they may "learn" it. We, acquire generally in 
meaningful interaction using the language whereas learning "takes place in a more formal 
environment” sf Krashen believes that acquisition is the more important process. It is only 
acquired language that is available for natural, fluent communication. 

b) The monitor hypothesis 
Krashen believed that writing is more conducive to monitor use than is speaking as 

with writing the attention is much more on form rather than content. He maintains that 
knowing the rules only helps the speaker polish what he has acquired via real 
communication, that the focus of language teaching should therefore be communication not 
rule learning. He has specified three conditions necessary for monitor use: sufficient time, 
focus on form, and knowing the rules. 

c) The natural order hypothesis 
We acquire rules of a language in a predictable sequence. 
Contrary to intuition, the rules which are easiest to state are not necessarily the first 

to be acquired. Krashen asserts that the natural order is independent of the order in which 
the rules have been taught. 

d) The input hypothesis 
We acquire language in only one way - by receiving comprehensible input that is by 

understanding messages. If the input contains forms and structures just above the learner’s 
current level of competence in the language, both comprehension and acquisition will occur. 
Comprehensible input is a necessary but not the only condition for acquisition. 

e) The affective filter hypothesis 

 



  

The “affective filter” is an imaginary barrier that prevents learners from using input 
which is available in the environment. “Affect” refers to such things as motives, needs, 
attitudes, and emotional states. 

Task based learning 
Many methodologists have concentrated not so much on the nature of language 

input, but on the learning tasks that the students are involved in. There has been an argument 
that rather than pure role learning or decontextualised practice, language has to be acquired 
as the result of some deeper experience than the concentration on the gramatical point. 

Humanistic approaches 
Another perspective which has gained increasing proeminence in language teaching 

is that of the student as a “whole person”. In other words, language teaching is not just about 
teaching language, it is also about helping students to develop themselves as people. These 
belifes have led to a number of teaching methodologies and techniques which have sttressed 
the humanistic aspects of learning. The experence of the student is what counts and their 
development of their personality and the encouragement of positive feelings are seen to be 
as important as their learning of language: 

- Interactive activities (Gertrude Moskovitz – “Caring and sharing in the foreign 
language classroom”) 

- Community language learning (CLL) theory – based on the educational 
movement of counselling learning 

- Suggestopaedia – a methodology developed by Lozanov in which students 
must be comfortably relaxed with baroque music and comfortable chairs. 

- The Silent Way theory of language teaching in which the teacher gives a 
limited amount of input, modelling the language to be learned once only and 
then indicating what students should do through pointing and other silent 
means 

- Total Physical Respons – a method according to which finds favour in 
Krashen’s view of roughly-tuned input. The teacher gives students instructions 
and they simply have to carry out the teacher’s commands. Thus, they learn a 
language through actions, through a physical response rather than through 
drills. 

 
Foreign language learning 
In very many respects, the theory of foreign language learning has a close 

relationship to theories of second language acquisition. Certain theories have had a profound 
effect upon the practice of foreign language teaching. Behaviourism was adopted for some 
time by language teaching methodologists and the result was the audio-lingual method. This 
method made constant drilling of the student followed by positive or negative reinforcement 
a major focus of classroom activity. In 1959, Chomsky argued against the theory that 
language is a form of behaviour. He maintained it is an intricate rule-based system and the 
large part of language acquisition is the learning of the system. 

More recent investigation of how people become language users have centred on the 
distinction between acquisition and learning. Krashen characterised the former as a 
subconscious process which resul ts in the knowledge of a language, whereas the latter 



  

results only in knowing about the language. Krashen saw successful acquisition as being 
very bound up with the nature of the language input which the students received. This input 
should contain language that the students already "know" as well as language that they have 
not previously seen (“rough-tuning”). So, he suggests that students can acquire language on 
their own provided that they get a great deal of comprehensible input (roughly-tuned). This 
is the marked contrast to conscious learning where students receive finely-tuned input (that 
is language chosen to be precisely at their level). This finely-tuned input is then made the 
object of conscious learning. According to Krashen, such language is not acquired and can 
only be used to monitor what someone is going to say. In other words, whereas language 
which is acquired is part of the language store we use when we want to communicate, the 
only use for consciously learned language is to check that acquired language just as we are 
about to use it. 

So, consciously learned language is only available in highly restricted 
circumstances, as a monitor. Learning does not directly help acquisition. 

Balanced activities approach 
In deciding how to approach the teaching and the learning of English we can divide 

classroom activities into two broad categories: those that give students language input, and 
those that encourage them to produce language output. Production of language, or language 
output, can be divided into two distinct sub-categories: 

Practice output – students are asked to use new items of language in different 
contexts. They rehearse language structures and functions. 

Communicative output - refers to activities in which students use language as a 
vehicle for communication (because their main purpose is to complete some kind of 
communicative task). 

It is possible now to sum up a methodological approach to the learning of language 
which takes account of the categories of input and output. Because of the focus on 
communicative activities and the concentration on language as means of communication 
such an approach has been called the communicative approach.Its aims are overtly 
communicative and great emphasis is placed on training students to use language for 
communication. At various stages writers have also included the teaching of language 
functions, task-based learning and humanistic approaches under this umbrella term, making 
them – apparently – integral parts of the approach. 

 
Conclusions 
So, more recent methodological implications of approaches stress the need for 

acquisition (rather than conscious learning) and communicative activities in the classroom. 
The involvement of thestudents through task-based activities and the acquisition oflanguage 
through comprehensible input would be more effective than the conscious learning of 
language items. 

While students need a lot of input which is.roughly-tuned, and while there must be 
an emphasis on communicative activities which improve the students' ability to 
communicate, there is also a place for controlled presentation of finely-tuned input and 
semi-controlled language practice. 



  

So, we need to determine which features of language will respond best to form-
focused instruction, and which will be acquired without explicit focus if learners have 
adequate exposure to the language. We also need to develop better understanding of how 
form-based instruction can be most effectively incorporated into a communicative 
framework. 
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The paper focuses on Business English as part of both General English and ESP (English 

for Specific Purposes) and the importance in the process of teaching of a precise identification of the 
Business students’ communicational needs. By addressing exclusively pre-experience learners with 
different background and expectations, Business English classes must be effective by providing 
specific linguistic knowledge for a future career in the ever-changing business world. 

 
 
In Business Schools and Universities the learner is put at the centre of the teaching 

process, as the students are becoming even more aware of their position as future 
professionals, whose career could depend on the knowledge acquired here. The typical full – 
time student enters the category of the pre – experience language learners who have not 
previously worked in any kind of job. This disadvantage in terms of practical experience of 
business procedures can be compensated by some developing knowledge of theory and by 
their interest in business topics. All this proves to be very valuable in the specialized 
language class, mainly the Business English one. 

First, the term of Business English seems to be rather vague and first year students 
are confused by it, as they expect to be exposed to a totally different type of experience, a 
yet unknown language. On the one hand, they hope to learn Business English without using 
the tools of grammar and basic vocabulary from the General English, which are supposed to 
be acquired beforehand. On the other hand, they expect to be exhaustively provided with the 
Business vocabulary necessary for all their needs. Roughly speaking, these may be 
classified as short-term (the reading of specialized books written in English for subjects 
from their field of study) and long-term ones (a better career within multinational 
companies, an envisaged promotion, postgraduate studies abroad, etc.). The latter category 
is the one to be encouraged as it creates a more profound motivation and, consequently, a 
better involvement in the learning process. Thus, after stating some of the misconceptions 
related to the term, the necessity of its clarification seems to be welcomed.  

 
Business English and ESP 
Traditionally included in the overall context of ESP (English for Specific Purposes), 

Business English shares with all the specialized languages the stages of the designing of an 
appropriate course/syllabus but they are applied on a different type of material. Business 
English implies a specific language corpus and the improvement of precise types of 
communication needed in the business context. Before going any further, we should define 
the target learners for whom the course is designed. 

 
Student Population and the Appropriation of Communication Skills 



  

As we have already mentioned, the category aimed at is that of the pre-experience 
learners, young and still studying people, unlikely to know much about their future field of 
work. At this level, we cannot distinguish between highly contextualised communication 
skills and a general ability to communicate effectively in business situations. From this 
perspective, students are less aware of their long-term language needs, rendering more 
difficult, thus, the process of information gathering about an effective tailor-made Business 
English course. In addition to this, most of the students have never been abroad and have 
never confronted with situations in which difficulties have appeared because they were 
using different rules of communication or they lacked appropriate skills. 

Their expectations and approach to the language course, thus, will be influenced by 
their experience from school and mainly by the educational policies of the country. Since in 
Romania, there is a general shift from a cognitive to a communicative approach in language 
teaching and learning, the commonsensical assumption is that the learner has already 
acquired the fundamentals general communication skills and the Business English course is 
aimed at developing these skills in a specialized context. 

 
The Language of Business 
In an attempt at clarifying the context in which the future businesspeople will have 

to develop their careers, we will present the features of a so-called ‘language of business’. 
With respect to the way the teachers with a philological background perceive language, 
mention should be made that when they are faced with teaching ESP, there is a shift from 
the perspective of language as an aim in itself to that of a means to achieve an end. 
Performance objectives take priority over educational objectives or language learning for its 
own sake. Much of that specific language is transactional, implying conversational, 
negotiating or persuading skills and the focus falls on objectivity and effectiveness rather 
than a personal touch and a flawless performance. Information must be conveyed with 
minimum risk of misunderstanding. The users should be aware that they will not need a 
vocabulary as rich as that of the native speakers and they should be encouraged and trained 
to use a core of useful and basic structures, overlooking some non-impending grammatical 
or lexical errors.  

 
Business English vs. General English: a contrastive approach to needs analysis  
As most of the methodology books seem to indicate and as it was presented earlier, 

Business English is not a neatly defined category of specialized English, it acts as a cover 
for a variety of general to very specific skills and vocabulary. Whereas the General English 
teachers must assess only the language needs of their learners, the ESP teachers have also to 
define the language level required both by the students’ future jobs and their successful 
outcome when dealing with academic tasks. There is often a mismatch between the 
command of English and the knowledge of Economics assumed to be possessed by the 
target students. For the typical first year university students the most frequent situation 
displays an intermediate level of English and little Economics. In the case of the second 
year, knowledge is more balanced, creating less problems when introducing specialized 
vocabulary. Nevertheless, as we deal with mass higher education, heterogeneous groups 
may comprise students with a wide range of inherent and learned academic skills, language 



  

abilities and individual expectations and this makes it difficult for the teacher to clearly 
identify the needs of the target group.  

Yet, there should be a clear stress on the fact that the Business English trainer or 
teacher is primarily a language specialist, without necessarily being an expert in business. 
Within the educational process, there should be a permanent co-operation between the 
teacher, as a skills and language provider and the students, who are welcomed and expected 
to supply the specific context knowledge. Even when working with pre – experience 
learners, the language teacher must not be mistaken for one of the specialized subject 
matters teachers. The trainer’s field of expertise is the diagnosis of the learners’ linguistic 
problems and the presentation and explanation of the language according to the specific 
needs of the particular field of study that is being taught. In the same line of thought, the 
teachers are not specialized to teach neither business strategies nor economic theory. Their 
fundamental task is to train prospective businesspeople to communicate in English about 
subjects they are specialized in. Yet, this responsibility implies a certain amount of specific 
terminology that can be acquired by reading Business – related articles and books.  

Therefore, another effective general approach for the teachers is to see their 
teaching as both a teaching and a learning process, resulting in the possibility of obtaining a 
great deal of interesting information about a wide range of business topics. 

 
Different Needs, Different Analyses 
Since needs analysis is a crucial stage towards teaching high standard Business 

English, teachers must meet the expectations of their students in order to achieve long-term 
results. All this has the overt purpose of increasing student motivation which, according to 
Gardner and Lambert (cf. Hutchinson and Waters, 48) is distinguished in two major types: 
instrumental and integrative. The former is generally reflected by an external need which, in 
this case may consist of the ability to use the language for a future career, high scores on an 
examination in the target language or the opportunity to diversify information sources by 
consulting materials in English.  

On the other hand, the integrative motivation expresses an internal need, closely 
related to prospective occupational purposes, as learners want to integrate in a linguistic 
environment. Therefore, be it for further studies at European or American universities or for 
qualified work abroad, students need both General English (GE) and ESP. However, in the 
case of ESP, the students are highly aware that they need to learn it. A pertinent needs 
analysis may influence what will be acceptable in the content of an effective learning 
package, as ‘[a]lthough it might appear on the surface that the ESP course is characterized 
by its content, this is, in fact, only a secondary consequence of the primary matter of being 
able to readily specify why the learners need English. (Hutchinson and Waters, 53) 

From another perspective, needs analysis can distinguish between short – term 
needs and long – term ones, in the teaching/learning process, the latter category standing as 
the top priority. 

 
Short – Term Needs 
The learners, as full time students may be required to read books in English or 

attend workshops and lectures delivered in English by visiting scholars. The main purpose is 



  

undoubtedly the gaining of good qualifications, which also implies the development of 
reading and listening skills, with a strong emphasis on the vocabulary of that particular 
subject. Furthermore, they also attend courses and seminars and are required to write papers 
in English. Therefore, their training must focus on the acquisition and improvement of these 
skills, as its main objective.  

In addition, students are also interested in preparing themselves for language 
examinations (some of them requiring General Linguistic Competence, such as TOEFL, 
CAE, CPE, IELTS and others concentrating on business skills, e.g. BEC). From this 
perspective, they will be, thus, more motivated to learn English and some economic 
vocabulary but this is a temporary stage that once passed, could diminish the successful 
students’ interest in the lecture and seminars. This could be prevented from happening by 
determining the students to focus also on long – term needs.  

 
Long – Term Needs 
As the students are about to begin their working life in the world of business, they 

will need to be prepared for it. In this regard, the teachers should include in the language 
course such skills as the ability to present information or samples of written commercial 
correspondence, among many others, depending on the kinds of job they are preparing for. 

 
Performance Needs 
This category of needs is presented according to Ellis and Johnson’s perspective 

(2000, 35 – 37). In order to gain the ability of understanding and transmitting their message 
correctly, the students need to acquire a certain fluency in speaking which appears only 
when they are confident about their knowledge of English. They also must get the 
appropriate ability to properly pronounce and deliver the message, while being able to 
organize and structure information so as to communicate without ambiguity. Should we 
apply these needs to the specific business context, students ought to be familiarized with the 
ability to give both formal and informal presentations, to describe, explain, persuade, or 
demonstrate something. Nonetheless, not only the speaking skills are required, as the 
learners will also be faced with situations when their listening skills are checked. 
Accordingly, they need to acquire strategies for following the main points of fast, complex 
speech, such as presentations, lectures, training sessions, and then reacting to them 
appropriately. In terms of the writing skills needed, the Business students should be trained 
in the reading and writing of formal documents. By using letters and faxes, reports, 
contracts and other legal documents, the teacher can encourage learners to practise 
necessary skills, such as reading for detail, skimming for general information or scanning 
for specific points. If we analyze the priority of these skills in real business life and in higher 
education, writing and reading characterize the academic period, while the communicative 
approach and thus listening and speaking are favoured by the work environment. 

 
Bridging the Training Gap 
Generally defined as ‘the difference between the starting level and the level which 

the learner needs to reach in order to perform a job’, the latter part of the training gap could 
remain a desideratum, as the students may not reach there at the end of the course (Ellis and 



  

Johnson, 222). With respect to it, needs analysis can constitute a means of indicating the 
particular context or skill the learners must achieve competence in and, thus, it highlights 
what should be the focus of training. The needs assessment will be in general terms rather 
than in relation to specific job tasks, unfamiliar to the students and therefore unappealing. 
Nevertheless, with the category of undergraduate learners whose needs are analyzed in this 
paper it is more likely to entirely bridge the gap, since they seem to be more open-minded 
and enthusiastic in relation to their abilities and prospects of success than those well ahead 
in their careers.  

 
Problem-solving and Needs Analysis 
By identifying the linguistic and communicational needs of a particular group, this 

preliminary but compulsory stage could also highlight certain discrepancies that could 
diminish or even impede the teaching/learning process. Among these, too divergent levels, 
personalities, learning styles and expectations, a possible lack of motivation for attending 
the course can be ‘negotiated’ and solved one way or another, provided that they were 
pointed to from the very beginning. 

 
Conclusions 
Since Business English is being reconsidered and analyzed according to the protean 

world of the business, the demands placed on the teacher are also increasing. Teaching such 
a great variety of learners stands as an important challenge and, only as the result of an 
objective and responsible needs analysis could a teacher meet and cope with the 
requirements and concerns of the future businesspeople. By way of conclusion, as work is 
central to most people’s lives and as Business English brings about the students’ prospective 
professional requirements, needs analysis and the entire process of adapting to peculiar 
circumstances provide the teacher with the opportunity to make a real difference in the 
learners’ experience. 
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This paper attempts to have a bird’s eye look at the influence and importance of English 

upon nowadays Romanian especially in the economic field. As we progress, language does the same 
but do we actually need such a progress in language and are there any risks when we do that? 

 
 
The topic itself does not represent a novelty. Then why to choose to speak about a 

retreated path? First of all, because it is a very up to date issue, because the outcome 
elements of the English words constitute an important part of the Romanian language and, 
in the meantime an important aspect of the relationship between language, history and 
Romanian culture.  

What do we mean by English borrowings in Romanian? They are linguistic units 
(not only a word but also a phrase or grammatical construction) and/or an English origin 
pronunciation or writing - items of American origin as well.  

In order to acknowledge them as English words the origin plays an essential part,  
meaning the distinction between  English  (direct etymology), French (e.g. club, miting, 
lider) and sometimes German (boiler, drops), Russian (screper, conveier) or Italian (geaca) 
origin. When there are no formal, semantic indications or extralinguistic information the 
distinction is impossible; that is why the distinction is made between certain English words 
with unique etymology and those with multiple etymology130. If there are English words 
that penetrate our language using both English and French, sometimes there can be felt a 
competition between these two sources when it comes to related (the doublets summit < 
English and sommet < French) or unrelated words (the synonyms computer <English and 
ordinator < French). In both cases French “lost” without being completely excluded. 

The etymological mystery is even greater when dealing with hybrid formations 
belonging to the mercantile language when an English word is combined with a word of a 
different origin. For example, the names of some firms or products contain either non-
Romanian words combined with each other or a Romanian word combined with a foreign 
word (especially English): e.g. the English word bank was not borrowed as a noun because 
there existed the earlier bancã borrowed from Italian. Yet, it is used to form proper nouns in
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order to confer an international form: Bankcoop, Credit Bank. The pronunciation [a] of the 
second word may lead to German as well. But, Columna Bank pronounced [e] is a Romanian 
word combined with the English bank.  

Are such items coming from English really necessary for our language? Or, are all of 
them necessary at all? Giving opinions  regarding the topic is risky, as they may be subjective, 
the necessity varying from one person to another, from one period of time to another.  

Languages have many parts to play but one of the most important one is to be a 
channel of communication; the language has a tight connection with the society, thus, it had 
to develop the same way the society does in order to adapt to the needs of the modern man. 

Over the last decades Romanian language has had to face a flood of new words 
coming from different languages, English included. These English borrowings made their 
presence felt in Romanian starting with the last century but the “road” they followed then was 
more the French language rather than English. The fields in which the English words have 
penetrated most are: economy, sports, technique, science and cinematography.  

Many English borrowings that have to do with economy and banking have become 
very popular lately, a lot of people being familiar with them and constantly using them: 
application, audit, bonus, broker, business, card, cash, copyright, duty free,  feedback, 
Internet, item, job, joint venture, leasing, lobby, mall, marketing, management, showroom, 
show-business, speech, spot staff, summit, shop, team, top, trade, training,, trainer. 

Marketing for example, followed both a French and an English way to come to 
Romanian, even if it is clear it is an English one. The word is very useful, it is not only a 
whim introduced to sound different. Its translation might be ştiinŃa pieŃei (the science of the 
market) but it does not ensure our understanding of the whole meaning as it also implies the 
study of the necessity and the consumer’s psychology so as to direct the production of 
material and spiritual goods but also their presence on the domestic and overseas market. 

Related to this science of the market there are words that invaded Romanian and their 
presence is not always pertinent as there are equivalents that can be employed: application, 
billboard, brand, job, hostess, banner, assistant manager, PR, target. These items are 
interesting to study just to see whether they are going to survive or not. 

A lot of such words have been crammed especially within the pages of newspapers 
and magazines and the day-to-day speaking (show, copyright, casting, a aplica) and yet, they 
are not useful at all “as such words may and must be replaced by their Romanian 
equivalents”131 

The way we write the neologisms may pose problems as they make the spelling and 
pronunciation complicated. Most of these borrowings are pronounced as they are written 
being perfectly adapted to the Romanian phonetics and phonology. However, there is a 
considerable number of English borrowed words that are written exactly as they appear in the 
original language. 

There are three categories of spelling these words: 
a)  words that are spelt as they are pronounced: şiling(shilling), lider (leader), 

seif(safe); 
b)  words that are spelt etimologically: summit, feedback, non-stop, second-hand, 

show; 
c)  words pronounced etimologically but combining the foreign pronunciation with 

the inland one: e-mail, computer. 
In order to illustrate the high productivity of the words coming from English we could 

see the word meeting, that has been accepted by the Romanian language for more than a 
century and a half in the shape of miting. Here are some of its derivatives: mitingar, 
mitingărie, a mitingi, mitingism, mitingist, mitingofilie, mitingoman, minimiting. Yet, there 
are some recent words that have succeeded to create a word family e.g. to sponsor- sponsor, a 
sponsoriza, sponsorizare, and even the prefixed word cosponsor. There are words with a low 
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productivity such as business that was borrowed as such, just like the compound businessman. 
There is a doublet in Romanian: bişniŃa and it is much more productive than business: 
bişniŃar, a bişniŃări, bişniŃăreală, bişniŃăresc, bişniŃesc. 

There are aspects of this issue less approached. Among these there is the semantic 
problem when there appear redundancies such as “bord de conducere”, “conducere 
managerialã, “reclamã publicitarã”, “mijloace media” where the borrowed word does not add 
any piece of information, on the contrary it repeats the same one, and it is annoying. Another 
semantic aspect is that of the false friends such as “support” - it does not mean suport but 
sprijin, “domestic” - meaning intern, international, not domestic as opposed to wild, “tax” 
meaning impozit, “to apply for” meaning a solicita etc. 

The English borrowed phrases deserve our attention as well, though they have been 
neglected so far: second hand (la mâna a doua), mass communication media (mijloace de 
comunicare în masă), stand-by agreement (acord stand-by), workshop (atelier de lucru, which 
has proved an unhappy redundancy). 

We can speak about a stylistics of English borrowings both in terms of function and 
in expressiveness. These two aspects are interconnected at least in one respect that of the 
presence of English borrowings in the slang (two recent slang dictionaries highly English 
influenced contain the word monei, with its variants mănei, moni) and even in the familiar 
informal language of some speakers. To illustrate the last part of the statement in point of 
stylistics we may take the examples of funny pronunciation and/or funny constructions: 
bişniŃman, sponsoragiu, sponsorărie, tarabman. 

All in all, the English economic borrowings -and not only the economic ones- should 
be considered and studied with all their complexity. The “linguistic ecology”132 is mot 
possible with bias and intollerance, being a purist or discriminatory.  There are two attituded 
ragarding the topic: one that embraces such borrowings even if they are necessary or not just 
to be exotic and unique, while tha others reject them from the very beginning not thinking of 
their necessity. They do not libe and accept such foreign words because we do not need them, 
we can function without them.  

The language is just like a living organism, it takes what it needs and how much it 
needs and as a conclusion such vehement rejection seems to support Hans van der Broeck’s 
statement that “The road from Marx to market is long and tough”. 
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The present paper is trying to point out the importance of commerce and consumer society in 

a world that is dominated by the appearance of the Internet and of the electronic commerce at the 
beginning of the new millennium.  

 
  
Commerce and the consumer society seem to have been made for each other! 

Commerce as a human activity is essentially the moving goods from the seller to the buyer, 
namely the exchange and distribution of goods and services. According to the Concise 
English Dictionary the term “commerce” means “financial transactions, especially the buying 
and selling of merchandise, on a large scale”, and the term “consumer society” means “a 
society in which the marketing of goods and services is an important social and economic 
activity”. So, we can easily understand that there is a close relationship between the two 
terms, in fact they cannot exist one without the other. 

Traditional commerce perhaps started before recorded history when our ancestors 
first decided to specialize their everyday activities. Instead of each family unit having to grow 
crops, search for food, and make tools, families developed skills in one of these areas and 
traded some of their production for other needs. It started with bartering, which eventually 
gave way to the use of currency, making transactions easier to settle. However, the basic 
mechanism of trade were the same. Somebody created a product or provided a service, which 
somebody else found valuable, and therefore was willing to “pay” for it in exchange. Thus, 
commerce, or doing business, is a negotiated exchange of valuable products or services 
between at least two parties and includes all activities that each of the parties undertakes to 
complete the commercial transaction.  

In ancient times, transporting commodities over any significant distance was an 
expensive and risky enterprise. This restricted commerce mainly to local markets. As 
transportation network improved, commerce expanded considerably. Today commerce takes 
place between neighboring households, between neighboring cities, and between neighboring 
continents. Reliable international shipping and mail service enable commerce between people 
in any location in the world. Modern society has been labeled as “the consumer society” 
owing to its materialistic philosophy whose tenets are that we are on earth to pursue 
happiness, and that happiness is directly proportional to the amount of goods and services that 
we are able to buy. Now commerce can be defined as the exchange of goods or services for 
money. It ensues that the more we buy, the happier we are, and the more flourishing 
commerce is! 

In the years following the Second World War, people were eager to forget about their 
sufferings and privations, and they launched out into a consuming spree. Industry readily met 
the demand by churning out goods in very large quantities – which lowered production costs 
and selling prices – and people pounced upon the goods. Mass production led up to mass 
consumption, and vice versa, in an endless interaction. People would clamor again and again 
for higher salaries and wages to increase their purchasing power. It was the heyday of 
commerce, and the reign of “the affluent society”, in professor J.K.Galbraith’s words, in 
reference to the high standard of living of western countries, and their extravagant 
exploitation of natural resources. The reduction of the trade barriers and the continued 
expansion of the international commerce are two notable achievements of the postwar era. 
Tariff reduction have been accomplished through the General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) and by the creation of customs union such as the European Union. For the 
world as a whole, the value of the international commerce rose a lot, despite the efforts of 
some countries to impose import quotas and negotiate voluntary export restraints. The outlook 



  

for commerce across national borders was improved in the early 1990s by striking down 
many barriers to free trade.  

The rapid expansion of the Internet in the late 1990s led to explosive growth in 
electronic commerce (e-commerce) – which can be loosely defined as “doing business 
electronically”. More rigorously, e-commerce is buying and selling over digital media. It 
includes electronic trading of physical goods and of intangibles such as information. A further 
definition of e-commerce is provided by the European Union website, which defines 
electronic commerce as a general concept covering any form of business transaction of 
information exchange executed, using information and communication technology, between 
companies, between companies and their customers, or between companies and public 
administration. It has appeared a long time ago: automobile companies and supermarkets in 
the western countries have been doing e-commerce for many years.  

The electronic commerce follows the same basic principles that traditional commerce 
follows – that is, buyers and sellers exchange and transport goods from one place to another. 
Distributors, dealers and retailers are the traditional operative sales channels and one of the 
major marketing support for the manufacturers they represent. For many years they were 
convinced that the physical presence at the point of sale plays a decisive role. Therefore, they 
were prepared to invest a lot of money to offer extremely attractive shops and to display a 
maximum of goods. Now with the increasing importance of e-commerce, the traditional 
dealers are even more shocked to see that it is possible to generate income more or less 
without such an investment. They have to accept that the customer is able to gain more and 
more information about products and suppliers and will use this to find the most comfortable 
and beneficial solution combined with the best value of prices.  

Shopping via Internet offers a lot of unbeatable advantages and customers all over the 
world are eager to benefit from the incredible broad offer: the fact that they have no queues 
and no opening/closing time and that they are only a mouse-click away from the 
supermarkets, department stores and small specialist shops.  In e-commerce, the exchange is 
facilitated by network computers. Buyers order goods and services online. They track the 
status of their orders via electronic mail, and in some cases, they receive the goods they 
purchase directly over the Internet. Computer software, online information, and other 
products and services can all be distributed in electronic format. In other cases, products 
ordered online are delivered using traditional shipping methods.  

At the close of the 20th century, retail transactions made up the largest part of the 
electronic commerce. Consumers purchased computers, airline tickets, hotel rooms, 
automobiles, clothing, electronics, books, event tickets, food, furniture, and countless other 
commodities over the Internet. In traditional commerce, buyers use various search techniques: 
consult catalogues, ask friends, read advertisements, examine directories such as the Yellow 
Pages or ask sales persons. After selecting a product or a vendor, buyers contact the vendor by 
mail, telephone or trade shows. A purchase transaction follows. The elements of the 
transaction include delivery date, shipment mode, price, warranty, payment terms, return 
policy. Businesses undertake the business process of market research, advertisements and sale 
transactions. Transferring funds, placing and receiving orders, sending invoices and shipping 
goods are also parts of the process. Although electronic commerce has increased the speed of 
delivery and dispersion of commerce products and services, there are certain things that 
cannot improve or change. Products that buyers prefer to touch, smell or examine closely, 
such as high fashion clothing and perishable food products (meat or produce) are difficult to 
sell by electronic commerce. However, there are some benefits of the e-commerce which 
cannot be ignored. Firms are interested in electronic commerce because quite simply it can 
help to increase profits. All the advantages of this kind of commerce for business entities can 
be summed up in one statement: E-commerce can increase sales and decrease costs. 

In comparison with the traditional shop system customers expect much more as far as 
services are concerned. They want up-front information about availability of goods and 
delivery times. The presentation has to be attractive but easy to navigate offering clear search 
modes instead of static pages to go through page by page. It is also important to offer an easy 
but electronic order form. If at the end the visitor has to print out and fax or mail an order 



  

form or even has to take notes on a piece of paper first, the on-line has lost its purpose 
completely. Customers also expect at least an e-mail confirmation of their order as a 
minimum service. Internet shops are open 24 hours a day and allow the customer to buy 
whenever he likes. Consequently suppliers should also offer a 24 hours delivery service as 
customers do not like to wait once they have taken a decision.  

There is no doubt that traditional dealers have to reconsider their position and to 
change their performance in the on-line world. In the world of e-commerce the customer has 
no limits where to shop and initially for him it does not make any difference whether he will 
buy from a retailer or directly from the manufacturer.  

Today a lot of companies are present in the on-line world but there are only a few 
really earning money. Most companies seem to be not active enough and obviously 
misunderstand the system. Using Internet purely as a new kind of advertising platform and 
hoping that a “surfer” will accidentally hit their page and stay long enough to finally buy 
something means to disregard its unlimited potential. 

But besides all these things and facts, there is no doubt that the exchange of goods 
and services over the World Wide Web represents one of the most important ways of doing 
business. More and more people use the Internet and suppliers and customers ca turn the 
World Wide Web into a major marketing, promotion, sales and service instrument offering a 
strong customer relation as well as a consulting function.  

Online commerce is predicted to be a huge growth area, as long as the details of 
restructuring  current operation to take advantage of the technology offered and appropriate 
methods of syncing data between applications, are worked out. Virtual consumer 
communities would shift the balance of economical power from the manufacturer to the 
consumer.  

Some examples of e-commerce include e-Banking, e-Auctions and e-Tailing.  
E-Banking is  simply an electronic way of banking via the personal computer. E-

auctions are auctions that are conducted on-line: they could be person to person, or business 
to consumer. And e-Tailing is retailing on the Internet. It could be retail of goods such as 
books, compact disks or clothing.  

There have been many statements of how the electronic commerce “revolution” will 
be just as profound as the Industrial Revolution. The Internet and of course e-commerce too, 
can be easily considered the best invention for the human race since the printing press and the 
telephone. A few times in a century, a new technology profoundly alters the competitive 
setting and provides the seeds of radical change. At the beginning of the new millennium, that 
technology is the Internet. It has brought along it a new wave of shopping system (and not 
only a shopping system) that has radically changed our lives.  
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One very important aspect in managerial communication is the proper use of language in 

terms of competence and performance. A proper use of agricultural vocabulary should rely on the 
proper knowledge of the meaning of its words. Misleading particles such as ‘ –meter’ may sometimes 
hinder understanding. This paper is an attempt to show that slight differences in structure that create 
problems can be overcome.  

 
 
Introduction 
Compounding (or composition) is about the way words are fused into compounds, or 

about the way in which language is composed of units that incorporate other units. A 
compound (word) is a word formed by combining two or more bases (or free morphemes). 
Compound words contrast with simple words, and with words formed by derivation or 
inflection. Among compound words, compound nouns and compound adjectives are 
particularly common. (Chalker & Weiner, 1994, 80) 

 
Material and Method 
We have inventoried a number of 36 Romanian, 35 English, and 35 French 

compounds with -meter in Gheorghe Pricop & Clarian Marcu’s DicŃionar de îmbunătăŃiri 
funciare (Land Improvement Dictionary), all of which design different measuring devices 
used in land improvement and in field closely related to it. We have focussed on the way the 
three languages in discussion (Romanian, English, and French) structure their “measuring 
device paradigm” of the “X-metru, X-mètre, and X-meter” type.  

 
Results and Discussion 
1. Among the 36 Romanian compounds: 
- 25 terms have been borrowed from French: altimetru < altimètre, anemometru < 

anémomètre, barometru < baromètre, batimetru < bathymètre, compactometru < 
compactomètre, debitmetru < débitmètre, declivometru < déclivomètre, 
eclimetru < éclimètre, evaporimetru < évaporimètre, fluometru < fluomètre, 
goniometru (a synonym for eclimetru) < goniomètre, limnimetru < limnimètre, 
lizimetru < lysimètre, manometru < manomètre, nivometru < nivomètre, 
penetrometru < pénétromètre, picnometru < pycnomètre, piezometru < 
piézomètre, planimetru < planimètre, pluviometru < pluviomètre, psihrometru < 
psychromètre, tahimetru < tachymètre, telemetru < télémètre, tensiometru < 
tensiomètre, umidometru < humidomètre; 

- 1 term has been borrowed from either French or German: permeametru < F 
perméamètre or G Permeameter; 

- 1 term has been borrowed from either German or French: fotogrammetru < G 
Photogrammeter or F photogrammètre; 

- 1 term has been borrowed from German: vacuummetru (misspelled in the DIF) < 
G Vakuummeter. 

- 1 term has been borrowed from Italian: venturimetru < It venturimetro. 
- 1 term has been formed on Romanian “soil”: apometru < apă + metru. 
Other 6 terms – barotermometru, batometru, deflectometru, glaciometru, 

infiltrometru, and pehametru – do not appear in the DEX, so we cannot say anything about 
the way they appeared in Romanian. 



  

Sondă tensiometrică is the Romanian equivalent for F tensiomètre and E stress meter. 
2. Among the 35 French compounds: 
- 9 terms have been formed on a Greek element and on a Latin-Greek element 

(mètre “measure”): anémomètre, éclimètre, goniomètre, manomètre, piézomètre, 
psychromètre, pycnomètre, tachéomètre, télémètre; 

- 4 terms have been formed on a Latin element and on a Latin-Greek element 
(mètre “measure”): altimètre, planimètre, pluviomètre, tensiomètre; 

- 2 terms have been formed on the French soil: débitmètre < débit + mètre, 
pénétromètre < pénétr(er) + o + metre; 

- 1 term has been borrowed from English: baromètre < barometer. 
Other 16 terms – barothermomètre, bathymètre, criopédomètre, déclivomètre, 

déflectomètre, évaporimètre, fluomètre, humidomètre, infiltromètre, limnimètre, lysimètre, 
nivomètre, perméamètre, pH-mètre, photogrammètre, vacuomètre – do not appear in the PR. 

Other 3 terms – bouteille a l’eau, compteur d’eau et tube Venturi – are not 
compounds of -meter.  

F tensiomètre appears twice (for R sondă tensiometrică and for R tensiometru). 
Dépressiomètre, indicated as a synonym for vacuomètre, is a term reserved to mining; 

therefore it should not be used in the field of land improving. 
As for the term compactomètre, indicated as an etymon for the Romanian 

compactometru, it does not appear in the PR. 
3. Among the 35 English compounds: 
- 9 terms have been formed on a Greek element and on a Latin-Greek element 

(meter “measure”): anemometer, barometer, bathymeter, goniometer, 
piezometer, psychrometer, pycnometer, tacheometer, and telemeter; 

- 2 terms have been formed on a Latin element and on a Latin-Greek element 
(mètre “measure”): altimeter, pluviometer; 

- 6 terms have been formed on English soil: electromagnetic meter < 
electromagnetic + meter, flood meter < flood + meter, penetr(ate) + o + meter, 
permeameter < permea(te) + meter ?, stress meter < stress + meter, tensiometer < 
tensio(n) + meter; 

- 1 term has been borrowed from French or formed from a Greek element and on a 
Latin-Greek element (meter “measure”): manometer < F manomètre or < Gk 
manos + L, Gk meter. 

A number of 17 terms do not appear in the RHD: barothermometer, bathometer, 
cryopedometer, declivometer, deflectometer, eclimeter, evaporimeter / evaporometer, flow 
meter, humidometer, hypsometer, infiltrometer, lysimeter, pH-meter, planimeter, 
vacuummeter, and water meter. 

Other 6 terms are not compounds of -meter: gauge appears for R limnimetru, snow-
gauge appears for R nivometru, photographic surveying apparatus appears for R 
fotogrammetru, and Venturi tube for R venturimetru, while flow meter (R debitmetru and F 
débitmètre) and penetrometer (R compactometru and R penetrometru) appear twice. 

 
Conclusions 
On the 30 certified Romanian compounds, 29 are borrowings and only one is based 

on native elements. Most of the borrowings come from French, which suggests tight cultural 
ties between Romania and France along the centuries.  

On the 18 certified English compounds, 12 are made up from foreign elements and 
only 6 were born on the English soil.  

On the 16 certified French compounds, 14 are made up from foreign elements and 
only 2 were born on French soil. 

Table 1 shows the distribution of these elements. 
 



  

Table 1. Compounding elements with ‘-meter’ in Romanian, English, and French 
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Romanian  - - - 25 1 1 1 1 1 
English ? 10 2 - ? 1 - - - - 6 
French  9 4 1 - - - - - 2 

 
Since 25 Romanian terms are borrowings from French (though not all of them 

confirmed by language dictionaries), we can conclude that most terms composed with -meter 
are of a scholastic origin (Greek + Latin-Greek or Latin + Latin-Greek elements). The 
explanation is that, beginning with the period of the Industrial Revolution (the second half of 
the 18th century), compound words and, above all, compound nouns of technical character, 
have developed hand in hand with men’s inventions and discoveries. 

From a lexicographic point of view, there are some mistakes in the DIF. We would 
like to point to R tahi(o)metru “1. Instrument topographic alcătuit dintr-un dispozitiv special, 
care permite determinarea pe cale optică a distanŃei până la un punct vizat, prin citire cu 
ajutorul unei mire aşezate în acest punct. 2. Aparat folosit pentru măsurarea vitezei curentului 
cursurilor de apă” (DEX) whose equivalents are F tachéomètre “instrument dérivé du 
théodolite, permettant de lever rapidement un plan nivelé” and E tacheometer “any of various 
instruments for measuring or indicating velocity or speed, as of a machine, a river, the blood, 
etc.; an instrument measuring revolutions per minute, as of an engine” (corresponding to the 
first meaning of the Romanian term) while both French and English have tachymètre and 
tachymeter (corresponding to the second meaning of the Romanian term and also to its 
spelling)! Not to speak about a series of misspelled terms such as F tensiomètre and R 
vacuummetru! 

 
 
Bibliography: 
 
1. Chalker, S. & Weiner, E., “The Oxford Dictionary of English Grammar”, BCA, London 

– New York – Sydney – Toronto, 1994 
2. Pricop Gh. & C. Marcu (Coord.), “DicŃionar de îmbunătăŃiri funciare”, Ed. Ceres, 

Bucureşti, vol. I (1987), vol. II (1989)   
3. Robert, P., “Dictionnaire alphabétique & analogique de la langue française”, S.N.L., 

Paris, 1996 (PR) 
4. Urdang, L., “The Random House Dictionary of the English Language”, Random House, 

New York, 1996 (RHD) 
5. *** “DicŃionarul explicativ al limbii române”, EdiŃia a II-a, Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 1996 (DEX) 
 



  

COMMUNICATION IN FARM MANAGEMENT: ROMANIAN 
NOUNS DENOTING AGRICULTURAL ‘OPERATIONS’ 
 

Ec. IASMINA RADANOV 
GEORGETA RAłĂ 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timişoara, Romania, Calea 
Aradului nr. 119, tel. 0256141424, e-mail: geta_rata@yahoo.com 

 
 
One very important aspect in managerial communication is the proper use of language in 

terms of competence and performance. A proper use of agricultural vocabulary should rely on the 
proper knowledge of its origins. This paper is an attempt to show the role of native and foreign 
elements and that of new forms in Romanian nouns denoting agricultural ‘operations’. 

 
 
Introduction 
Romanian language changed gradually in accordance with its own inner laws of 

development (as any other modern language did) as well as under various foreign influences, 
of which that of the French language (starting with the 19th century) is the most important as 
far as vocabulary is concerned. This is also valid for Romanian nouns denoting agricultural 
‘operations’ (RNDAO). 

 
Material and Method 
We have inventoried a number of 49 RNDAO meant to prepare the soil before 

planting. We have analysed these terms from the point of view of their etymological structure 
(Latin heritage and foreign elements). We have also inventoried the new forms (nouns derived 
by affixation – suffixation, prefixation, and parasynthesis). We have also paid attention to the 
origin of the stem in the nouns under study. All that we have done aimed at figuring out the 
profile of the Romanian vocabulary related to agricultural operations and its capacity of 
renewing itself during the centuries.  

 
Results and Discussion 
We first focussed on native and foreign elements in the RNDAO. 
1. Native and Foreign Elements. In the case of Romanian, we can speak of both 

native elements (Latin ones) and foreign elements (Slavic, Greek, Bulgarian, German, 
Hungarian, English, etc). Among native elements, the Latin element is from far the most 
important one as there are only about 100 Dacian words in contemporary Romanian. There 
were three stages in the development of Latin (a language fixed in the 2nd or 1st B. C., and 
established as the official language of the Roman Empire) – Late Latin, from about A.D. 150 
to 700; Middle Latin, from 700 to 1500; Neo Latin, after 1500 – but only the first one has left 
important traces in Romanian. Thus, the following 3 RNDAO terms have a Latin origin: pas 
‘step’ < L passus; probă (de presiune) ‘(pressure) test’ < L proba; recepŃie (a lucrărilor de 
construcŃie-montaj) ‘acceptance’ < F réception, L receptio. 

As for foreign elements, RNDAO have borrowed 7 nouns from French: dragaj 
‘dredging’ < F dragage, epuisment ‘dewatering’ < F épuisement, fotorestituŃie 
‘photorestitution’ < F photorestitution, halaj ‘towing’ < F halage, releveu ‘mapping, survey, 
surveying’ < F relevé, sondaj (hidrometric) ‘(prospecting by) boring’ < F sondage), trasaj 
‘(furrow / strip / drainage channel network) tracing’ < F traçage; 1 from German: (bonitare 
(economică) ‘appraisal’ < bonitate < G Bonität); and 1 from English: (pretensionare ‘pre-
stressing, pretension’ < E pretension). 

2. New Forms. Words can take a new form and have a new grammatical function 
through one of the following transformations: affixation (prefixation, suffixation, and 
parasynthesis), conversion, composition, contraction, abbreviation, change of the 
morphological accent, deflection, back formation, folk-etymology, corruption, derivation from 
proper or personal names, and conscious, deliberate coinage. 



  

Only affixation was traced in our corpus of nouns. An affix is, in grammar, ‘a bound 
element, as a prefix or suffix, added to a base or stem to form a fresh stem or a word, as -ed 
added to want to form wanted, or im- added to possible to form impossible’.  

A prefix is, in grammar, ‘an affix placed before a base or another prefix, as un- in 
unkind, un- and re- in unrewarding’. Noun-forming prefixes productive in Romanian are of 
Latin origin: 

pre- (2 times) ‘an element occurring originally in loan words from Latin, where it 
meant ‚before’; applied freely as a prefix, with the meanings ‚prior to’, ‚in advance of’, 
‚early’, ‚beforehand’, ‚before’, ‚in front of’ and with other figurative meanings’: 
precomprimare ‘pre-stress’ < pre- + comprimare (< a comprima < F comprimer), preepurare 
‘(waste) preclearing’ < pre- + epurare (< a epura < F épurer); 

re- (2 times) ‘a prefix, occurring originally in loan words from Latin, used with the 
meaning ‚again’ or ‚again and again’ to indicate repetition, or with the meaning ‚back’ or 
‚backward’ to indicate withdrawal or backward motion’: recalculaŃie ‘recomputing’ < re- + 
calculaŃie (< L calculatio), recultivare ‘recultivation’ < re- + cultivare (< F cultiver, L 
cultivare). 

A suffix is, in grammar, an affix that follows the element to which it is added, as -ly 
in kindly’. Noun-forming suffixes productive in Romanian are: 

-are (26 times) ‘a suffix used independently to form nouns from stems of other 
origins [Latin, French, Bulgarian]’: amendare ‘amendment’ < a amenda < F amender; 
amorsare (a sifonului) ‘(syphon) priming’ < a amorsa < F amorcer; bordurare (a Ńevilor) 
‘flanging (of tubes)’ < a bordura < bordură < F bordure; cartare (pedologică / a solurilor) 
‘(soil) survey’ < a carta < cartă < F charte, L charta; clasare ‘classification, classing, rating, 
sizing’ < a clasa < F classer; coagulare (a suspensiilor din apă) ‘(water suspension) 
coagulation’ < a coagula < F coaguler, L coagulare; compensare ‘adjustment, compensation’ 
< a compensa < F compenser, L compensare; comprimare ‘compression’ < a comprima < F 
comprimer; conectare ‘connection’ < a conecta < F connecter, L connectare; decantare 
‘settling’ < a decanta < F décanter; dragare ‘dredging’ < a draga < F draguer; etanşare 
‘tightening’ < a etanşa < F étancher; evacuare (a apei) ‘discharge of water, water evacuation’ 
< a evacua < F évacuer, L evacuare; greblare ‘raking’ < a grebla < greblă < Bulg greblo; 
jalonare ‘staking’ < a jalona < F jalonner; kilometrare (or chilometrare) ‘marking 
kilometres’ < a kilometra < F kilométrer; lucrare (a solului) ‘tillage’ < a lucra < L lucubrare; 
optimizare ‘optimising’ < a optimiza < F optimiser; perforare (a cartelelor) ‘(card) punching’ 
< a perfora < F perforer; programare ‘programming’ < a programa < F programmer; 
raionare (a cadrului natural) ‘(natural milieu) zoning’ < a raiona < raion < Russ raion; 
recuperare (a energiei) ‘(energy) recuperation, recovery’ < a recupera < F récupérer, L 
recuperare; scarificare (or scarificaŃie) ‘ripping, scarifying’ < L a scarifica < F scarifier, L 
scarificare; spălare (a solurilor) ‘leaching’ < a spăla < L *expellare; taluzare ‘sloping’ < a 
taluza < F taluser; trasare (a brazdelor de udare, a fâşiilor de udare, a reŃelei de canale de 
desecare) ‘(furrow / strip / drainage channel network) tracing’ < a trasa < F tracer; 

-(u)ire (3 times) ‘a suffix used independently to form nouns from stems of Latin 
origin’ adâncire (a brazdelor de udare) ‘(furrow-)deepening’ < a adânci < adânc < L 
aduncus; păsuire ‘adjustment, fitting’ < a păsui < pas (< G passen) + -ui; rostuire ‘jointing, 
pointing’ < rost (< L rostrum) + -oire. 

Parasynthesis is, in grammar, either ‘the formation of a word by the addition of both 
a prefix and a derivational suffix to a word or stem’:  

des- / dez- + -are (3 times): desfundare (a solului) ‘trenching’ < a desfunda < des- + 
(în)funda (< L infundare or în- + fund); dezaerare ‘deaeration’ < dez- + aerare (< a aera < F 
aérer); deznisipare ‘desilting’ < a deznisipa < dez- + nisip (< Bulg nasip ‚sand’); 

îm- + -ire (1 time): îmbogăŃire (artificială a straturilor de apă subterane) ‘(ground 
water artificial) recharge, spreading’ < a îmbogăŃi < în- + bogat (< Slav bogatŭ ‚rich’). 

 
Conclusions 



  

From the point of view of native elements, RNDAO heritage is poor and exclusively 
a Latin one (3 Latin elements directly borrowed). As for foreign elements, there are 7 French 
borrowings, 1 English and 1 German.  

New forms abound in RNDAO where affixation is the only transformation 
represented. Suffixation is extremely productive (26 words derived with -are and 3 words 
derived with -(u)ire), while prefixation (2 words derived with pre- and 2 words derived with 
re-) and parasynthesis (3 words derived with des- / dez- + -are and 1 word derived with îm- + 
-ire) are feebly represented. The stem is Romanian (4) in the case of prefixation, French (21), 
Latin (5), Bulgarian (1), German (1) and Russian (1) in the case of suffixation, and Bulgarian 
(1), French (1), Latin (1), Slavic (1), in the case of parasynthesis.  

Our analysis of RNDAO shows that land improvement vocabulary is quite recent: 
there are few native elements (3) and borrowings (9), but a great number of new forms (37), 
which speaks for itself about the renewing capacity of a language confronted with an 
imperative need for new words to denote new realities. The great number of words of French 
origin (either borrowings, or new words) is the proof of very close cultural relationships 
between Romania and France in the 19th century, when the first land improvement works are 
done on Romanian soil.  
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A good farm manager must be a good specialist in various fields belonging to or related to 

agriculture. This implies a good knowledge of almost all areas related to agriculture, including the 
knowledge of names of agricultural trades, be they obsolete or modern ones. This paper is an attempt 
to demonstrate that well-knowing such a vocabulary can better help a farm management in 
understanding the features of agricultural activity and in establishing better relationship with his 
employees and/or partners. 

 
 
Introduction 
Communicative competence, in contrast to grammatical competence, is the 

speaker’s ability to understand the implications of utterances and to appreciate what language 
is appropriate in different situations. In this context, well managing a specialised vocabulary 
as a future specialist in no matter what field of knowledge is part of that competence, as he 
needs it for communicating with specialists in that field of knowledge. Acquiring such a 
vocabulary means to acquire a language for special purposes. Romanian for Special Purposes 
(RSP) includes almost the same grammatical structures as standard or colloquial Romanian 
and a lot of vocabulary specific to a certain field of knowledge and denoting actions, 
operators, machines, features, etc. Romanian for agriculturists is such an RSP. Part of it is 
made of nouns denoting agricultural trades, occupations, tools, machines and equipment.  

 
Material and Method 
We have inventoried 60 nouns denoting agricultural trades in Romanian starting 

from the most accredited source – The Romanian Explanatory Dictionary (DicŃionarul 
explicativ al limbii române, 1996). In our analysis we have applied the statistical method to 
see at what extent these nouns have been borrowed or formed within the Romanian language. 

 
Results and Discussion 
Nouns denoting agricultural trades in Romanian (60) are either borrowings from 

other languages (22, that is 37%), or derivatives (37, that is 61%). Only one term (2%) can be 
labelled as “origin unknown”: baci “shepherd in charge of a sheepfold” (Figure 1). 

1. Borrowings or loanwords are words taken over from a foreign language. The 
term is somewhat misleading, since “borrowed” words usually become a permanent, not a 
temporary, part of the borrowing language. Many borrowings are modified to bring them into 
line with the phonological rules of their new language.  
Figure 1 



  

Origin of Nouns Denoting Agricultural Trades in Romanian

37% Borrowings 

61% Derivatives

2% Origin 
unknown

 
 
In a chronological order, the nouns denoting agricultural trades in Romanian have 

been borrowed from Latin, Turkish, Hungarian, and French.  
1.1. Borrowing from Latin has been constant from the very earliest times, and has 

always included quite central, though few vocabulary items (3, that is 14%): căprar (Rare) 
“goatherd, goat keeper” < L caprarius, păstor “shepherd” < L pastor, and văcar “cowherd, 
neatherd” < L vaccarius.  

1.2. The Turkish settlement in the neighbourhood of the Romanian Provinces had a 
marked effect on the Romanian vocabulary. However, few vocabulary items related to 
agricultural trades have been borrowed from Turkish (3, that is 14%): cioban “shepherd” < 
Turk çoban, harabagiu (Dial.) “carman, carter” < Turk arabaci, and zarzavagiu 
“costermonger, greengrocer” < Turk zerzevaŃçi. 

1.3. The Hungarian settlement in Transylvania also had a marked effect on the 
Romanian vocabulary. The vocabulary related to agricultural trade has preserved very few 
elements (1, that is 5%) from Hungarian: sămădău (Dial.) “swine herd supervisor” < Hung 
számádó. 

1.4. French has contributed more than any other language to the Romanian 
vocabulary. Borrowing at all levels of vocabulary was especially heavy during the 19th 
century, affecting the core vocabulary. More recent borrowing has been mostly at the learned 
and cultured level. A great number of nouns denoting agricultural trades (15, that 67%) have 
come from French. If two of them might have come either from French or from Latin - 
agricultor, oare “agriculturist, cultivator, farmer, husbandman, ploughman, tiller (of the 
soil)” < F agriculteur, L agricultor and colon “colonist, colonus” < F colon, L colonis - the 
other ones have a defined origin: apicultor, oare “apiarist, apiculturist, beekeeper” < F 
apiculteur, arboricultor “arboriculturist” < F arboriculteur, avicultor “poultry breeder / 
farmer” < F aviculteur, cultivator “farmer, grower” < F cultivateur, fermier “farmer” < F 
fermier, horticultor, oare “gardener, horticulturist” < F horticulteur, ostreicultor (Rare) 
“oyster breeder” < F ostréiculteur, pepinierist “nurseryman” < F pépiniériste, piscicultor 
“breeder of fish, pisciculturist” < F pisciculteur, pomicultor “fruit grower, orchardist” < F 
pomiculteur, sericicultor, oare “seri(ci)culturist” < F sériciculteur, silvicultor, oare 
“silviculturist, sylviculturist” < F sylviculteur, viticultor, oare “viticulturist, wine dresser / 
grower” < F viticulteur (Figure 2). 

 



  

Figure 2 

Nouns Denoting Agricultural Trades in Romanian: 
Borrowings

5% Hungarian

14% Turkish

14% Latin

67% French

 
 
2. Derivatives are new words formed from other words by a process of derivation 

(by adding an affix to an existing word). Are derivatives the following nouns denoting 
agricultural trades (37): albinar (Colloq.) “bee keeper, bee master” < Rum albină + -ar, 
bivolar “buffalo boy” < Rum bivol + -ar, cărăuş “carter, waggoner” < Rum căra + -uş, 
cărucer (Dial.) “carman, carter, drayman” < Rum căruŃă + -er, căruŃaş “carman, carter, 
drayman” < Rum căruŃă + -aş, ciurdar (Rare) “cowherd, neatherd” < Rum ciurdă (< Hung 
csorda) + -ar, cosaş “harvester, haymaker, mower, reaper, scytheman” < Rum coasă + -aş, 
crescător, oare “breeder” < Rum creşte + -ător, culegător “reaper” < Rum culege + -ător, 
gâscar (Rare) “gooseherd” < Rum gâscă + -ar, grădinar “gardener, horticulturist” < Rum 
grădină + -ar, grădinăreasă “gardener” < Rum grădinar + -easă, grăjdar “groom, stable 
man” < Rum grajd + -ar, legător, oare “sheafer” < Rum lega + -ător, legumicultor, oare 
“market gardener, vegetable gardener” < Rum legumicultură (after pomicultor < 
pomicultură), mulgător, oare “milker, milkmaid” < Rum mulge + -ător, oier “shepherd” < 
Rum oaie + -ar, păsărar “bird fancier” < Rum pasăre + -ar, păstoriŃă “shepherdess, 
shepherd girl” < Rum păstor + -iŃă, plantator “grower, planter” < Rum planta + -tor, 
plivitor “weeder” < Rum plivi + -tor, plugar “ploughman” < Rum plug + -ar, podgorean 
“viniculturist, wine grower” < Rum podgorie (Sl podŭgorije) + -ean, porcar “swineherd” < 
Rum porc + -ar (cf. L porcarius), prisăcar “bee keeper, bee master” < Rum prisacă + -ar, 
săpător “hoer; spader” < Rum săpa + -ător, secerător, oare “reaper” < Rum secera + -ător, 
semănător, oare “sower” < Rum semăna + -ător, stupar “apiarist, bee master” < Rum stup 
+ -ar, tăietor “cutter” < Rum tăia + -ător, treierător, oare “thresher” < Rum treiera + -ător, 
Ńăran “countryman, peasant, rustic” < Rum Ńară + -an, Ńărancă “countrywoman, peasant 
woman” < Rum Ńăran + -că, urdar “soft cow cheese maker” < Rum urdă + -ar, vier “vine 
grower; vintager” < Rum vie + -ar, viereasă “vine grower girl; vintager girl” < Rum vier + -
easă, zarzavagioaică “greengrocer girl” < Rum zarzavagiu (Turk zerzevaŃçi) + -oaică. 

 
Conclusions 
Apart from the 2 nouns borrowed from either French or Latin, only 3 nouns denoting 

agricultural trades (to be more exact, the breeding of goats, sheep, and cows) are Latin 
borrowings. Most of the nouns of this category (15) come from French, as a consequence of 
the strong intercultural exchanges of the 19th century. Surprisingly few words have been 
borrowed into Romanian from the neighbouring languages: after centuries of neighbouring or 
even co-habitation, there are only 3 nouns borrowed from Turkish, 1 noun borrowed from 
Hungarian, and no noun borrowed from German! 

Among derivatives, 25 have a nominal basis (e.g., albinar < albină + -ar) and 12 
have a verbal basis (e.g., cărăuş < căra + -uş). The most productive suffixes are -ar (14 



  

derivatives) with a nominal basis, -ător (9 derivatives) with a verbal basis, -aş, -easă and -tor 
(with 2 derivatives each), -an, -că, -ean, -er, -iŃă, -oaică and -uş (with 1 derivative each) with 
either a nominal or a verbal basis. Among the derivatives, 5 have as a basis the male name of 
the trade (grădinăreasă, păstoriŃă, Ńărancă, viereasă and zarzavagioaică). 
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Tout manager agricole moderne devrait être un véritable professioniste dans tous les sens du 

mot, c’est-à-dire être non seulement un véritable agriculteur, mais aussi comptable, charpentier, 
maçon, mécanicien, technicien, etc. De ce point de vue, être familiarisé avec les langues étrangères est 
un impératif des temps modernes, vu que le manager agricole se voit souvent confronté avec des 
problèmes tels le marchandage de tel ou tel produit ou bien l’achat de tel ou tel produit, ce qui 
implique parfois le dialogue direct avec les clients ou les fournisseurs. 

 
 
Introduction 
Bien connaître une langue étrangère devrait être, de ce point de vue, une des priorités 

du fermier moderne. Connaître à fond le vocabulaire spécifique à tel ou tel domaine – et le 
vocabulaire des métiers agricoles en fait partie – ne peut que l’aider à mieux comprendre et la 
langue étrangère, et sa propre langue, surtout quand certaines lexies de la langue maternelle 
sont des termes empruntés à la langue étrangère. 

 
Matériel et méthode 
Nous avons inventorié 45 noms de professions agricoles en français que nous avons 

puisés aux dictionnaires de langue française du type Dictionnaire alphabétique & analogique 
de la langue française (1996). Ces noms ont été comparés ensuite aux termes roumains 
correspondants puisés aux dictionnaires de langue roumaine du type DicŃionarul explicativ al 
limbii române (1996), pour voir dans quelle mesure on peut établir des relations du type 
« emprunt » entre les deux inventaires. 

 
Résultats et discussion 
Nous avons trouvé pour les noms 45 mots français les équivalents roumains suivants: 
- 18 noms français se retrouvent en roumain sous une forme adaptée surtout quant 

aux suffixes : 
- F -teur < R -tor (16) : agriculteur < R agricultor, apiculteur < R apicultor, 

arboriculteur < R arboricultor, aviculteur < R avicultor, colon < R colon, 
cultivateur < R cultivator, fermier < R fermier, horticulteur < R horticultor, 
ostréiculteur < R ostreicultor, pépiniériste < R pepinierist, pisciculteur < R 
piscicultor, pomiculteur < R pomicultor, sériciculteur < R sericicultor, 
sylviculteur < R silvicultor, trieur, euse < R treierător, trior, viticulteur < R 
viticultor; 

- F -eur < R -aş / -tor (2) : faneur < R cosaş, presseur < R presator, presor. 
- 27 noms français sont rendus en roumain par des syntagmes explicatifs du type: 

- « personne qui » + nom du verbe (16) : arracheur < R persoană care 
recoltează, smulge, scoate, arroseur, euse < R persoană care stropeşte, 
botteleur, euse < R persoană care leagă, strânge în mănunchi, 
înmănunchează, broyeur < R persoană care zdrobeşte (inul), décolleteur, 
euse < R persoană care decoletează rădăcinoasele, défricheur < R persoană 
care defrişează / desŃeleneşte, faneur, euse < R lucrător care întoarce fânul, 
faucardeur < R lucrător care taie vegetaŃia acvatică, glaneur, euse < R 
persoană care strânge spicele rămase pe lan, grappilleur, euse < R persoană 
care strânge ciorchinii rămaşi după culesul viei, herseur, euse < R persoană 



  

care grăpează, javeleur, euse < R persoană care culcă grâul pe brazdă în 
paie, marneur < R persoană care îngraşă pământul cu marnă sau care 
lucrează într-o marnieră, pelleteur, euse < R persoană care lucrează cu 
lopata, râteleur, euse < R persoană care greblează, soufreur, euse < R 
persoană care pregăteşte / împrăştie sulful; 

- « éleveur » + nom de l’animal (5) : coqueleux, euse < R crescător de cocoşi 
de luptă, faisandier < R crescător de fazani, herbager, ère < R crescător 
care se ocupă de îngrăşarea vitelor, magnanier, ère < R crescător de viermi 
de mătase, nourrisseur < R crescător de vite ; 

- « ouvrier spécialisé » (2) : presseur < R lucrător specializat în presarea 
materialelor, soufreur, euse < R lucrător care pregăteşte sulful, care 
stropeşte / impregnează cu sulf ; 

- « soigneur » + nom de l’animal / de la plante (2) : basse-courier, ère < R 
îngrijitor de păsări (de curte), émondeur < R curăŃitor de arbori ; 

- « agent » d’une certaine « action » (1) : vanneur < R vânturător de cereale ; 
- « cultivateur » + nom de la plante (1) : champignonniste < R cultivator de 

ciuperci. 
Un grand nombre de noms de métiers (9) désignent à la fois l’ « agent » et 

l’ « instrument » (machine agricole, appareil, ambarcation, dispositif) : arracheur < R maşină 
de recoltat, combină, arroseur, euse < R aparat / maşină de stropit, stropitoare, décolleteuse 
< R maşină de decoletat rădăcinile, faneuse < R maşină agricolă de uscat fânul, faucardeur < 
R ambarcaŃiune echipată cu maşină de tăiat vegetaŃia acvatică, herseuse < R grapă, 
javeleuse < R maşină de culcat grâul în paie, pelleteuse < R dispozitiv / maşină care 
lopătează, dispozitiv mecanic pentru încărcarea automată a camioanelor, soufreuse < R 
aparat care serveşte la pulverizarea sulfului, stropitoare (cu pucioasă). 



  

Conclusions 
Sur les 45 termes français, 27 (60%) sont rendus en roumain par des syntagmes 

explicatives, ce qui indique le fait que ces termes ont longuement désigné des réalités 
inexistentes dans l’agriculture roumaine. Autres 18 termes (20%) ont été empruntés et adaptés 
au phonétisme et à la graphie du roumain probablement à des époques plus lointaines. Quant 
aux 9 termes désignant à la fois l’agent et l’instrument, ils ont trouvé en roumain, à la 
différence du français, des équivalents différents pour les deux réalités (Figure 1). 

Certains noms français tel champignonniste, dont l’équivalent roumain est cultivator 
de ciuperci, n’est jamais rendu dans les dictionnaires par ciupercar, terme qu’on rencontre, 
d’ailleurs, dans la littérature spécialisée dans la culture des champignons.  

Quant au terme roumain cânepar « cultivateur de chanvre », il ne désigne guère le 
cultivateur, mais un petit oiseau (linotte).  
Figure 1 

Noms roumains de professions agricoles d'origine francaise

40% Adaptations

60% Syntages 
explicatives
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La traduzione commerciale suppone problemi diversi, di natura linguistica, ma anche etica.  

Il traduttore professionista dovrebbe disporre di base dati per ogni tipo di documento da tradurre e 
dovrebbe avere una buona competenza linguistica, visto che negli affari non sono ammessi ambiguità o 
equivoci. Nello stesso tempo il traduttore è responsabile nei confronti dei suoi clienti ed è un fattore 
importante che influisce sulla cooperazione interculturale stabile a lungo termine. 

 
 
1. Al centro delle prime riflessioni teoriche sulla traduzione è stata l’idea che la 

traduzione era un’arte, perciò non poteva essere spiegata. La linguistica ha cambiato la 
percezione del fenomeno; secondo i linguisti, la traduzione è una scienza e può essere 
descritta oggettivamente. Attualmente, la maggior parte delle traduzioni non sono testi 
letterari, ma tecnici, medici, legali, commerciali, amministrativi ; la traduzione diventa 
sempre più un vero mestiere e interviene in contesto professionale. 

Secondo Roger T. Bell la parola traduzione assume tre sensi diversi, il termine 
potendo riferirsi: 

- al processo della traduzione; 
- al prodotto del processo della traduzione (il testo tradotto); 
- al concetto astratto che include sia il processo della traduzione che il prodotto del 

processo della traduzione. 
A sostegno della teoria della traduzione vengono scienze come la linguistica 

contrastiva, la psicologia, la sociologia, la teoria della comunicazione, l’informatica.  
Secondo Bell, la competenza di un traduttore ha quattro componenti :  

1. La competenza grammaticale, relativa al codice, al lessico, alle 
regole di formazione delle parole e alla struttura delle frasi. 

2. La competenza sociolinguistica, che permette al traduttore di capire il 
senso reale del messaggio, lo scopo dell’interazione ecc. 

3. La competenza di discorso, cioè la capacità di combinare la forma e il 
senso per ottenere testi a carattere unitario. 

4. La competenza strategica, che implica la conoscenza delle strategie 
di comunicazione che rendino efficace la comunicazione e che compensino le 
perdite. 

A differenza della comunicazione monolingue, la comunicazione bilingue suppone 
operazioni complesse. Il traduttore decodifica messaggi trasmessi in una lingua per codificarli 
in un’altra lingua, operando su due messaggi. Molte delle difficoltà sorgono dal fatto che nel 
caso della traduzione, la comunicazione suppone due codici, due enonciazioni o testi, due set 
di contenuti e due culture.  

Il traduttore deve avere conoscenze relative alla lingua da cui traduce, al tipo di testo, 
alla lingua in cui traduce, al campo, all’analisi contrastiva e avere l’abilità di decodificare e 
codificare. 

2. Nell’ultimo decennio i cambiamenti nei campi sociale, economico e politico hanno 
determinato la migrazione della forza lavoro, la creazione di filiali e succursali delle aziende 
all’estero, la creazione di società miste ecc. Il numero degli investimenti stranieri va 
aumentando; c’è sempre maggior bisogno di traduttori.    

Il lavoro all’estero mette le aziende nelle condizioni di affrontare notevoli problemi :  
- due sistemi linguistici ; 
- due sistemi giuridici ; 
- due sistemi legislativi. 



  

La maggior parte dei documenti da tradurre sono atti costitutivi, statuti, procure, 
verbali, contratti, per la cui redazione è necessario ricorrere a consulenza legale.  

Nel manuale « L’economia e gli affari », Christiane Cochi identifica più errori-tipo 
che possono essere evitati in occasione della redazione dei contratti.  

1. Cominciare i negoziati sulla base di un modello di contratto già 
utilizzato dalla società su un altro mercato ; 

2. Intraprendere i negoziati senza procurarsi, in via preventiva, i testi di 
legge del proprio paese e quelli applicati in Italia ; 

3. Redigere il contratto senza determinare quale sia la legge applicabile 
al contratto ; 

4. Non tenere conto dei costi determinati dalla legge del paese in cui si 
lavora e dalla legge italiana ; 

5. Stabilire chiaramente se l’agente italiano sarà legato con la casa 
madre o con la filiale. 

6. Non correlare la lingua e la giurisdizione prescelte con il diritto 
applicabile ; 

7. Accettare di subordinare il contratto ad un determinato diritto senza 
essere informati dalle caratteristiche di questa legge ; 

8. Tradurre letteralmente i termini giuridici del contratto. 
Ci sono problemi specifici a seconda dell’applicazione del diritto italiano o di quello 

romeno. Il sistema giuridico italiano è molto formalistico. Per esempio gli articoli 1341 e 
1342 del Codice Civile italiano stabiliscono una serie di clausole relative alle limitazioni di 
responsabilità, alla risoluzione del contratto ecc., le quali devono essere approvate in modo 
specifico con un adeguato richiamo, seguito da una seconda firma. Il contratto è inefficiente 
se non sia apposta una seconda firma tramite la quale siano approvate alcune formalità. 

La materia del diritto delle società in Italia è inclusa nel Codice Civile, invece in 
Romania e in Francia esiste il Codice del Commercio.  

L’uomo di affari italiano deve assicurarsi che i testi di legge messi a sua disposizione 
sono aggiornati, dato che in Romania il sistema legislativo viene modificato frequentemente. 

3. Dopo la redazione dei documenti, essi vanno sottoposti alla traduzione.  
Il traduttore agisce sul testo percorrendo più fasi : 
a) identificazione del codice ; 
b) identificazione del tipo di testo ; 
c) divisione del testo in una o più unità di traduzione ; 
d) decodificazione di ogni segmento ; 
e) codificazione del messaggio. 
Questo lavoro viene poi seguito da’un altra fase : la correzione.  
Per la produzione di un testo equivalente ci sono più strategie. Molti termini 

economici hanno un equivalente nella lingua in cui si traduce, il traduttore ricorrendo spesso 
alla traduzione letterale : contract – contratto, preŃ – prezzo, mandat – mandato. Nelle lingue 
romanze vi sono parole di forma simile, il cui significato è diverso : ad esempio, firma 
significa semnătură, non firmă (azienda, impresa). 

Alcuni termini sono soggetti a più traduzioni : obligaŃie – obbligo, obbligazione, 
dovere, onere ; comandă – ordine, ordinazione, commessa ; respectare – rispetto, osservanza, 
il traduttore dovendo fare un lavoro di ricerca lessicale.  

Tuttavia, ci sono casi in cui il significato del testo deve essere tradotto con costrutti, 
locuzioni, modi di dire caratteristici della lingua nella quale si traduce : normele de protecŃie a 
muncii – le normative antifortunistiche. La parola concediu entra in sintagmi quali : concediu 
de odihnă (le ferie, *ferie di riposo), concediu de boală (assenza dal lavoro a causa di 
malattia, *ferie di malattia), concediu de maternitate (la maternità, *ferie di maternità).  

Il traduttore deve conoscere molto bene la grammatica e le strutture lessicali delle due 
lingue, abbinare le conoscenze sintattiche a quelle semantiche. Tutte queste informazioni 
linguistiche hanno un ruolo importante per la produzione e la comprensione dei testi. 

Ecco due esempi che mettono in evidenza notevoli differenze di strutturazione 
dell’italiano e del romeno: 



  

Per esempio in romeno il prefisso negativo ne- è molto produttivo :  
1. ne- + sostantivi : neexecutare, neîndeplinire, neîntocmire, nelegalitate, nelivrare, 

neparticipare, neperfectare, neplată, neproprietar, nepricepere, nerespectare, nevalabilitate. La 
traduzione di tali sostantivi è molto difficile :  

- articolo determinativo + non + sostantivo : neutilizarea – il non utilizzo ; 
- il participio passato mancato + sostantivo : neplata – il mancato pagamento, 

nerespectarea – il mancato rispetto, nerespectarea obligaŃiilor contractuale – il 
mancato adempimento degli obblighi contrattuali ; 

- il prefisso negativo in- : nevalabilitate – invalidità, nerespectarea obligaŃiilor 
asumate de către … – l’inadempimento di … agli obblighi assunti ; 

- neprezentare – assenza. 
2. ne- + aggettivi :  
- non + aggettivo : neprofitabil – non reddittizio, necorespunzător – non 

conforme ; 
- il prefisso negativo i- : nelimitat : illimitato ; 
- il prefisso negativo in- : necorespunzător – inidoneo, nesatisfăcător – 

insoddisfacente. 
3. ne- + participi passati : 
- non + participio passato : neplătit – non pagato, neîncasat – non incassato, 

neonorat – non onorato, neexecutat – non eseguito ;   
- il prefisso negativo in- : neprevăzut – imprevisto ; 
- neprelucrat – grezzo. 
Nei testi delle dichiarazioni o delle procure si evita di esprimersi in prima persona e si 

ricorre a una perifrasi con la terza persona : 
Subsemnatul declar că împrumutul va fi plătit prin banca … 
Il sottoscriztto dichiara che il prestito sarà pagato tramite la banca … 
4. Tranne ausili quali dizionari monolingui e bilingui e dizionari economici, è molto 

utile avere per ogni forma di testo una base dati contenendo il fondo di parole usate 
frequentemente oppure il fondo delle strutture che ricorrono frequentemente. Ecco un modello 
a scala estremamente  ridotta per i contratti:  

 
CONTRATTI 

 
Attributi : annullabile, collettivo, di fatto, formale, individuale, internazionale, invalido, 
nullo, privato, pubblico, segreto, valido, vitalizio. 
Elementi : alinea, allegato, articolo, capitolato, capoverso, clausola, integrazione, paragrafo, 
stipula. 
Generici : accordo, patto. 
Specifici : affitto, appalto, assunzione, comodato, concordato, convenzione, leasing, 
locazione, mandato, matrimonio, subaffitto, subappalto, sublocazione. 
Predicati con oggetto : adempiere, annullare, convalidare, firmare, invalidare, modificare, 
ratificare, redigere, registrare, rescindere, revocare, risolvere, rispettare, sottoscrivere, 
stilare, stipulare, trascrivere, violare. 

 
A suo turno, il contratto può essere realizzato tramite testi concreti che variano a 

seconda del tono, dell’oggetto e dello scopo per il quale un determinato testo è stato creato. 
Ogni tipo di contratto può formare l’oggetto di uno studio a parte. 



  

 
CONTRACT DE DISTRIBUłIE 

ESCLUSIVĂ 
 

Substantive : 
concurenŃă 
distribuitor 
producător 
stoc 
teritoriu … 
SN : 
obligaŃia de neconcurenŃă 
reclama şi publicitatea comercială 
listă de preŃuri 
piese de schimb 
cantităŃi minime de produse 
serviciul de garanŃie, service … 
Predicate + COD : 
a comercializa … 
Structuri frecvente : 
în teritoriu 
în afara teritoriului … 

CONTRATTO DI CONCESSIONE 
ESCLUSIVA 

 
Sostantivi : 
concorrenza 
distributtore 
produttore  
scorta, stock  
territorio … 
SN : 
divieto di concorrenza 
documenti e materiale pubblicitario 
listino prezzi 
parti / pezzi di ricambio 
quantitativi minimi di prodotti 
servizio post-vendita … 
Predicati con oggetto : 
Commercializzare … 
Strutture frequenti :  
all’interno del territorio 
al di fuori del territorio … 
…….. 

 
Non si può parlare di una lettura definitiva o di una trasposizione perfetta del testo. 

Tuttavia, il traduttore si ferma nel momento in cui sente di aver raggiunto il suo scopo. 
5. Anche se dispone di una buona competenza linguistica, il traduttore può trovarsi in 

situazioni difficili. Ad esempio, un contratto può contenere clausole suscettibili di avere un 
senso ambiguo, prestandosi a due o più interpretazioni. La responsabilità del contenuto del 
testo appartiene normalmente al redattore.  

Secondo Anthony Pym, il traduttore è responsabile del suo prodotto dal momento in 
cui accetta di tradurre. La questione-chiave non è come tradurre ?, ma si deve tradurre ?.  

6. Abbiamo presentato solo alcuni aspetti che implica la traduzione in contesto 
professionale e abbiamo mostrato che il processo della sostituzione di un testo scritto in una 
lingua con testo equivalente in un’altra lingua esige competenze specifiche da parte del 
traduttore.  

Il lavoro del traduttore è simile al processo di trattamento automatico delle 
informazioni, il traduttore dovendo essere capace di operare delle selezioni e di manipolare le 
informazioni.  

In quanto professionista, oltre le abilità e le competenze soprammenzionate, il 
traduttore è responsabile nei confronti dei suoi clienti, agendo nell’ambito della cooperazione 
internazionale. 
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Somebody said that translating is not only ability but also art. And I think he was not wrong at 

all. My paper deals with the accuracy of translation in such fields as economy and informatics. Terms 
and phrases that do not find an equivalent in Romanian usually give us quite a headache.  

 
 
1. The accuracy of translation in Economic articles 
Usually an economic dictionary is necessary and enough to translate a text from the 

specified field. But what are we supposed to do when the concepts that are dealt with do not 
exist at all in Romania. In this case, they do not have a correspondent to be used in the 
translation. Here is an example: in an article written by Martin Feldstein on The future of 
Social Security Pensions in Europe, we find a chapter entitled “A Notional Defined 
Contribution System”. We find the translation of the title as “Un sistem de contribuŃii definite 
noŃional”133. Of course that a person who cannot speak English does not understand much of 
the translation that the magazine offers. The reason for which the reader does not understand 
much is that the respective system does not exist in Romania, so we do not possess the 
necessary terms in speaking about it. So, is there anything to be done in such a case? One of 
the solutions would be: let the article be translated by an economist who really knows what 
the article is about. Here is another example of a fragment extracted from the same article: 

“But even if European governments were willing to accept the combination of cost 
and risk involved in the mixed system, it would not be possible to use a defined benefit form 
of the pay-as-you-go system. There is, however, an attractive alternative for the pay-as-you-
go component: a “notional” defined contribution system of the type that has recently been 
introduced on a purely national basis in Sweden and Italy. In a notional defined contribution 
system, each individual has a personal account to which he or his employer pays a prescribed 
annual amount or share of earnings. These funds are not invested in stocks and bonds but go 
to the government and are used to finance concurrent pay-as-you-go benefits. But unlike the 
defined benefit system, each individual’s account is directly credited with the amount that the 
individual (or his employer) pays into the pay-as-you-go system.” 

Here is a translation that explains the concepts, though it does not give an accurate 
translation of terms because the system does not exist in Romania.  

“Dar chiar dacă guvernele europene ar fi de acord să accepte o combinaŃie de cost şi 
risc implicate în acest sistem mixt, nu ar fi posibil să folosim o formă definită a beneficiului în 
cadrul sistemului plăŃii din mers. Există, totuşi, o alternativă destul de atractivă, pentru 
componenta „plata din mers”: un sistem de contribuŃii speculativ de tipul celui introdus de 
curând pe o bază pur naŃională în Suedia şi Italia. Într-un sistem de contribuŃii speculativ, 
fiecare individ are un cont personal în care plăteşte (el sau angajatorul)o sumă prestabilită din 
câştiguri. Aceste fonduri nu sunt investite în acŃiuni sau obligaŃiuni ci merg la guvern şi sunt 
folosite pentru a finanŃa beneficii concurente pe baza plăŃii din mers. Dar spre deosebire de un 
sistem definit de beneficii, contul fiecărui individ este creditat direct cu o sumă pe care 
individul sau angajatorul său o plăteşte în sistemul plăŃii din mers. Mai mult, contul primeşte 
o rată de înapoiere pe balanŃa acumulată la o rată de dobândă speculativă egală cu rata de 
creştere a impozitului bazat pe totalul angajaŃilor ce figurează pe statul de plată. Această rată 
de înapoiere speculativă este rata pe care guvernul şi-o poate permite să plătească într-un 

                                                      
133 PiaŃa pensiilor, Nr. 3, Iunie, 2001 



  

sistem pur pe baza plăŃii din mers şi face beneficiile aşteptate egale, în medie, cu beneficiile 
care ar fi plătite într-un sistem de beneficii definit pe baza plăŃii din mers.” 

So, if the system does not exist, the terms do not exist, either. That means we have 
two possibilities: one is to explain the respective terms using the vocabulary existing in our 
mother tongue and the other possibility is to create the terms. But maybe the last of the 
possibilities should be left in the care of the economists, rather than translators.  

 
2. The accuracy of translation in Informatics 
It is not seldom that we run over terms like “document updating”, translated into 

Romanian with “actualizare a documentelor” or “document scanner” for which we have the 
translation “cititor, lector, scanar” or “document reader”, “cititor, lector de documente”. For 
example, if we take into consideration computer programmes and especially the installation of 
an “Easy Linux” programme, for a beginner, in spite of “easy” the programme has a very 
superficial instructions book. 

We can also speak about “Office 2000 Professional” the first important programme 
that we find completely translated into Romanian. We are going to run into problems when 
speaking about “Word”, “Excel” and “Outlook”, the three translated applications. We should 
begin installing the programme. First of all we are trying to install “Office 2000 Pro 
Romanian” over “Office 2000 Pro” in English, but the operatin, although believed to have 
been a success, was a complete failure. When turning on “Word” it started in English. 
Therefore, we uninstalled the English “Office” and we replaced it with the Romanian one. 
Here we could remark that the installing options were given in Romanian. The next step is the 
accommodation with the Romanian menu. But when coming over the menu 
“Inserare/Autotext” some elements like signature, greeting formulas, header and footer were 
not translated (these elements were still in English). We’ll never know why. We also observed 
that there were other elements that needed translation. We also remarked that some “vrăjitori” 
(wizard) were not translated. We appreciated the efforts for the translation of error messages 
but the dialogue box has not been translated, and thus, instead of “Revocare” it says “Cancel”. 
Referring strictly to terminology, maybe “Anulare” would have been a better translation for 
“Cancel” than “Revocare”. As far as the Romanian Dictionary shows, “Revocare” and 
“Anulare” are synonyms but the former has a few extra meanings that we cannot apply in the 
context. “Anulare” has still been used to translate “Undo”. “O.K.” is stll “O.K” in Romanian. 
Any translation of O.K would have been ridiculous. “Zoom” has been translated with 
“Panorama” which is not very suggestive but it is also very difficult to find a word that could 
suggest the “Zoom” effect. Maybe “Mărire / Micşorare” but these are already two words. Still 
referring to translation we can find words which are not translated appropriately and also 
words and phrases which lack unity. For example text styles are translated with “Aldin” for 
“Bold”, “Cursiv” for “Italic”, but “Underline” is translated by “Subliniere” instead of 
“Subliniant”.  

But there is a problem that seems to be more important than what we mentioned up to 
this moment. That problem refers to orthographic and grammatical correction. There is more 
to be worked out in this field, as we can observe in the next Romanian example:  

“Ionică nu se întorsese acasă de la râu. Se pare că Bisisica iar a luat-o razna şi nu-i 
mai tăcea gura, nici apa nu-i mai plăcea. Ea a mers la iarbă albastră”.  

The syntax and grammar analyser is not familiar with all the rules of the Romanian 
language and does not make the correct agreement between subject and predicate. 

Anyway, for using the computer, we must first get used to terms that are specific for 
PCs, like file, window. There is also a positive side of the translation: one does not see the 
computer speaking a foreign language.  
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On enseigne la lecture pour développer chez le lecteur des attitudes, habiletés et compétences 

dont il a besoin pour obtenir des informations, créer et réagir aux idées, cultiver l’intérêt et produire 
du plaisir en lisant par l’intermédiaire de la compréhension. 

S’agissant d’une activité du langage, la lecture est conçue dans ce cadre non pas comme une 
activité de reconnaissance, mais comme une activité de production de sens. 

 
 
1. La définition de la lecture 
Nous définirons la lecture-compréhension comme une activité du langage, résultat 

d’un apprentissage social, en rapport étroit avec les contextes socioculturels où elle a lieu et 
avec les activités pratiques, concrètes de l’individu, activités dans lesquelles elle trouve ses 
motifs. En d’autres mots, cette activité a lieu à l’intérieur de formations sociales caractérisées 
par un même langage et elle s’actualise sous forme d’actions précises, déterminées par les 
particularités du texte, par les buts communicatifs des agents de la communication écrite et 
par les pratiques de la formation sociale dans laquelle elle a lieu. La lecture se présente alors 
comme une pratique socialement déterminée qui devient un instrument de résolution de 
problèmes pour l’activité concrète du sujet avec laquelle elle s’articule. 

S’agissant d’une activité du langage, la lecture est conçue dans ce cadre non pas 
comme une activité de reconnaissance, mais comme une activité de production de sens. 
Même si elle suppose de la part du lecteur la reconnaissance des éléments de la langue, c’est-
à-dire de ce qui est réitérable, donné, elle comporte aussi, comme condition nécessaire, la 
réalisation d’un ensemble d’opérations de sémantisation qui impliquent une attitude 
évaluative, créative de celui qui comprend. Il revient donc à dire que la production du sens à 
l’écrit ne peut pas être analysée qu’à partir du pôle émetteur. 

Le point de départ de notre conception est la dualité irréductible de l’auteur et du 
lecteur, ce qui confère à la lecture un caractère essentiellement dialogique. Nous croyons que 
la conscience de celui qui comprend ne peut pas être éliminée et que le texte lu ne peut pas 
être perçu comme un simple objet, mais comme l’intervention d’une conscience à propos d’un 
objet discursif, à l’intérieur d’un dialogue qui ne conclut pas. 

Reprenant les mots de Bakhtine, Todorov (1981) nous dira que « Tout énoncé est 
conçu en fonction d’un auditeur, c’est-à-dire, de sa compréhension et de sa réponse […] mais 
aussi en fonction de son accord, de son désaccord, ou, pour le dire autrement, de la perception 
évaluative de l’auditeur […] » 

C’est à partir de ces principes que nous définissons la lecture comme une réplique 
suscitée par le discours initial qui cherche toujours un discours-réponse. En effet, dès qu’il 
prend contact avec le texte, le lecteur s’interroge à propos de l’objet du discours et du point de 
vue de l’auteur à ce sujet, il adopte une attitude de réponse vis-à-vis de ce qu’il lit. Ainsi, il 
co-construit du sens en réagissant à l’attitude de l’auteur à partir de sa vision du monde; cela 
implique une évaluation de sa part, la création d’une réponse qui permet de continuer le 
dialogue déjà instauré. 

La lecture est un processus psycholinguistique en ce sens où elle commence par une 
représentation linguistique de surface encodée par un écrivain (au sens large) et finit par le 
sens, construit par le lecteur. Il y a donc une interaction essentielle entre le langage et pensée 
durant lecture. L’écrivain encode la pensée sous forme de langage et le lecteur décode le 
langage par l’intermédiaire du processus de penser.  

La lecture est à la fois un processus et un produit. C’est beaucoup plus que recevoir 
du sens du point de vue littéral. Elle implique la mise en action de toute l’expérience de vie 
d’un individu et aussi des capacités intellectuelles pour déduire ce que l’écrivain a encodé. 



  

Ainsi, l’expérience sensorielle antérieure assure la base pour comprendre ce qu’on lit. Et, en 
plus, la lecture est le produit de l’apprentissage humain.  

2. Lecteur et texte 
2.1. Les mouvements de l’œil 
Gérard Vigner (1979) classifie et définit la succession de différents types de  

mouvements oculaires de la manière suivante: 
- des mouvements de progression, séparés par des fixations ou pauses, durant 

lesquels le regard se déplace et localise les futurs points de fixation ; 
- des mouvements de fixation durant lesquels l’œil s’immobilise et qui constituent 

les moments de perception ;   
- des mouvements de régression, qui se manifestent soit chez le lecteur malhabile, 

soit lors de la lecture de textes difficiles. Dans ce cas, l’œil revient en arrière, 
dans un mouvement de droite à gauche, pour revoir un ou plusieurs éléments 
insuffisamment appréhendés.  

On constate de l’énumération antérieure les aspects suivants: 
- la lecture ne consiste pas en un balayage continu du texte par l’œil, mais une 

succession de mouvements inégaux, saccadés, séparés par des fixations, une 
« succession de clichés pris à intervalle régulier sur différents points de la surface 
du texte, mais d’amplitude différente selon les lecteurs ; » (Vigner, 1979 : 27) 

- la vitesse de lecture ne peut pas être représentée  «par une moindre durée des 
temps de pause». Ces temps sont presque identiques chez tous les lecteurs. Mais 
c’est d’une autre manière que se produit quand même une différenciation: le 
lecteur rapide, lors des mouvements de fixation, couvre un nombre plus élevé de 
mots. 

L’objectif principal à atteindre dans les programmes de perfectionnement en lecture 
rapide est  l’élargissement du champ de perception visuelle dans les moments de fixation. 

Les lecteurs expérimentés sont à la fois efficients et effectifs. Ils sont effectifs par leur 
capacité à construire un sens qu’ils peuvent assimiler ou accommoder et qui garde un certain 
niveau d’affiliation avec le sens original de l’auteur. Et les lecteurs sont efficients par le fait 
d’investir une quantité minimale d’effort pour atteindre l’effectivité. Pour accomplir cette 
efficience, les lecteurs maintiennent un accent constant sur la construction du sens durant le 
processus, en choisissant toujours le chemin le plus court vers le sens, en utilisant des 
stratégies pour réduire l’incertitude, étant sélectif en ce qui concerne l’usage approprié des 
termes et approfondissant les compétences conceptuelles antérieures. Les lecteurs efficients 
minimalisent la dépendance du détail visuel.  

La capacité de tout lecteur varie selon les connaissances antérieures dont il se sert 
pour accomplir une tâche de lecture donnée. 

Maîtriser l’activité de lecture, complexe et coûteuse pour le lecteur en langue 
étrangère, consiste à croiser deux types d’opérations. D’une part il s’agit d’actualiser la 
logique d’un univers référentiel ou des schémas prototypiques dont la reconnaissance 
autoriserait le lecteur à accéder aux questions que le producteur du texte s’est posées. D’autre 
part, le texte n’ayant jamais une structure finie ou donnée, au-delà du sens qu’un autre lui a 
attribué il existe des variations énonciatives et linguistico-discursives qui font surgir le 
discours interprétatif. 

 
3. Texte et lecteur 
Le texte est une source continue de signaux que le lecteur doit détecter, identifier et 

interpréter. "Détecter" ou repérer parce que l’émetteur transmet un message au récepteur. 
"Identifier" veut dire préciser la nature du signal, caractériser, faire un bilan des éléments 
d’information qu’il apporte. Et "interpréter" dans le sens de lui (au signal) donner une 
signification, évaluer, commenter. 

L’émetteur (l’auteur), le destinataire (le lecteur) et le message (le texte) sont 
impliqués dans une opération discursive qui apparaît comme un acte ou phénomène langagier 
ayant un caractère co-énonciatif qui, initié au moment de la production de l’écrit, s’accomplit 
lors de la réception. Il s’agit d’une activité de co-construction du sens textuel qui implique la 



  

participation active des partenaires de la communication écrite (émetteur(s) / récepteur(s) ) 
dans le lieu social qu’est le texte. 

L’opération discursive a son origine dans une activité d’ordre interactionnel, dans 
lequel se rencontrent l’émetteur et le destinataire. Cette rencontre a lieu tantôt lors de la 
production de l’écrit, tantôt lors de la réception du texte, ce qui revient à dire qu’elle est 
indissociable des contextes d’énonciation dans lesquels elle s’actualise. Cette interaction 
apparaît alors comme une condition nécessaire pour la réalisation de l’opération discursive. 

Ce sont les conditionnements qui façonnent la réalisation ou non de l’opération 
discursive. 

Ainsi, pendant la production de l’écrit, l’émetteur entame et oriente son opération 
discursive selon les représentations sociales qu’il a, entre autres, de son destinataire, des 
savoirs en jeu, des situations de lecture dans lesquelles va s’insérer son écrit et de son propre 
statut en tant qu’énonciateur. Cet émetteur, conditionné socialement, laisse les traces 
linguistiques et non-linguistiques de son activité discursive sur la surface textuelle. 

Pour sa part, le lecteur, déterminé lui aussi par des facteurs sociaux, accomplit 
l’opération discursive en tenant compte non seulement des indices laissés par l’émetteur sur le 
texte, mais aussi et surtout à partir des conditionnements situationnels, fonctionnels et 
représentationnels qui définissent la situation de communication dans laquelle il se trouve. 

L’opération discursive ne préexiste pas à la lecture, mais elle se réalise en elle et pour 
elle. Ainsi, bien qu’entamée par l’émetteur au moment de la production, elle ne s’accomplit 
que lors de l’activité lective et grâce à l’action exercée par le lecteur sur le texte. 

La réalisation de l’opération discursive demeure "en suspens" jusqu’au moment où le 
lecteur, installé dans une situation de lecture donnée, "collabore" dans sa construction. 

Un autre trait spécifique de cette opération est le dynamisme, car elle ne se construit 
pas une fois pour toutes, mais se réalise tout au long du développement discursif. 

Le discours est le lieu et le moyen d’actualisation des opérations discursives, 
lesquelles apparaissent alors comme susceptibles de proposition, de négociation et 
d’ajustements. Celles-ci ne se figent donc pas sur les unités stables qui constituent le discours 
(mots, phrases), mais elles se construisent au niveau du processus discursif lui-même. 

Résultat de la co-énonciation, élément virtuel et dynamique qui met en évidence les 
pratiques socio-discursives des interlocuteurs, l’opération discursive ainsi définie constitue un 
point de rencontre des processus de production / réception des textes, revêt un caractère non 
seulement sémantique, mais aussi pragmatique et surtout elle met en relief la participation 
active et indispensable du lecteur. 

 
4.   Modèles de processus langagiers mentaux 
4.1. Les modèles du bas vers le haut 
Claudette Cornaire souligne: « Les modèles du bas vers le haut s’appuient sur le 

principe que la signification d’un texte se construit à partir de l’encodage d’unités de base, en 
passant d’abord par la reconnaissance des lettres, des syllabes, des mots et enfin des 
phrases. » (1999 : 22) 

Il s’agit donc d’identifier tout d’abord les unités les plus petites, qui s’enchaînent pour 
former l’unité hiérarchiquement supérieure du point de vue de la grandeur / complexité. Au 
niveau strictement linguistique, le sommet de la hiérarchie le constitue le texte. Si l’on prend 
en considération la composante pragmatique, alors on parle de discours comme unité ultime. 

Par conséquent, la compréhension est le but et le pas finals dans un processus de 
décodage. Malgré la longueur temporelle que ce processus semble comporter, il prend moins 
de temps, car il a lieu, dans la plupart des cas, dans la mémoire du lecteur. 

Eskey soutient que ce modèle est suivi plutôt par les lecteurs en langue seconde ou 
étrangère, que par les lecteurs en langue maternelle. Son affirmation est basée sur le fait que 
les premiers ont des compétences linguistiques moins développées que les seconds et par 
conséquent ils sont moins habiles à suivre les enchaînements de signes – à la fois internes et 
externes au texte – ce qui est valable pour les lecteurs en maternelle. 

L’approche du bas vers le haut constitue la base de la vaste majorité des schémas de 
lecture et aussi de la lecture centrée sur la composante phonétique. Même si, à présent, 



  

l’inadéquation de ce modèle est évidente, il a encore des adhérents en ce qui concerne 
l’apprentissage des langues. 

4.2.  Les modèles du haut vers le bas 
La constatation d’erreurs et de difficultés dans les délimitations et le décodage des 

signes linguistiques a engendré un modèle alternatif  de processus langagier, à savoir le 
modèle du haut vers le bas. Celui-ci opère dans une direction opposée à celui antérieur – du 
bas vers le haut. 

Ce modèle s’appuie sur le principe que la compréhension est un processus 
d’élaboration et de vérification continues d’hypothèses. Dans ce type de modèle, la 
signification globale d’un texte commence à se construire au tout début de la lecture à partir 
d’une hypothèse. C’est en quelque sorte une idée générale que le lecteur se fait du contenu 
d’un texte, cette hypothèse étant produite à partir de l’expérience et des connaissances 
personnelles du sujet. Le texte est ensuite parcouru par le lecteur qui en découvre un certain 
nombre d’indices. 

Cambourne (1979) fournit les paramètres suivants qui soulignent la manière dont ce 
modèle fonctionne en relation avec la lecture : expérience antérieure et intuition de la langue ; 
aspects sélectifs de l’imprimé ; sens ; prononciation des sons – si nécessaire. 

Selon cette théorie, le sujet utilise le bagage de connaissances dont il dispose à ce 
moment-là, les informations sur la structure d’ensemble du texte, les connaissances et les 
intuitions concernant le fonctionnement de la langue, ainsi que la motivation et les attitudes 
envers le texte et le contexte dans lequel le texte est placé. Il ne s’agit pas de décoder chaque 
symbole ou même chaque mot, ce qui fait le lecteur c’est former des hypothèses sur ce qui 
pourrait suivre dans le texte, et ensuite il passe en revue ou vérifie ses hypothèses pour 
déterminer si celles-ci sont en concordance avec celles originales. 

Les stratégies du haut vers le bas utilisées par  les bons lecteurs incluent les aspects 
suivants: 

- l’emploi des connaissances antérieures qui servent de support dans la 
compréhension d’un texte donné ; 

- scanner le texte pour trouver les titres, sous-titres et les matériaux non textuels 
(dessins, graphiques ou diagrammes) pour avoir un horizon plus large de la 
compréhension avant de faire la lecture détaillée ; 

- utiliser la technique de l’écrémage du texte et prendre en considération le 
contexte ; ensuite prendre des notes sur un nombre de questions auxquelles le 
lecteur pourrait répondre tout en faisant la lecture du texte ; 

- identifier le type de texte ; 
- faire la différence entre les informations significatives et celles moins 

importantes. 
Les objectifs de ce type de modèles sont : 
- permettre de raffiner l’hypothèse initiale; 
- formuler de nouvelles hypothèses qui permettront de pouvoir accéder au sens du 

texte. 
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Aujourd'hui, une grande partie des affaires se font par correspondance. Dans toute 

correspondance, l’entreprise véhicule non seulement des informations, mais aussi une image de 
marque de la société. La présentation et le style sont très importants, c’est pourquoi à part l’exigence 
de précision et de clarté, la rédaction des lettres d’affaires implique la transmission de l’idée de 
courtoisie et de respect. Le respect des convenances et de la politesse ajoute une note de perfection à 
tout ce que nous accomplissons. Plus que cela, nous devons mettre du bon vouloir dans nos lettres. La 
courtoisie exige que notre correspondant ait l'impression que c'est pour nous un plaisir de lui écrire et 
non pas une corvée. La politesse exige donc qu’on  traite avec respect le nom, la situation et le titre de 
notre correspondant. La formule de politesse utilisée au début de la lettre commerciale (formule 
d’appel) doit coïncider du point de vue des exigences de courtoisie avec celle qu’on emploie à sa 
conclusion. 

 
 
La communication écrite est soumise à des règles précises de rédaction. Il y a une 

grande variété de sujets traités dans le courrier commercial, c’est pourquoi il est difficile 
d’établir un plan type. Claude Perier établit une typologie des types de courrier commercial, 
en essayant d’esquisser un plan général pour chacun: 

 
1. Le courrier de prise de contact; 
- INTRODUCTION: bref exposé du motif de la lettre; 
- DÉVELOPPEMENT: indication précise de la nature des informations que l’on 

veut obtenir ou que l’on veut donner; 
- CONCLUSION: prise de congé en indiquant que l’on compte sur la réponse de 

l’interlocuteur.  
2. Les réponses à des courriers reçus.  
- INTRODUCTION: reprise de la lettre reçue avec la date et les références; 
- DÉVELOPPEMENT: réponse au courrier du correspondant; 
- CONCLUSION: prise de congé.  
Les exemples présentés dans cet article sont extraits des lettres relatives aux échanges 

de marchandises. 
 



  

L’INTRODUCTION 
Généralement, l’introduction de la lettre commerciale contient une formule d’appel 

suivie d’une phrase introductive qui respecte certaines normes de politesse et de courtoisie. 
 

Formules d’appel dans l’ordre de la fréquence:  
FRANÇAIS ROUMAIN 

− Messieurs  
− Monsieur 
− Madame, Monsieur 
 
− Cher client / Chère cliente 

− StimaŃi domni (*Domnilor) 
− Stimate domn (*Domnule) 
− Stimate domn, stimată doamnă (*Doamnă, 

Domnule) 
− Stimate client / Stimată clientă (*Dragă 

client,ă) 
 
Nous avons marqué par * les formules que le roumain n’utilise pas dans la rédaction 

des lettres commerciales. 
En utilisant les formules d’appel, il faut tenir compte de la nature de la relation qui 

existe entre les deux correspondants: 
- si on ne connaît pas les personnes auxquelles la lettre est adressée, on emploie les 

formules d’appel suivantes: Monsieur, Madame, Mademoiselle (Messieurs, 
Mesdames, Mesdemoiselles) et on utilise dans le texte de la lettre le pronom 
“vous”. En roumain, on ajoute le mot “Stimate” (Stimată, StimaŃi), devant le mot 
„Domn” (Doamnă, Domni) pour respecter les règles de la courtoisie. Pour 
s’adresser de manière générale à la direction d’une société commerciale, la 
formule recommandée sera le pluriel: “Messieurs”. 

- s’il s’agit d’une relation plus amicale, on peut faire appel au mot “cher”: Cher 
Client, Cher Collègue. Mais le roumain n’emploie pas l’équivalent exact du mot 
“cher”, c’est-à-dire: “dragă”. 

- si le destinataire de la lettre est une femme, la formule utilisée sera: Chère 
Cliente. De nouveau, en roumain on évitera: “Dragă Clientă”, en faveur de: 
“Stimată Clientă”. 

- le français n’accepte pas la présence du nom propre après la formule d’appel 
“Cher Monsieur”, mais le roumain l’accepte dans les formules de ce type: 
“Dragă Domnule Popescu”. En français on retrouve parfois le nom propre dans 
la formule d’appel, après le titre de civilité, qui peut être écrit en abrégé: 
„Monsieur Julien Leblanc”, „M. Julien Leblanc”, „Madame Anne Hubert”, 
„Mme Anne Hubert”. 

Dans ce qui suit nous allons présenter la phrase introductive de quelques lettres 
rédigées en français où l’on retrouve les marques de politesse suivantes: l’emploi du 
conditionnel (nous souhaiterions), le verbe bien vouloir, la récurrence du pronom personnel 
vous et de l’adjectif possessif votre, vos. En roumain l’expression est plus simple, plus directe.  



  

 
FRANÇAIS ROUMAIN 
Le courrier de prise de contact 
 

- (1) Nous souhaiterions recevoir la visite 
de votre représentant pour procéder à 
……. 

- (2) Je vous demande de bien vouloir me 
faire parvenir une documentation détaillée 
sur votre gamme de ……. 

- (3) Nous avons eu votre adresse par l’un 
de vos clients, la société x ……, qui est 
très satisfaite de vos services. 

 
 

Les réponses à des courriers reçus 
- (1') Nous vous remercions de votre 

demande de renseignements, et nous 
avons le plaisir de vous adresser notre 
dernier catalogue ainsi que nos tarifs. 

- (2') Nous faisons suite à votre courrier du 
9 courant et vous remercions de l’intérêt 
que vous portez à notre marque. 

- (3') Nous accusons réception de votre 
lettre du 9 avril dernier, nous demandant 
d’annuler pour moitié votre commande du 
6 mars.  

Stabilirea contactului 
 

- (1) Îl invităm la sediul nostru pe 
reprezentantul dumneavoastră pentru 
……. 

- (2) Vă rog să-mi trimiteŃi o documentaŃie 
detaliată asupra gamei dumneavoastră de 
…… 

- (3) Am primit adresa de la unul din clienŃii 
dumneavostră, societatea x ……, care este 
foarte mulŃumită de serviciile 
dumneavostră. 

 
Răpunsuri la scrisorile primite 

- (1') Vă mulŃumim pentru interesul 
manifestat şi avem plăcerea să vă trimitem 
cel mai recent catalog şi tarifele noatre. 

- (2') Răspundem la scrisoarea 
dumneavoastră din 9, luna curentă, 
mulŃumindu-vă pentru interesul pe care îl 
acordaŃi mărcii noastre. 

- (3') Am primit scrisoarea dumneavoatră 
din 9 aprilie, prin care solicitaŃi reducerea 
la jumătate a comenzii din 6 martie. 

 
Voilà les traductions exactes de ces phrases en roumain. Elles sont marquées par * 

puisqu’on ne les retrouvera pas de cette manière dans les lettres commerciales en roumain:  
*(1) Am dori să primim vizita reprezentantului dumneavoastră pentru a începe …… 
*(2) Vă rog să binevoiŃi să-mi trimiteŃi o documentaŃie detaliată asupra gamei 
dumneavoastră de ……. 
*(3) Am primit adresa dumneavostră de la unul din clienŃii dumneavostră, societatea 
x ……, care este foarte mulŃumită de serviciile dumneavostră. 
*(1') Vă mulŃumim pentru cererea de date/informaŃii şi avem plăcerea să vă adresăm 
ultimul catalog şi tarifele noatre. 
*(2') Noi vă răspundem scrisorii dumneavoastră din 9 crt. şi vă mulŃumim de interesul 
pe care-l purtaŃi mărcii noastre... 
*(3') Noi am primit scrisoarea dumneavoastră din 9 aprilie, cerându-ne să anulăm 
jumătate din comanda dumneavoastră din 6 martie. 
 
LA CONCLUSION 
La correspondance commerciale doit se terminer par une formule de politesse qui 

reprend toujours les mots qui ont servi dans la formule d’appel. 
  

FRANÇAIS ROUMAIN 
Le courrier de prise de contact 
 

- (1) Veuillez agréer, Messieurs, 
l’expression de nos salutations 
distinguées. 

- (2) Je vous en remercie par avance, et 
vous prie d’agréer, Messieurs, 

Stabilirea contactului 
 

- (1) Cu stimă. / Vă asigurăm de întreaga 
noastră stimă. 

 
- (2) Vă mulŃumesc anticipat şi vă transmit 

cele mai sincere salutări. 



  

l’expression de mes salutations 
distinguées. 

- (3) Nous vous remercions par avance de 
nous adresser votre offre dans les 
meilleurs délais, et vous prions de croire, 
Messieurs, à l’assurance de nos sentiments 
les meilleurs. 

 
Les réponses à des courriers reçus  

- (1') Dans l’espoir de vous compter bientôt 
parmi nos clients, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos salutations distinguées. 

- (2') Nous vous prions de croire, Monsieur, 
en notre considération distinguée. 

- (3') Avec nos regrets réitérés, nous vous 
prions d’agréer, Monsieur, l’expression de 
nos salutations distinguées. 

 
 

- (3) Vă rugăm să ne trimiteŃi în cel mai 
scurt timp oferta dumneavoastră. Cu 
respect. / Cu deosebită stimă. 

 
 
 
Răpunsuri la scrisorile primite 

- (1') În speranŃa că vă veŃi număra printre 
clienŃii noştri, vă asigurăm de întreaga 
noastră stimă. 

 
- (2') Vă asigurăm de întreaga noastră 

consideraŃie. 
- (3') Ne exprimăm încă o dată regretul şi vă 

transmitem întreaga noastră stimă. 

 
Dans la télécopie les formules de politesse sont très succintes, car il s’agit d’une 

correspondance rapide qui n’est destinée à transmettre que l’essentiel. 
Ex: Cordialement / Salutări cordiale. 
      Meilleures salutations / Sincere salutări.    
Réussir à communiquer ses idées est certes un motif de légitime fierté. Mais pour 

qu'il y ait vraiment communication, la lettre doit tendre à rendre service au lecteur en le 
renseignant. C'est pourquoi la clarté et la précision sont si importantes. Les mots employés 
seront les plus expressifs que la langue nous offre, à condition qu'ils soient communément 
compris. On peut formuler la règle des cinq “C”, pour synthétiser les exigences de rédaction 
de la lettre d’affaires.  

La lettre d’affaires doit être:  
- CLAIRE, afin de ne pas obliger le destinataire à demander des explications 

supplémentaires. Employer des mots simples, c'est en somme exprimer sa pensée 
avec le maximum de pureté, de clarté, de précision et de brièveté. La clarté et la 
précision vont de concert. Selon Claude Perier, “les phrases ne doivent pas 
contenir plus d’une vingtaine de mots, et les paragraphes ne pas dépasser huit à 
dix lignes”. 

- COMPLÈTE: pour être complète, la lettre doit dire au destinataire tout ce qu'il 
aura besoin de connaître de l’intention de l’expéditeur et répondre à toutes les 
questions du destinataire. 

- CONCISE: la rédaction commerciale demande aussi de la concision. Sans doute 
convient-il d'être aussi court que possible, mais la lettre doit donner un bon 
aperçu de la question. Les longueurs résultent souvent d'un manque de réflexion. 
Une lettre doit en venir au fait, sans brusquerie ni incohérence. Le lecteur ne veut 
pas avoir à s'orienter à travers des phrases et des alinéas plus ou moins 
importants.  

- CORRECTE: Il y a dans les mots employés correctement une magie spéciale, et 
cette magie c'est la discipline du langage qui en est la source. Pour composer une 
lettre d’affaires, il faut donc respecter toutes les règles de grammaire, les 
exigences lexicales, le style, la présentation ainsi que l’exactitude des faits et des 
arguments. 

- COURTOISE: On ne résiste pas longtemps aux charmes de la courtoisie. Elle 
témoigne de notre considération et de notre bienveillance. Savoir écrire des 
lettres est un art; savoir écrire des lettres courtoises est un art social qui mérite 
d'être cultivé. La courtoisie exige que notre correspondant ait l'impression que 



  

c'est pour nous un plaisir de lui écrire et non pas une corvée. La courtoisie, qui 
est une politesse raffinée, une vertu. 
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Language is not a fixed entity. It fluctuates and changes as much as the society it reflects. Our 

paper would like to be a pleading for the importance to study and speak a foreign language We have 
tried to offer some methods to communicate efficiently in a foreign language, and also some aids that 
could be used in a learning context. 

 
 
1. Writing and language – two inseparable entities  
At first there were the drawings in the caves. Later people started using signs to 

express themselves, and over the centuries these signs have become more and more 
sophisticated, developing into different letters, schemes, punctuation signs, and therefore 
different languages. In his ‘Language as Determination of the Hermeneutic Object’, Hans 
Georg Gadamer states that writing ‘involves self-alienation. As overcoming, the reading of 
the text is thus the highest task of understanding. Even the pure signs of an inscription can be 
seen properly or articulated correctly only if the text can be transformed back into language. 
This transformation, however, always establishes a relationship to what is meant, to the object 
that is being spoken about.’ 134 And he goes on maintaining that ‘…in relation to language, 
writing seems a secondary phenomenon. The sign language of writing refers back to the 
actual language of speech … A text is not to be understood as an expression of life, but in 
what it says. Writing is the abstract ideality of language. Hence the meaning of something 
written is fundamentally identifiable and reproducible.’135 

 
2. A foreign language – an essential component of education 
Communicate! Communicate! Communicate!  
But why is language so important? The above words – a paraphrase of a most 

celebrated adage could sound useless… 
Yet! 
Communication is present, no matter what we do and is essential to living and 

working. The most important thing in communication is the efficiency. An efficient 
communication implies the accomplishment of the same significance of the message, both for 
the speaker, and for the receiver, too. No matter the type of communication, the 
communicated message and the way to understand it are essential. 

A Renaissance writer asked himself once: ‘What does it take to be an educated 
person?’ And the answer was that a properly educated Renaissance person was expected to be 
able to: understand and collect art, write poetry, play a musical instrument, read and write 
Latin and Greek, speak several languages, fight if necessary, take part in politics, ride and be 
good at sport, show good manners etc. If some of these exceptional qualities would seem 
obsolescent to many of our contemporaries, the importance of speaking several languages is 
still on the top. And this could be one of the reasons we have chosen to speak about this topic, 
about the importance of being able to communicate with people all over the world. Another 
reason would be that we have been involved in all kinds of activities together with the 
students in Economy. What we could notice was that learning a foreign language is not one of 
the most important goals for them, and maybe they are not fully aware of the necessity of a 
foreign language. Who is to be blamed for it? Could be our fault, the teachers, and could be 
their fault, the students. 

                                                      
134 Reprinted from ‘Truth and Method’, trans. William Glen-Doepel (London, 1979), 

pp. 352-7 
135 ibid., p.359 



  

According to British linguist David Crystal, around a thousand million people in the 
world have some ability in English. And today the 400,000 million mother-tongue speakers of 
the language are outnumbered, by more than 2 to 1, by speakers of English as a second 
language. By the end of the 21st century, more than half the human race will speak some form 
of English. Quite a progression for a language which in Shakespeare’s time belonged to fewer 
than four million people.  

Several factors contribute to the increase in status of a language: economic power, 
political and military strength, cultural and religious influence, the need for a common code of 
communication. Nowadays, when Romania struggles so hard to get into the European 
Community, to be considered an EU-country it is absolutely necessary to speak a foreign 
language. There are so many contacts that the universities, the banks, the investments have 
established with different countries all over the world, and why not, there are tourists coming 
to Romania, also And to be ranked, at least, in what concerns the education system, as one of 
the most civilized countries in the world, the Romanians should speak a foreign language. 

 
3. Learning a foreign language – easy task? You must be kidding me! 
We must remember that learning a language is no easy task, especially when the class 

is conducted mostly in the target language. If, however create a normal, ‘every-day’ situation, 
we accomplish two purposes: (1) We help the student learn to use greetings, responses, 
questions, observations and the like, that he needs every day, and, we ease him into a 
comfortable situation in which he may be better prepared to handle some of the more difficult 
problems to come. (2) We provide the student with many ‘painlessly learned’ items that 
provide a substantial foundation for the later systematic presentation of certain structures. 

Therefore, we would like to present some ways of effective communication, in 
English, between the teacher and the students. 

A. Verbal communication 
Verbal communication is the most frequently used. The knowledge, the work 

procedures and ideas travel wearing the form of the spoken word. It also has many 
advantages: it allows the direct contact among the students, it is fast and provokes immediate 
reactions (feed-back), the teacher can be asked question, thus offering the answers on the 
spot; the student gets attention which represents a positive motivation. 

1. Presentation and discussion of a dialogue 
2. Oral practice of the dialogue 
Here the oral practice could be individual or may include the whole class. The teacher 

must make decisions about suitability, and be prepared to be adaptable. A useful if 
controversial precept for the teacher is that flexibility is basically more important than 
preparation. 

3. Questions and answers based on the dialogue. These questions can range from the 
usual Stage I questions (where the answer is contained in the wording of the material) through 
Stage II (the answer is implied in the material) to Stage III questions (pertaining to the 
students’ own lives). Other options open to the flexible teacher are Yes-No questions, 
alternative questions (e.g. Is she an engineer or a doctor?) and question-word question, often 
less accurately dubbed Wh-questions (e.g. Who is she talking to? What is she holding? How 
does the woman feel?) 

4. Presentation and examination of the structure(s) contained in the dialogue. The 
teacher could use a variety of techniques here, including visual (oral) drill presentation and 
dramatization. The rule of generalization underling the structure(s) should not be ignored.  

5. Oral recognition and practice activities of the above structure(s) 
6. The transfer of oral to written activity. For instance, the dialogue itself, or parts of 

it, on the structural rule, or parts of the freer communication activities may be copied. 
- acting out a few lines, after some rehearsal, can occasionally be fun; if everybody 

does it every time, it can get dull. 
- it is sometimes worth consolidating a dialogue by giving out the t4ext and 

getting the students to follow it as they listen. (This is usually best done after it 
has been discussed first). 



  

- as revision, it is sometimes a good idea to take out a skeleton text with only key 
words written down and then get the students to fill in the missing parts. 

Dialogues need to be realistic. Even then, the same or similar situations should not be 
over-used. The students can quickly lose interest. Interesting questions or context can be a 
stimulus.  

7. The final summary or evaluation of the lesson, and the assignment of homework-
type task, if applicable. 

The ‘freer’ communication activities of such a lesson are not specified exactly, the 
possibilities being too numerous. However, they might include role-play reporting and 
expanding dialogues, defining the style or variety of a given utterance, conversion or 
expansion drill exercises on the structure(s), completing a dialogue when words or phrases are 
omitted, or paraphrasing, i.e., using alternative structures and dialogue. The possibilities are 
limited only by the teacher’s imagination, and the materials and aids available. 

We might sum up by stating that we can only give examples of some practical 
applications of this approach. There can never be a definitive choice or list of activities and 
techniques suitable for a given function. The activities chosen will depend on the class, its 
compositions, the stage reached, and the teacher himself/herself. 

B. The use of audio-visual aids 
To teach a foreign language effectively the teacher needs teaching aids and teaching 

materials. 
A blackboard, the oldest aid in the classroom – the teacher turns to the blackboard 

whenever he needs to write something to explain some new point to his pupils, and when 
correcting pupil’s mistakes, or asking the class to work at some words and sentence patterns; 
the blackboard can also be used for a quick drawing ‘objects’ for students to speak about. 

Clara Liliana Dragos speaks about the ‘flannelgraph – a board covered with flannel or 
other soft fabric for sticking pictures on its surface’136. It is used for ‘creating vivid situations 
which would stimulate pupil’s oral language’. It is emphasized the use of flannelgraph with 
cut-outs prepared by the teacher or pupils which leads to active participation in the use of the 
target language, as each student makes his/her contribution to working out ‘a scene’ on the 
flannelboard. 

Tape recorders – ordinary or twin-track. The same tape may be played back as many 
times as is necessary. The twin-track tape recorder allows the student to play back the tape, 
listening to the speaker’s voice and recording his own on the second track, the lower one, 
without erasing the first track. The tape recorder is considered to be an important aid in 
teaching and learning a foreign language. 

Other visual aids which can be used are: a filmstrip projector which can be used in a 
darkened room, an overhead projector used for projection of a table, a scheme, a chart, a plan, 
a map or a text for everyone to see on a screen, television and video and radio equipment. 
Television makes it possible to demonstrate the language in increasingly varied situations. 
Students are invited to look, listen, and speak. It is not always easy for teachers using 
television or radio programmes to synchronize their lesson time with the time of transmission, 
so a video recorder is most useful. 

The language laboratory would keep a full class of pupils working and learning for 
the entire period, and thus would enable the teacher to teach the foreign language more 
effectively. 

Used in different combinations, teaching aids can offer valuable help in the effective 
of a foreign language.  

C. Do you correct them and when? 
Correction should be made on an individual basis, but it involves the whole class as 

much as possible and spend less time correcting what is only a problem for one student and 
more time on problems common to the whole group. 

                                                      
136 Clara Liliana Dragos,  ‘Developing a Lesson In English’, Editura Sarmis, Cluj-

Napoca, 1994, p.53 



  

Some teachers would argue that the more you try to correct something, the worse the 
student gets, and also, over correction can also lead to discouragement. It is worth spending 
time correcting some problems without trying to get everything perfect at one go. But the 
major must be corrected as quickly as possible, and it is likely to be a long-term process.  

The basic principle is that students learn more effectively if they are guided in such a 
way that they eventually correct themselves rather than if they are given the correct version 
straight away. The struggle to get it right also helps them understand why they are wrong. 
When they speak, the students must be let finish what he/she is trying to say. The teacher 
must be gentile. Errors and mistakes are an important part of learning. The students must be 
encouraged to speak, so sarcastic or negative comments only serve to reduce the student’s 
desire to try out the language. 

Also, the student must know where the error is. The teacher must draw the student’s 
attention to the part of the utterance that is wrong and see if the student can get it right. 

 
4. Conclusion 
How can the unprecedented rise of English to its present-day world status really be 

explained? First of all, by its linguistic qualities: it is fluid, elastic, open and absorbent, greedy 
for new words, ever ready to rework and reclaim them as its own. There is no doubt that the 
dominance of English as a world language has been facilitated by the economic and cultural 
power of the Anglo-Saxon countries, especially the United States. As a consequence, science 
and technology, business, politics, the film industry, sports and, transportation have all 
adopted English as their main language of communication. 
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Das Objekt meiner Untersuchung ist in folgender Arbeit die deutsche Wirtschaftssprache, um 

zu sehen, was für Eigentümlichkeiten sie aufweist. Im ersten Teil der Studie ist der Akzent auf die 
grammatische Bildungsweise der Wirtschaftstermini gelegt, die sich durch elliptische Konstruktionen, 
Zusammensetzungen und Aneinanderreihungen auszeichnen. Weiterhin untersuche ich die Ausdrücke 
auch lexisch und ziehe die Aufmerksamkeit auf interessante, sogar amüsante Strukturen, die auch 
Fachsprachen eigen sein können.  

 
 
Folgende Studie möchte auf die Eigentümlichkeiten der deutschen 

Wirtschaftssprache, auf ihre Konstruktionsart und interessanten Strukturen aufmerksam 
machen. Vielleicht ist es nicht übertrieben zu behaupten, die Sprache sei etwas so Mächtiges 
und Wunderbares, wie die Natur. Sie hat tausend Gesichter und jedes Gesicht zeigt andere 
Züge. Jeder Beruf, Wissenszweig bedient sich doch eines spezifischen Wortschatzes, der 
wiederum zum Ganzen der Sprache gehört.  

Es ist ein zu gut bekanntes Phänomen, dass Wirtschaftssprachen den englischen 
Einfluss nicht vermeiden konnten. Jede enthält mehr oder weniger Termini aus dem 
Englischen, da dieses das führende Kommunikationsmittel im Wirtschaftsbereich ist. An 
dieser Stelle wird dieser Aspekt auch nicht weiter behandelt.  

Das wissen aber vielleicht weniger, dass die deutsche Sprache viele im Bankwesen 
gebrauchte Termini aus dem Italienischen entlehnt hat. „Konto“, „Kontokorrent“, 
„Girokonto“, „Saldo“, „Skonto“, „Agio“ sind nur einige Beispiele. Bezeichnungen wie 
„Agiotage“, „Sabotage“, „Konnossement“, „Indossament“ stammen hingegen aus dem 
Französischen.  

Was mich im Weiteren interessiert, sind Sonderbarkeiten, die das Deutsche im 
wirtschaftlichen Bereich kreiert hat. Neben dem Nominalstil und den Passivkonstruktionen, 
charakteristisch für Fachsprachen, kann man eine bestimmte Sprachökonomie, elliptische 
Strukturen bemerken. Eben durch diese Knappheit erzielt man die Sachlichkeit der 
Ausdrucksweise. Aus den Konstruktionen fehlt entweder die Präposition, wie in „Lieferung 
frei Haus“, oder der Artikel „Lohn nach Vereinbarung/Leistung“, „Kauf mittels Katalog“, 
„laut Vertrag“, „Preis ab Werk“.  

Häufig kommen aus Substantiv durch Verbindung mit einem Partizip oder Adjektiv 
zusammengesetzte Adjektive vor. „Leistungsorientiert“ ist Beispiel fürs Erstere, 
„termingerecht“, „kurz-, mittel-, langfristig“, „kostenintensiv“ fürs Letztere.  

In „vertragsmäßig“, „gesetzwidrig“ begegnet man zwei solchen Adjektiven in 
Zusammensetzung mit einem Substantiv, die selber aus Substantiv abgeleitet ‚Maß -> mäßig‘ 
oder aus Präposition ‚wider -> widrig‘ gebildet sind. In beiden Fällen wird das so entstandene 
Adjektiv allein nicht, nur in Begleitung eines Substantivs verwendet. 

Bindestrich-Konstruktionen aus Aneinanderreihung mehrerer Wörter sind auch nicht 
selten und sehr ausdrucksvoll: „Ab-Hof-Preis“- das gehört ebenfalls zu den elliptischen 
Strukturen- „Ist-Bestand“, „Ist-Kosten“, „Plan-Ist-Kostenvergleich“- also reale Angaben bzw. 
ihre Konfrontierung mit dem Geplanten- „Pro-Kopf-Verbrauch“ als persönlicher Bedarf.  

Andere Termini stützen sich auf die Ausdruckskraft von Modalverben: das 
„Jahressoll“ ist auf ein Jahr geplantes Pensum, mit „Kannkaufmann“ bezeichnet man einen 
möglichen Händler und der „Soll-Ist-Vergleich“ spiegelt die Kontrolle dessen wider, was zu 
realisieren war und dessen, was in der Wirklichkeit vorhanden ist.  

Wer eine Fachsprache unbedingt mit trocken-sachlich und phantasielos identifiziert, 
würde sich wundern, wie viel Salz und Pfeffer sie manchmal aufbringen kann. Die folgende 



  

Liste von interessant-amüsanten und plastischen Ausdrücken mit Erklärung soll hier als 
Beweis dafür stehen.  

Die Verpackung, Flasche, die nur für einmalige Verwendung hergestellt wurden, 
tragen den Namen “Einwegverpackung”, “Einwegflasche”, während Einwegkommunikation 
ein einseitiges Kommunizieren bedeutet, wo der Gesprächspartner nicht kooperativ ist.  

Das Wort ‘Schatten’ hat meistens eine negative Konnotation. So bezeichnet es im 
Ausdruck “Schattenwirtschaft” eine untergründige Ökonomie, wo vielleicht mit 
“Schattenpreisen”, also fiktiven Summen gearbeitet wird. Wer sich den Profit größtenteils 
ohne Steuerhinterziehung zu begehen, behalten will, sucht sich ein “Steuerparadies“ aus, wo 
die Lage hinsichtlich der Abgaben wirklich paradiesisch ist.  

Der Begriff politischer Asylant ist allgemein bekannt. Seit einigen Jahrzehnten gibt es 
aber auch “Wirtschaftsasylanten oder -flüchtlinge”, die vor der Armut in ihrer Heimat 
entwickelten Ländern zuströmen. Auch in den oben erwähnten Ländern kann die Wirtschaft 
mal runtergehen und ein “Konjunkturtief ” entstehen. Um allzu große Verlüste im Falle einer 
Rezession zu vermeiden, alliieren sich Großunternehmen und feiern eine 
“Elephantenhochzeit”. Wer sich das nicht leisten kann, bleibt ein “Bagatellkartell”, also eine 
Vereinigung bescheidener Größe.  

Die Wirtschaftssprache operiert auch mit Termini, die anderen Bereichen 
entstammen. So begegnet man den Begriffen ‘büßen’ und ‘Sünde-Sünder’ nicht nur in der 
Religion und der ‘Schlager’ ist kein Privilegium der Musik. “Umweltsünder”, die also auf die 
Natur nicht achten, können mit einer “Geldbuße” rechnen und was sich gut verkauft, ist 
folglich ein “Verkaufsschlager” ohne gesungen zu werden.  

In der Lebensmittelindustrie verwendet man den Ausdruck “Frischgewicht”, d.h. wie 
viel das Produkt vor der Verarbeitung zur Konserve wiegt. Das soll mit dem “Rohgewicht” 
(Bruttogewicht) übereinstimmen und wenn die Ware die “Fließstraße”- den 
Produktionsprozess- verlässt, interessiert uns nur noch das Nettogewicht und dass sie keinen 
“Liebhaberpreis” hat, das ist nämlich eine zu hohe Summe, die nur Liebhaber des Produktes 
bereit sind zu bezahlen.  

Geschäftsleute sind oft dazu gezwungen, in der “Grauzone” zu handeln, zwischen 
legalen und illegalen- d.h. ‘weißen’ und ‘schwarzen’- Handlungsweisen zu lavieren. Deshalb 
heißt es eben Grauzone. So ist es ja selbstverständlich, dass mal auch hie und da 
“Schmiergeld” gegeben wird, geschmiert geht doch der Mechanismus besser.  

Wenn man einer ganzen Gruppe von Menschen etwas mitteilen will, erlässt man ein 
“Rundschreiben” oder einen “Rundbrief ”. Hoffentlich geht dieser unter den gemeinten 
Empfängern rundum und wird zu keinem “Irrläufer”, zur falschen Stelle befördert. 

Mit dieser weitaus nicht vollkommenen, aber repräsentativen Aufzählung wollte ich 
die Aufmerksamkeit auf einen bisher nicht sehr betonten Aspekt der Fachsprachen lenken, die 
Kreativität hervorheben, die hinter ihnen stecken kann.   
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