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REZUMAT
În lucrarea cu tema „Cultura organizaţională a firmei. Studiu de caz: S.C. Adaconi S.R.L. Haţeg” sunt
descrise elemente ale culturii organizaţionale proprii unei companii aflate într-o plină expansiune, dinamică şi de
succes.Dincolo de elementele economice specifice fiecărei firme şi de faptul că resursa umană este vitală pentru
dezvoltarea ei, s-a observat că există un climat propice afirmării resursei umane, că există diferenţe între practicile
împărtăşite de membrii unei organizaţii care determină modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în
afara organizaţiei. Analizând diferite tipuri de cultură organizaţională, se pot selecta acele tipuri potrivite fiecărei
organizaţii. În decursul anilor, am avut tangenţă cu diferite persoane din firmă şi am observat aceeaşi seriozitate,
competenţă şi respect faţă de client.Ambiţiile declarate ale conducerii de a extinde firma au la bază cultura
organizaţională dezvoltată la nivelul întregii firme.

ABSTRACT
In his work on "The organizational culture of the company. Case Study: SC Adaconi LLC Haţeg "described
elements of their organizational culture of a company located in a booming, dynamic and successful.
Beyond economic elements specific to each company and the fact that human resource is vital for its development, it
was noted that there is a favorable climate for affirmation of human resources, there are differences between practices
shared by members of an organization that determines the ways in which they will behave inside and outside the
organization. Analyzing different types of organizational culture, they can select those types suited to each
organization. Over the years, I had tangency with different people in the company and noticed the same seriousness,
competence and respect for the client. Management's stated ambitions to expand organizational culture based company
developed company-wide .
Cuvinte cheie: cultură organizaţională, organizații, tradiții, comportament, domenii

1. INTRODUCERE
Conform lui S. Selznick, „cultura organizaţională este o încercare de a pătrunde în trăirea, sensul,
atmosfera, caracterul sau imaginea unei organizaţii”. (Selznick, 1957). În opinia lui Charles Handy ( Handy,
1993), cultura organizaţională este ,, o agregare de valori , credinţe şi atitudini”, împărtăşite de membrii
organizaţiei. O altă definire ar fi aceasta: „Cultura organizaţională poate fi definită ca un complex specific de
valori, credinţe conducătoare, reprezentări, înţelesuri, căi de gândire împărtăşite de membrii unei organizaţii
care determină modurile în care aceştia se vor comporta în interiorul şi în afara organizaţiei şi care sunt
transmise noilor membrii drept corecte. Ea este mediul care poartă mesaje şi în care se realizează relaţii
interpersonale şi intergrupale.” (Hedges, 1997). Le Petit Larousse (2005) defineşte cultura organizaţiei ca
fiind „ansamblul de tradiţii de structură şi savoir-faire, care asigură un cod de comportament implicit şi
coeziunea internă a organizaţiei.” Pentru J. Lorsch: ,, Cultura înseamnă concepţiile managerilor la vârf ai
unei companii despre cum trebuie să acţioneze şi să- i dirijeze pe ceilalţi angajaţi, dar şi cum ar trebui
condusă afacerea” (Lorsch, 1986). Schein E. defineşte cultura ca „fiind ansamblul de ipoteze fundamentale
pe care un grup dat le-a inventat, descoperit sau constituit pentru a-şi rezolva problemele de adaptare la
mediul său şi de integrare internă.” (Schein, 1983). Într-o altă accepţie, cultura organizaţională este definită
ca fiind „programarea colectivă a modului de gândire prin care membrii unei organizaţii se deosebesc de cei
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ai altei organizaţii“. (Hofstede, 1993). În literatura ştiinţifică internaţională se foloseşte termenul de
„organisational culture”, în literatura britanică, termenul de „culture organisationnelle” şi „culture
d`entreprise”, în cea franceză, iar în literatura americană se utilizează conceptul de „corporate culture”. Toate
acestea sunt privite ca noţiuni sinonime. Multitudinea definiţiilor propuse, atât în literatura ştiinţifică română
cât şi internaţională arată complexitatea domeniului abordat. Un alt aspect este dat de abordarea
multidisciplinară, ceea ce face dificil trasarea riguroasă a unor linii de demarcaţie, atât între abordări ale
aceleaşi discipline, cât şi între discipline. În schimb, atitudinea interdisciplinară ne relevă noi faţete ale
culturii organizaţionale. Un aspect care contribuie la complexitatea şi dificultatea definirii termenilor este
dinamica acestei culturi organizaţionale, fiindcă ea se adaptează la circumstanţele în schimbare. De cele mai
multe ori, există tendinţa de a schimba cu domeniile tangibile. Spre exemplu, într-o organizaţie şcolară pot
exista culturi diferite în sectoare diferite (sectorul administrativ, sectorul didactic, sectorul
elevilor/studenţilor). În acest caz, s-a adoptat termenul de subcultură. În funcţie de mărimea organizaţiei
şcolare, acest număr de subculturi poate creşte (exemplu elocvent fiind Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, unde fiecare facultate are propria subcultură iar, în cadrul unei facultăţi pot apărea
diferenţe majore de cultură între Arad şi filiale).
2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Partea vizibilă a culturii organizaţionale
Partea vizibilă cuprinde simboluri şi sloganuri, ritualuri şi ceremonii, ,, mituri” şi ,, eroi” modele
comportamentale, vestimentare, atitudini fizice, jargonul folosit de membrii organizaţiei respective.
Simbolurile şi sloganurile – sunt cele care exprimă în imagini simple şi cuvinte puţine valorile de
bază şi personalitatea organizaţiei. Importanţa simbolurilor şi sloganurilor poate fi enormă, deoarece într-o
economie concurenţială determină opţiunea clienţilor.
Ritualurile şi ceremoniile pot fi de diverse tipuri: ritualurile de trecere (ceremonii de primire în
organizaţie), ritualurile şi ceremoniile de întărire (de exemplu, acordarea publică a unor premii, distincţii,
prime etc.), ritualurile şi ceremoniile de integrare ( ex. mesele festive, excursii, team-building-uri etc.),
ritualurile şi ceremoniile de reînnoire ( ex. participarea în comun la diferite activităţi de formare continuă).
Miturile şi eroii arată informaţii „mitizate” despre cultura unei organizaţii
Modelele comportamentale ce pot fi spontane sau stabilite (ex. saluturile, modul de a răspunde la
telefon etc.).
Jargonul poate oferi o imagine negativă sau pozitivă asupra nivelului de profesionalizare a
personalului. Jargonul este un limbaj specific anumitor categorii sociale, care reflectă dorinţele celor ce-l
vorbesc de a se distinge de marea masă a vorbitorilor şi care se caracterizează prin abundenţa cuvintelor şi
expresiilor pretenţioase, de obicei împrumutate din alte limbi, sau a celor de îngustă specialitate (DEX,
1998). Recomandarea este să nu se abuzeze de el, mai ales în relaţii cu cei din afara organizaţiei.
2.2. Partea invizibilă a culturii organizaţionale
Partea invizibilă cuprinde: normele, valorile, reprezentările, credinţele conducătoare, înţelesurile
împărtăşite de membrii unei organizaţii. Aceste elemente fundamentale, de bază, sunt legate direct şi strâns
de mediul în care funcţionează organizaţia.
Normele: definesc ceea ce este drept/ corect şi nedrept/ greşit. Aceste norme pot fi formale (stabilite
prin documente interne) sau informale.
Valorile sunt legate de idealurile grupului organizaţional.
Credinţele conducătoare au rol în dirijarea comportamentului individual.
Reprezentările arată felul în care membrii organizaţiei îşi imaginează, prefigurează anumite
concepte, roluri şi modele considerate ca exemplare.
Înţelesurile reprezintă sensurile semnificaţiile şi accepţiunile dominante în decodarea conceptelor
fundamentale.
Firmele de succes au culturi coezive, în care membrii organizaţiei se identifică cu scopurile
organizaţiei (aşa numita cultură pozitivă), dovedind loialitate faţă de propria firmă. S-a observat că loialitatea
şefilor determină loialitatea personalului (Ziarul Financiar, 2010).
2.3. Tipuri de cultură organizaţională
În anul 1985, Geert Hofstede a realizat un studiu în cinzeci de ţări despre cultura organizaţională,
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studiu desfăşurat în cadrul companiei informatice IBM. El a evidenţiat patru aspecte în funcţie de care pot fi
abordate culturile: distanţa faţă de putere, colectivism /individualism, feminitate/ masculinitate , nivel scăzut
sau nivel ridicat de evitarea incertitudinilor.
Kotter şi Heskett (1992) spun că puterea culturii organizaţionale este unul dintre factorii cei mai
importanţi care anticipează nivelul performanţei ce poate fi realizat de către o organizaţie.
Din multiplele modelele care asigură un cadru de analiză a tipurilor de cultură organizaţională
reprezentativ este cel elaborat de Charles Handy:
Clasificarea culturilor în opinia lui Charles Handy
Cultura

Diagrama reprezentativă

Structura

Centrată pe putere

Pânză de păianjen

Centrată pe rol

Templu grecesc

Centrată pe sarcini

Reţea

Centrată pe persoană

Roi

Sursa: Charls Handy- ,, Understanding Organizations” 4 th Edition, Penguin Books, London, 1993, pag. 183

Cultura centrată pe putere este redată grafic sub forma unei reţele concentrice asemănătoare unei
pânze de păianjen, cu o sursă de putere centrală, cu linii de forţă şi influenţă exercitate radial (departamente)
spre exterior de la sursa centrală. Acest tip de cultură este mai des întâlnită în organizaţiile mici, deoarece în
organizaţiile mari se pierde influenţa „centrului”. Puterea şi influenţa sunt centrate pe o singură persoană sau
un grup de persoane, iar autoritatea şi influenţa scad cu cât se depărtează de centru.
Performanţa este apreciată după rezultate nu după mijloace. Atmosfera din aceste medii este aspră,
cu un climat dur, competitiv, neplăcut însă eficient.
Cultura centrată pe rol, tipică organizaţiei clasice, birocratice este caracterizat prin puternice sectoare
funcţionale sau specializate. În desenul reprezentat de templul grecesc, departamentele specializate
formează iar coordonarea activităţii se realizează de către o echipă de conducere restrânsă ( acoperişul
templului). Cultura centrată pe sarcini este specifică organizaţiilor în care autoritatea realizării unor proiecte
concrete este delegată unor echipe de lucru. Caracterizată drept caldă şi prietenoasă este preferată de mediile
puternic profesionalizate şi dinamice, accentul este pus pe executarea sarcinii.
Cultura centrată pe persoană poate fi întâlnită în mediul universitar şi în cercetare. Ea acordă o importanţă
individului în detrimentul organizaţiei. Managerii sunt coordonatorii activităţii. E descrisă cel mai bine
printr-un ,, roi” de particule sau o ,, galaxie de stele”.
Pat Hedges, pornind de la modelul culturilor stabilit de Charls Handy a subliniat trăsăturile tipurilor
9
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de cultură şi impactul asupra indivizilor.
Trăsăturile tipurilor de cultură
Cultura

Trăsături

Impactul asupra indivizilor

Cultura
centrată pe
putere

- puterea emană de la centru;
- există puţine reguli şi practici;
- birocraţia este redusă;
- comunicarea este informală;

- este benefică pentru unii dar o ameninţare
pentru alţii;
- performanţa se observă uşor, fiind organizaţie
mică;
- loialitatea est esenţială

Cultura
centrată pe rol

- puterea emană de sus în jos;
- cultura este logică şi raţională;
- există multe reguli şi practici;
- schimbarea este lentă.

- indivizii au putere redusă ;
- inovaţia nu este încurajată;
- locul de muncă este relativ stabil

Cultura
centrată pe
sarcini

- puterea emană de la cei care
exercită controlul sarcinii;
- este centrată pe îndeplinirea
sarcinilor;
- există libertatea de alegere;
- se adaptează şi răspunde prompt la
schimbări.

- este potrivită celor cărora le place provocarea
şi rezolvarea de noi probleme;
- indivizii deţin controlul asupra muncii ;
- indivizii sunt judecaţi după rezultate ;
- climatul este prietenos şi propice muncii;

Cultura
centrată pe
persoane

- puterea emană de la indivizi;
- cultura există pentru a servi
indivizii;
- organizaţia este subordonată
indivizilor;
- există puţine mecanisme de control;
- nu există o ierarhie stabilită .

- indivizii muncesc conform specializării lor şi
sunt ascultaţi datorită pregătirii lor ;
- indivizii care răspund pozitiv acestui tip de
cultură pot întâmpina dificultăţi în a se adapta
unei alte culturi;
- se poate exercita autocontrolul asupra muncii
desfăşurate

Sursa: Pat Hedges- ,, Increasing Profitabily by Effective Use of Learning”, Kogan Page Ltd., London , 1997, pag. 41

În realitate nu există un anumit tip de cultură, în stare pură, ci o combinaţie şi o preponderenţă a unui
tip sau altul.
3. Studiu de caz: firma “ADACONI” Haţeg
Firma Adaconi are, încă de la înfiinţare (1991), ca activitate distribuţia şi vânzarea produselor de
papetărie şi rechizite şcolare. Începută iniţial ca o afacere în familie, compania s-a extins permanent. În ce
priveşte situaţia din prezent, compania Adaconi este recunoscută la nivel naţional ca fiind specializată în
importul şi distribuţia de rechizite şcolare, articole de birou şi medii de stocare, materiale şi unelte de artă
plastică şi craft. Astăzi, compania Adaconi, cu peste 70 de angajaţi, serveşte peste 1500 firme, distribuind
peste 1000 de produse sub propriile branduri şi peste 1000 de produse în exclusivitate pe piaţa din România.
Tema de cercetare este determinarea tipului de cultură organizaţională în care se încadrează această
companie, regulamentul de organizare şi funcţionare al companiei.
3.1. Climatul în cadrul organizaţiei
Activitatea zilnică din cadrul firmei se derulează într-un ritm alert, în care nici un angajat nu poate să
slăbească ritmul fără motiv. Se pune accent maxim pe calitatea serviciilor şi imaginea firmei, fapt ce se
reflectă în performanţele economice şi în aprecierile primite de la clienţi. Activitatea în firma „Adaconi”
începe la ora 7 dimineaţa, când sunt discutate comenzile care trebuie onorate în acea zi, în timp ce în depozit
sunt prezente microbuzele care sunt încărcate cu marfă.
Verigile departamentale sunt în strânsă legătură una cu alta, orice incoerenţă fiind grabnic rezolvată.
Doar când depăşeşte posibilitatea echipei, este chemat „şeful” ca să rezolve problema, la alt nivel.
De aceea, munca în echipă este foarte importantă iar comunicarea este cheia succesului. Firma beneficiază şi
10
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de o bună conexiune de date şi telefonice, dedicată. Sediul central este în Haţeg, deşi firma are filiale în
Bucureşti, Cluj Napoca şi Iaşi. În general, angajaţii sunt oameni cu o atitudine pozitivă, activi (indiferent de
vârstă), responsabili, dornici de afirmare profesională. Sunt oameni tineri (cu excepţia şoferilor şi a
managerilor), cel mai în vârstă angajat având 42 de ani. Cei 4 şoferi cu vârste de 50-53 ani sunt “stabili”, duc
marfă la marile sau micile librării şi papetării din zonele arondate.
3.2. Elementele culturii organizaţionale
Valorile
Dominante pentru organizaţie sunt: performanţa, calitatea servirii clienţilor, dinamism, conlucrare
între membrii grupului, dorinţa de perfecţionare.
Din atitudinea celor care lucrează în această companie, reiese că locul bun ocupat în topul firmelor
de profil este bine meritat şi depinde numai de ei să îl menţină. Majoritatea angajaţilor au arătat că aceste
performanţe de calitate şi profesionalism au fost răsplătite şi salarial.
Această abordare a afacerii, a permis companiei Adaconi să exceleze şi să se diferenţieze prin:
◙ Încredere în relaţia cu clienţii – exersarea valorilor ca integritate, respect pentru oameni şi calitate;
◙ Pragmatism în serviciile oferite – dezvoltarea unei reţele naţionale de distribuţie eficientă prin
centrele de distribuţie din Haţeg, Bucureşti, Cluj şi Iaşi;
◙ Dezvoltare a propriilor branduri – crearea, promovarea şi impunerea brandurilor româneşti Daco®
şi Ecada®;
◙ Calitate şi exclusivitate în importul de papetărie şi articole de birou – dezvoltarea unor
parteneriate, dintre care unele de exclusivitate, pentru branduri de marcă, aşa cum sunt Milan, Inoxcrom,
Picasso, Factis, Romus, Clariana sau Platinum.
Normele
Dominante sunt: seriozitatea, responsabilitatea, profesionalismul, adaptabilitatea, dezvoltarea
relaţiilor, evaluarea rezultatelor.
Regulamentul de ordine interioară este mai puţin cunoscut teoretic, dar destul de bine respectat,
fiecare angajat urmărind buna desfăşurare a propriei activităţi dar şi a celorlalţi. Munca în echipă este foarte
importantă, datorită numeroaselor servicii pe care compania le oferă clienţilor. Sistemul e astfel gândit încât
fiecare angajat are un rol bine stabilit, iar comunicarea şi colaborarea cu ceilalţi membrii ai echipei este
crucială. De altfel, în interviul de angajare întotdeauna a fost un criteriu important abilităţile de comunicare
şi munca în echipă. Când un anumit angajat “nu are treabă” nu stă degeaba, merge şi îi ajută pe ceilalţi. Dacă
a fost nevoie, în special în perioada de vârf a începuturilor de an şcolar, s-au făcut şi ore suplimentare.
Programul de lucru se respectă cu stricteţe. Dacă au fost zile în care comenzile au fost mai slabe sau
au fost alte probleme, personalul se ocupă şi de curăţenie, de aranjatul diverselor materiale etc.
Adaptabilitatea este una din calităţile importante ale angajaţilor, existând (datorită mediului economic din
România) tot timpul situaţii neprevăzute, care trebuie rezolvate cu calm, experienţă şi profesionalism. Spre
exemplu, dacă un şofer a fost bolnav, unul din angajaţii de la birou i-au suplinit lipsa iar ceilalţi i-au făcut
treaba de la birou. Ceea ce e important este că fără respectarea acestor norme angajaţii nu pot avansa şi nici
nu pot beneficia de avantaje salariale. Aşadar, nu se urmăreşte doar cât de bine îşi face cineva treaba proprie,
ci în ce mod colectivul este mulţumit de activitatea sa. Există, la nivelul departamentelor, evaluări periodice
atât ale conducerii, cât şi ale colectivului (prin chestionare).
Credinţe
Ceea ce a stat la baza visului numit Adaconi a fost determinarea de a clădi o companie
multinaţională puternică pe trei valori esenţiale:
◙ Integritate – Există ceva care să clădească mai mult relaţiile decât faptul că îţi respecţi
promisiunile şi angajamentele?
◙ Excelenţă – Există ceva ce ar putea să asigure mai bine succesul decât faptul că faci tot ceea ce
poţi, cu tot ceea ce ai, oriunde te afli?
◙ Respect pentru oameni - Există ceva ce împuterniceşte mai mult oamenii decât faptul că îţi pasă
de ei şi că le oferi oportunităţi?
Dincolo de aceste vorbe frumoase, credinţa ce se degajă în cultura firmei este că „munca serioasă va
fi răsplătită”, chiar dacă uneori „unii o iau înainte”. Deşi, uneori, firmele concurente au tras „tunuri” serioase,
în timp nu au putut să se menţină (administratorii unei astfel de firme sunt închişi pentru evaziune şi
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înşelăciune, o altă firmă este în degringoladă fiindcă s-a schimbat, din 2012, administraţia politică).
Mituri, legende
Miturile cuprind succese din trecut, oameni de baza ai organizaţiei, acei vizionari care au transformat
compania, care i-au dat o altă direcţie.
În primul rând, se remarcă managerul general al firmei, întemeietorul ei, Mircea Neiconi, un om
discret, neînregimentat politic, care nu iubeşte popularitatea, “scump la vorbă”, dar eficient în ce priveşte
randamentul. Fost profesor la Şcoala Ajutătoare Peşteana, “fiu al Haţegului” a luptat cu mentalităţile şi a
învins sistemul birocratic. Iniţial a deschis un magazin, apoi a continuat cu producţia şi montarea de jaluzele,
ajungând ca în 1998 să înceapă distribuţia şi producţia pe care o desfăşoară şi în zi de azi. Ţinta lui iniţială a
fost să formeze o companie multinaţională. Deja este o companie naţională, care “împânzeşte” jumătate de
ţară, iar colaborările cu marile companii transnaţionale creează premisele unei viitoare extinderi
transfrontaliere. „Mai e mult până departe” – obişnuieşte să spună, în legătură cu acest subiect, „dar dacă
luăm metodic vom ajunge şi acolo”. El este o autoritate în firmă, nu este prea prezent în viaţa firmei (deşi cea
mai mare parte a timpului şi-o petrece la sediul din Haţeg). Deşi se ajunge foarte uşor la el, toţi angajaţii sunt
îndemnaţi să-şi rezolve problemele „în familie”, în grupul de muncă sau cu şeful direct. „Legenda” spune că
cine a ajuns la el cu pâra sau minciuna a fost exclus apoi din firmă.
Simboluri
Sigla firmei este simpla, dar potrivită ca şi conţinut şi ca prestanţă. Degajă seriozitate şi excelenţă.

Sigla este prezenta pe clădirile de birouri şi depozitele companiei dar şi pe microbuzele acesteia. De
asemenea, la fiecare început de an firma distribuie gratuit calendare, pixuri, agende şi alte produse cu
simbolurile firmei.
Ritualuri
Pauza de masă, diferită în fiecare compartiment, este totuşi un ritual, fiind un moment în care
angajaţii se pot destinde şi pot discuta pe teme care nu au legătură cu munca de zi cu zi.
Petrecerile de sfârşit de an, petrecerile de Paşte şi de ziua firmei (1 septembrie) sunt parte din
ritualurile angajaţilor. Aceste petreceri sunt însoţite, întotdeauna, de prime. Chiar şi în perioada de criză a
anilor 2009-2010, salariaţii au primit primele în mod festiv (chiar dacă într-un cuantum mai mic decât
altădată).
Limbaj
Exista un limbaj specific, un fond de cuvinte familiar, dar şi limbaje specifice fiecărui departament
în parte. Cel mai utilizat jargon este cel folosit de şoferi: pe lângă precizarea radarelor (groapă=radar, ozn=
echipaj de poliţie), a problemelor din trafic, există şi cuvinte utilizate în legătură cu clienţii (muşcată = client
rău platnic, stareţ= client foarte pretenţios, case closed= client căruia i s-au îndeplinit toate pretenţiile).
Moto-urile
Moto-ul companiei este: ,,Integritate. Excelenţă. Respect pentru oameni”. Pe fişierele inscripţionate
apare şi logo-ul din siglă: “visul scrisului şi al hârtiei”.
CONCLUZII
Cu privire la determinarea tipului de cultura putem spune ca avem la bază o cultură orientată spre
sarcină, în care există noduri de autoritate (şefii de departamente). Accentul în cadrul acestei culturi este
pus pe executarea sarcinii, căutându-se asigurarea tuturor resurselor adecvate şi a oamenilor eficienţi pentru
fiecare nivel al organizaţiei, care sunt apoi lăsaţi să se descurce, cu o libertate totală dar care apoi sunt
evaluaţi. Ca atare, aceasta este o cultură de echipa în care rezultatele grupului se situează înaintea
obiectivelor individuale ale angajaţilor. Influenţa se bazează mai mult pe capacitatea profesională decât pe
puterea poziţiei sau cea personală fiind, de asemenea, mult mai larg dispersată. Se spune că promovarea unei
astfel de culturi poate implica un cost ridicat, deoarece realizarea sarcinilor se bazează pe numeroase discuţii
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şi şedinţe, pe încercări şi pe învăţare din experienţă. Acest lucru este, în parte, adevărat, dar din discuţiile
avute a reieşit că deja există o înţelegere în echipă, că membrii firmei se cunosc suficient de bine şi nu mai e
nevoie, ca la începuturi, de şedinţe şi discuţii interminabile şi de „emoţiile” generate de presupusa lipsă de
responsabilitate a vreunui membru al echipei.
Atitudinea democratică a şefului de departament devine tranşantă atunci când echipa nu funcţionează
la parametrii aşteptaţi. De aceea, se pot observa şi influente ale culturii de “tip Rol” care oferă securitate şi o
ocazie favorabilă de a dobândi o specializare profesională.
Fiind în extindere, firma cultivă viitoarele funcţii de conducere. Nu este o regulă gen McDonald`s,
dar fiecare funcţie de conducere are la bază un stagiu mai mic sau mai mare „la munca de jos”. De altfel,
şefii sunt văzuţi destul de des ajutând la încărcare, răspunzând la telefoane, într-un cuvânt, ajutând echipa.
Specific sediului din Haţeg este că „exportă” personal şi la celelalte filiale, pentru a implementa şi acolo
cultura organizaţională.
De altfel, „acoperirea” naţională poate părea şocantă pentru cineva care nu cunoaşte aceste aspecte
ale echipei din Haţeg.

Sursa: http://www.adaconi.ro/page.php?p=contact

Relaţiile dintre colegi sunt amicale, dar şi concurenţiale, însă mai important este lucrul în echipă
pentru realizarea scopului propus. Concurenţa nu este exacerbată iar mulţi dintre cei angajaţi spun că preferă
să rămână pe acest post, decât să aibă „bătăile de cap ale şefei”. În evaluarea muncii rezultatul este cel care
contează cel mai mult. Pentru că accentul este pus pe executarea sarcinii, se caută asigurarea tuturor
resurselor adecvate şi a oamenilor potriviţi pentru fiecare nivel al organizaţiei, care sunt apoi lăsaţi să se
descurce cât mai bine.
Mobilizarea întregului grup este în scopul îmbunătăţirii eficienţei şi se bazează pe identificarea
individului cu obiectivele organizaţiei. El este judecat în funcţie de rezultate.
Fiecare acceptă ideea că există colegi care pot fi mai experţi decât el însuşi în realizarea diferitelor
aspecte ale sarcinii.
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REZUMAT
Modelele tradiționale de luare a deciziilor de cumpărare se bazează în mare măsură pe procese cognitive și
afirmă că acestea se derulează în mod secvențial. Ele acceptă totuși existența unor componente emoționale în procesul
de luare a deciziilor tot secvențiale, cea mai importantă emoție fiind cea care apare la sfârșitul sau după procesul de
achiziție a unor bunuri sau servicii. Procesele cognitive, afective și emoțiile multiple nu pot exista simultan, existând o
dihotomie între satisfacție și emoție, în procesul de luare a deciziilor de cumpărare.
Cei mai mulți cred că alegerile pe care le fac rezultă dintr-o analiză rațională a alternativelor disponibile, dar
conform ultimelor studii comportamentale rezultă că, emoțiile influențează foarte mult, în multe cazuri, chiar determină
deciziile noastre de cumpărare. Conform conceptului celor două sisteme a lui Kahneman aceste alegeri sunt făcute în
mod rapid, de multe ori inconștient de Sistemul 1 - folosește puține resurse de energie și atenție, fiind predispus la
erori, iar Sistemul 2 - complex, dar mai lent cere multe resurse, analizează și argumentează logic decizia.
În acest context, prin lucrare ne propunem să studiem rolul emoțiilor asupra fundamentării deciziilor de
cumpărare ale consumatorului și implicațiile lor asupra strategiilor de marketing specifice firmelor din zilele noastre.
ABSTRACT
The traditional models of consumer decision-making states that the economical decisional processes are
largely cognitive, rational and sequential. These accept the existence of some emotional components in the customer
decision making and underline that the most important emotion is the final one, which appears at the end or after the
purchasing process of goods or services. All these models show that cognitive or affective processes and multiple
emotions cannot exist simultaneously, there is a dichotomy between satisfaction and emotion in consumer decisionmaking.
Most scientists and consumers from the world believe that the choices they make result from a rational
analysis of available alternatives, but according to the recent studies in behavioral economics, result that emotions are
greatly influence and in many cases determines our purchasing decisions. According to the concept of the two cognitive
systems described by Kahneman, these choices are made quickly, often unconsciously by the System 1 - needs few
energy and attention, but is prone to commit error and System 2 - more complex, but slower, requires more resources
and voluntary efforts for analyzing and argues logical the purchasing decision made before.
This paper aims to analyze the role of emotions on the consumer decision making process and implications in
marketing strategies of the nowadays companies.
Cuvinte cheie: modele, decizii, emoții, implicații, strategii

1. INTRODUCERE
Modelele tradiționale privind decizia de cumpărare, recunosc unele influențe personale și
interpersonale asupra factorilor de decizie, dar modelul de bază al acesteia rămâne unul cognitiv și rațional.
După 1990, marketingul a evoluat și a pătruns mult în sfera relațională și personală utilizând practici
de unu-la-unu, motiv pentru care marketerii au început să se concentreze asupra emoțiilor umane, asupra
rolului lor în consum și implicit de luare a deciziilor de cumpărare. (Kotler, et al., 2010 și Peter, Olson, 2010)
Literatura de specialitate merge mai departe și arată că aspectele emoționale, precum marca,
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unicitatea sau prestigiul sunt mai importante decât aspectele raționale, cum ar fi cele tehnice, funcționale sau
de preț, mai ales în cazul produselor și seviciilor de lux. Așadar, pentru vânzările firmelor este important a
identifica și a extrage de la orice tip de client, emoțiile asociate produsului, pentru că modul lor de
manifestare este unul universal, comun oricărei ființe umane. În prezent mărcile devin centre de furnizarea a
energiei emoționale, arată Consoli D. (2009).
Ele creează relații bune cu potențiali consumatori, dând posibilitatea ca aceștia să spună mai departe
povești care incite la acțiune (brandurile emoționale), integrând în comunicare - calitatea, tradiția și
identitatea unor mărci (sensibilitate de brand), de aceea marketingul, arată același autor, trebuie să evolueze
spre un Marketing experențial (bazat atât pe implicarea emoțională, cât și pe crearea de experiențe
memorabile) - instrument util în multe situații, inclusiv în revitalizarea unui brand în declin sau crearea unei
noi imagini sau identități pentru un brand.
2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Emoția și procesul emoțional
Încă din antichitate (Aristotel), s-au făcut multe eforturi pentru a sublinia emotivitatea în diferite
domenii ale cunoașterii. Pentru Descartes, arată Stephen H. Voss. (1989) ”emoțiile reprezentau o serie de
automatisme și comportamente umane diferite de procesele cognitive cu un rol în adaptare. (Voss, 1989)
Iluminismul, considera emoțiile factorul de diferențiere între ființele umane și animale.
Charles Darwin a fost primul care a oferit o bază solidă pentru emoții, indicând importanța și
valoarea lor în procesele de adaptare. Darwin credea că multe dintre expresiile faciale, au o semnificație
adaptativă (în termeni evolutivi), care servesc pentru a comunica ceva. O persoană poate comunica altora
fără a folosi cuvintele ceea ce simte în acel moment: tristețe, fericire, frică (de exemplu - frica este o emoție
care indică adesea un pericol și este util a o și comunica altora, pentru a semnala acel pericol). În cartea ”The
expression of the emotions in man and animals”, Darwin afirmă că și animalele simt emoțiile, ele având
circuite neuronale, reacții și comportamente similare umane. (Darwin, 1913).
Potrivit lui Osgood M. (1975), o emoție este constituită din mai multe componente: stimul (neuronal
și modificări fizico-chimice), evaluare și pregătire de acțiune, iar stimulii care cauzează procesele emoționale
sunt de trei tipuri de bază: evenimente, agenți și obiectele, care corespund celor trei clase de emoții:
satisfacție/insatisfacție (reacții la evenimente), aprobare/dezaprobare (reacție la agenți), apreciere /depreciere
(reacție la obiecte). (Osgood, 1975).
Într-o definiție recentă, Robert Plutchik (1997) afirmă că emoțiile de bază sunt opt, și sunt împărțite
în patru perechi: furie/frică, tristețe/bucurie, surpriză/așteptare, dezgust/acceptare, iar Zamuner (1998),
consideră următoarele emoții fundamentale: bucurie, iubire, pace, compasiune, anxietate, plictiseală, tristețe,
surpriză, frică și furie. Bindu și colaboratorii săi (2007), au construit un model de recunoaștere a emoțiilor
din expresiile faciale, bazat pe 22 emoții: fericire, mândrie, entuziasm, bucurie, iubire, tandrețe, extaz,
dorință (sexuală), dorință, surpriză, conformitate, plictiseală, indiferență, dezgust, frică, răzbunare, furie,
tristețe, ură, jale, rușine, supărare, iar din aceste emoții primare este posibil să apară alții emoții complexe,
cum ar fi: veselie/optimism, jenă, anxietate, resemnare, gelozie, speranță, iertare, amărăciune, nostalgie,
remușcare și dezamăgire.
Și alți autori, analizând literatura de specialitate încercă clasificări ale emoțiilor în: emoții de bază
(primară) și emoții complexe (secundare); emoții pure și mixte, arătând că ele pot fi într- un fel compuse sau
adăugate din variațiile și nuanțele emoțiilor primare, făcând posibilă apariția altor emoții complexe.
În opinia unora dintre autori, emoțiile de bază sunt variate, ele oscilând între două (bune și rele) și 30
de emoții diferite.
Ekman (2007) a confirmat faptul că o caracteristică importantă a emoțiilor de bază este aceea că,
sunt exprimate în mod universal, fără a fi influențate de vârstă, gen, de timp, loc sau de cultură. El a analizat
și modul în care expresiile faciale răspund la fiecare emoție care implică aceleași grupe de mușchi faciali,
indiferent de localizare, cultură sau etnie. Aceste afirmații au fost sustinute de experimente efectuate pe
indivizi din Papua Noua Guinee, care trăiesc încă într-un mod primitiv. (Ekman, P., 2007).
Damasio (1996) afirmă că deciziile sunt alegeri în principal emoționale. Pentru a susține această
afirmație, Damasio prezintă cazurile unor pacienți care, cu leziuni neurologice în anumite zone ale creierului,
care sunt complet incapabili de a lua o decizie, în ciuda faptului ca aceștia sunt perfect capabili a face o
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evaluare cognitivă corectă a tuturor factorilor implicați. Ei au fost capabili să proceseze în mod rațional
informații cu privire la opțiunile alternative, dar nu au fost capabili de a lua o decizie, deoarece, aceștia nu
aveau nici un sentiment față de nici una dintre opțiuni. (Damasio, A., 1996). Mai departe aceste concluzii, au
fost exploatate în domeniul comportamentului consumatorului de către Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010) și
Peter, Olson (2010).
În concluzie, emoțiile reprezintă o altă formă de limbaj universal vorbită și înțeleasă de toată lumea,
în unele cazuri și de animale, o stare mentală și fiziologică asociată cu o varietate largă de sentimente,
gânduri și reacții interne (chimico-fizice) sau comportamente externe (sociale). O emoție este o excitare
psihologică cu aspecte cognitive, care depinde de un context specific. Emoția este un proces în care percepția
unui set de stimuli, permit o evaluare cognitivă, ajutând oamenii să eticheteze și să identifice o anumită stare
emoțională.
2.2 Rolul emoției în decizia de cumpărare
Din perspectiva cercetătorilor, rolul emoțiilor în luarea deciziilor de consum a evoluat de la un
accent pus pe emoții pozitive sau negative, apărute la finalul unei tranzacții comerciale, așa după cum arată
Taylor (2009), la acela de a înțelege impactul emoțiilor negative - analizat de Garg (2003), Morris și Luce
(2007), Khan (2010); ambivalență de consum – studiat de Carrera și Oceja (2007), Taylor (2009); conflictul
de consum – interpretat de Beverland, Chung, și Kates (2009); deschiderea spre emoții – studiat de Chuang
și Lin (2007) și inteligența emoțională a consumatorilor – sintetizată de Jewell, Cui, Kidwell și Wang
(2009), Kidwell, Hardesty și Childers (2008), Peter & Krishnakumar (2010) din timpul procesului de luare a
deciziilor de cumpărare.
La fel cum am arătat mai sus, modelul tradițional de luare a deciziilor de cumpărare implică un set
rațional de etape secvențiale, apariția emoțiilor în luarea deciziilor de cumpărare se prezumă a fi de asemenea
secvențială, cea mai importantă emoție fiind cea finală. Aceste procese emoționale au fost presupuse de către
Taylor (2009) a fi în mod exclusiv pozitive sau negative, care se produc post-cumpărare și nu sunt legate
neapărat de satisfacția post-cumpărare. (Taylor, 2009).
Carrera și Oceja (2007) au dezvoltat o scală de măsurare a caracteristicilor emoționale, analogice „Analogical Emotional Scale” (AES), care a permis cercetătorilor de marketing să analizeze experiențele
emoționale simultane, mixte, pe care le au consumatorii în luarea deciziilor de consum.
Studiile lui Taylor (2009), dar și Carrera & Oceja (2007) au demosntrat că emoțiile apar fie
secvențial, fie simultan pe tot parcursul procesului de luare a deciziilor de cumpărare. Atât Taylor (2009), cât
și Kotler&colaboratorii (2010), au recunoscut faptul că evoluția marketingului spre sfera relațională, a
reclamat adăugarea unor noi dimensiuni la modelele anteriore de luare a deciziilor economice, bazate în
principal pe procese cognitive. Studiile lor au demonstrat că luare a decizilor de consum, implică atât un
proces cognitiv, cât și unul afectiv neexistând nici un fel de dihotomie între satisfacție și emoții, așa cum
erau ele asumate anterior.
Deoarece emoțiile negative jucau o varietate de roluri în procesul de luare a deciziilor de cumpărare,
modelele tradiționale au considerat că nu sunt de dorit, deoarece acestea pot afecta negativ procesul de
cumpărare și pot avea consecințe atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. (Khan, 2010). Printre efectele
indezirabile atribuite emoțiilor negative, se numără și amânarea deciziei de cumpărare (Kidwell, Hardesty și
Childers, 2008), sau de a evita decizia de a achiziționa bunuri cu folosință îndelungată, atunci când
tehnologia sau produsul evoluează rapid, consumatorii anticipând emoțiile negative de regret, încredere,
și/sau de stres. (Morris și Luce, 1997). De asemena Khan (2010) descrie o serie de alte opinii tradiționale,
despre emoțiile negative care duc la impulsivitate și prelucrare superficială a informațiilor, precum și la o
slabă evaluare a produsului generând o atitudine negativă față de brand.
Studiile recente au găsit și un impact pozitiv al emoțiilor negative ale consumatoriilor, în luarea
deciziilor de cumpărare. Spre exemplu Nelson, Malkoc, și Shiva, citați de Khan (2010), au arătat că regretul
joacă un rol important în procesul de învățare din greșeli și conduce la o performanță mai bună a deciziilor
de cumpărare. Mai mult, cercetarea făcută de către Khan, Maimaran și Dhar în 2010 a demonstrat că furia
face mai puțin probabil ca indivizii să amâne alegerea, și să fie mai mulțumiți de deciziile lor. Totodată este
mai puțin probabil ca aceștia să facă compromisuri rezultând mai multe acțiuni orientate spre obiective
coerente de consum.
Un alt studiu realizat de Zemack-Rugar în 2010, a indicat că tristețea poate îmbunătăți auto-controlul
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la persoanele cu o stabilitate emoțională ridicată, mai exact autorul folosește conceptul de „Strong emotionregulation cognitions” (ERC), care definește gândurile indivizilor despre ce comportamente sunt utile pentru
realizarea obiectivului propus (Zemack-Rugar, 2010).
Pe de altă parte Chuang și Lin (2010) au indicat că acțiunile nedorite, cum ar fi asumarea de riscuri
în deciziile de consum ce pot fi prezente atunci când indivizii sunt într-o stare emoțională negativă, poate fi
moderat de deschidere față de sentimente - „openness to feeling” (OF), în funcție de personalitate
individuală. OF se referă la „măsura în care persoanele sunt receptive la sentimentele lor interioare și ei
consideră că astfel de sentimente sunt importante pentru viața lor”. Persoanele cu o înaltă deschidere față de
sentimente (OF), sunt influențate în mod semnificativ de starea lor de spirit și de încredere în sentimentele
lor, în timp ce nivelul persoanelor cu deschidere față de sentimente scăzută, care au dificultăți de a-și
controla propriile sentimentele, sunt mai puțin probabil să se angajeze în comportamente riscante, ca urmare
a unor emoții negative. (Chuang și Lin, 2010).
Emoțiile dau un răspuns imediat, care de multe ori nu utilizează resursele/procesele cognitive și chiar
le pot infuența. Astfel, acestea pot afecta capacitatea de concentrare a individului, uneori născând confuzie.
Ele pot afecta mecanismele de alertă sau modul de prelucrare și prioritizarea a diferiților stimuli, rezultând
un comportament irațional, pe care economiștii nu vor să-l ia în considerare, deși acesta apare foarte des în
decizia de cumpărare sau consum. Stimulii emoționali sunt trimiși simultan din zona talamică, către
alocortex și cortexul asociativ, având loc o evaluare rapidă și se ia decizia considerată cel mai adecvată
situației date.
Teoria economică traditională, numită de asemenea „teoria economică rațională”, postulează că
oamenii iau decizii prin examinarea tuturor informațiilor disponibile, și au tendința de a face decizia cea mai
logică, însă consumatorii iau frecvent alegeri care nu sunt în interesul lor.
Comportamentul consumatorului este complex și de multe ori irațional, fără explicații logice, pe care
îl putem înțelege mai bine prin prisma economiei comportamentale. În acest context, Daniel Kahneman în
2011, câștigător al Premiului Nobel pentru Economie cu cartea „Gândire rapidă, gândire lentă” explică faptul
că procesul gândirii se desfășoară pe două paliere: Sistemul 1 și Sistemul 2.
Sistemul 1 este automat, rapid, și nu necesită efort, pe când Sistemul 2 este cel folosit pentru
gândirea dificilă, care necesită concentrare și efort, acesta consumând importante resurse cognitive,
intenționate. După cum arată Kahneman (2011), Sistemele 1 și 2 sunt active simultan pe toată perioada cât
suntem treji. La nivelul Sistemului 1 procesele cognitive se desfășoară în mod automat și
involuntar/inconștient, cu consum minim de efort și energie, în cadrul căreia este angajată doar o fracțiune
din capacitatea cognitivă disponibilă. El generează în mod continuu sugestii pentru Sistemul 2, materializate
prin: impresii, senzații, intuiții, intenții și emoții. Dacă acestea sunt adoptatate de către Sistemul 2, ele devin
impulsuri care se transformă în acțiuni voluntare.
Atunci când totul merge fără probleme, (cea mai mare parte a timpului), Sistemul 2 adoptă
propunerile Sistemului 1, cu puține sau fără nici o modificare, doar când apare o disonanță cognitivă sau un
conflict, acesta intră în alertă folosind resurse cognitive importante și efort susținut pentru a soluționa această
situație.
Teoriile clasice postulează că, cumpărătorii fac o listă cu ceea ce au nevoie, merg la magazin și
cumpără doar ce au pe listă, nimic altceva. Totuși ei acceptă influența unor anumite emoții bazale, cum ar fi
în principal frica care ar putea distorsiona gândirea logică, dar în alte cazuri cumpărătorii se comportă perfect
rațional și fac o analiză riguroasă a opțiunilor disponibile, pentru efectuarea deciziei de cumpărare. Față de
această situație, Kahneman (2011) sugerează că cumpărători detecteză întâi produsele atractive cu Sistemul
1, iar apoi acesta i le sugerează Sistemului 2 printr-un impuls de cumpărare, după care Sistemul 2, selectează
și localizează elementele, generând decizia de cumpărare. Kahneman afirmă că aceste două sisteme comit
destul de multe erori, fără a fi nevoie de emoții puternice pentru a le distorsiona rezultatul.
Această teorie este sprijinită și de alte cercetări recente, din care a rezultat faptul că consumatorii iau
cele mai multe dintre deciziile lor de cumpărare direct în magazin, astfel s-a constatat că majoritatea
achizițiilor pentru produsele cu amănuntul non-alimentare sunt neplanificate.
Deciziile de cumpărare ale clienților sunt generate de două tipuri de nevoi: (1) nevoi funcționale,
satisfăcute de funcțiile produsului/serviciului și (2) nevoi emoționale, asociate cu aspectele psihologice ale
deținerii produsului sau a mărcii. Produsele/serviciile în general trebuie să genereze emoții, dar de asemenea
trebuie să aibă și o bună funcționalitate (atribute tradiționale).
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În prezent, datorită progresului tehnologic și ușurinței cu care circulă informațiile (know-how),
produsele/serviciile diferitor companii sunt aproximativ egale fiind necesară personalizarea și diversificarea
acestora prin serviciile asociate care pot genera emoții și loialitate pentru marcă. De exemplu, oamenii nu iau
în considerare numai cafeneaua, înghețata, băutura sau mâncarea pe care o consumă, aceștia iau în
considerare și modul sau contextul în care o fac, ambianța muzicală, mirosurile, culorile. (Lii și Sy, 2009).
Rolul influent al emoțiilor în comportamentul consumatorului și decizia de cumpărare/consum este
bine documentat prin neuro-imagistică, ele manifestându-se și în evaluarea brandurilor de către consumatori,
care folosesc în primul rând emoțiile (sentimente personale și experiențe), mai degrabă decât informațiile
logice (atribute de brand, caracteristici, și fapte).
2.3. Implicațiile procesului emoțional asupra strategiilor de marketing
Kotler și colaboratorii în lucrarea: ”Marketing 3.0: De la produs la consumator şi la spiritul uman”,
publicată în 2010 recunosc necesitatea de a trece de la strategia de produs, la strategii de marketing mai
cuprinzătoare care fac apel la întreaga persoană. Autorii sugereaza crearea de strategii de marketing, care
sunt colaborative, culturale, emoționale și spirituale, aceștia fiind de acord cu includerea componentelor
afective în strategiile de marketing, ei afirmând că ”că marketingul nu ar trebui să se limiteze la teoriile
economice pure..., ci ar trebui să colaboreze cu specialiștii celorlaltor științe, în special cu cei din
neuroștiințe, sociologie, psihologie și științe comportamentale”. Trendul este sprijinit și de Kidwell și
colaboratorii (2008), care afirmă că ar trebui făcute mai multe cercetări de către cadrele didactice
universitare, departamentele de marketing sau de cercetători intredisciplinari pentru a determina impactul
emoțional al reacțiilor interpersonale (familie, prieteni, colegi) cu privire la deciziile de cumpărare.
Aceste tipuri de strategii afective ar putea face apel la inteligența emoțională a consumatorilor de
toate vârstele, însă pe baza constatărilor lui Kidwell și colaboratorilor săi, aplicațiile doar ale marketingul
emoțional riscă să piardă un segment semnificativ din potențialii clienți, dacă nu includ și un element
cognitiv în mesajul lor.
Strategia optimă de marketing ar trebui să includă, atât mesaje cognitive, cât și afective. În cazul
unei experiențe neplăcute emoționale, care nu are nici un suport cognitiv, consumatorii ar putea renunța la
produs, însă când au o experiență de disonanță cognitivă și reacție emoțională pozitivă simultană sau invers,
consumatorii pot părăsi relația de marketing cu un sentiment satisfacție, permițândui acestuia întoarcerea în
acea relație economică.
Tot în acest context, potrivit lui Dijksterhuis şi Aarts (2003), Aarts și colaboratorilor (2004),
respectiv lui Aarts, Custers şi Holland (2007) un stimul poate căpăta valoare motivaţională dacă este asociat
cu o afectivitate pozitivă, chiar şi în lipsa conştientizării acestui efect, asocierea fiind operată la nivel
inconştient, arată Murphy și Zajonc (1993). Astfel, transferul semnificaţiei pozitive de la experiențele
pozitive asociate, către scopul urmărit se face inconștient datorită afectelor asociate și duce implicit la o
evaluare favorabilă a scopului la nivel conștient. Totodată există o altă componentă care pare să funcţioneze
şi în context interpersonal prin mecanismul imitaţiei, este posibil ca dacă personajul unui film are o
experiență pozitivă în urma utilizării unui produs, această stare să fie transferată inconștient privitorului și
poate genera o posibilă imitație a respectivului comportament prin internalizarea valenței scopului.
Dacă sentimentul cu care ar părăsi relația ar fi mai mult negativ, ar putea să conducă la ambivalență,
arată Taylor (2009), având ca efect reducerea loialității consumatorilor față de marcă, aceștia putând fi mai
ușor influențați de alți factori cum ar fi: grupurile de referință, cele culturale sau sociale, decât de mesajul de
marketing.
În fundamentarea strategiilor de marketing în ceea ce privește segmentul și ținta cărora acestea se
adresează, recomandarea lui Lerner (2007), este de a se concentra asupra emoțiilor integrale ale individului
(sentimentele/emoțiile) care sunt legate de decizia de cumpărare, mai degrabă decât emoțiile efemere create
prin mesaje sau evenimente de promovare. Un astfel de demers ar ajuta mult mai mult oamenii de marketing
să cunoască mai bine efectul produs de produsul sau seviciul achiziționat, permițânu-le acestora
minimalizarea reacțiile negative ale consumatorilor, mai degrabă decât încercarea de a convinge
consumatorii, că se vor simți „mai fericiți”, dacă aceștia vor achiziționează produsul, prin tot felul de creații
publicitare care avantajează mai mult firmele de publicitate, decât producătorii și comercianții.
Publicitatea se poate face întru-un fel mult mai prietenos și eficient, prin includerea unor frame-uri
publicitare foarte scurte(max 5 secunde) în timpul unor filme sau emisiuni care crează ele însele emoții
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pozitive sau negative. În momente bine alese pentru fiecare produs să se facă o prezentare fulger a
produsului fără a dori ca prin creația publicitară să generăm anumite emoții, în acest fel produsele sau
mărcile sau implanta în mintea consumatorilor aproape subliminal, fără a genera sentimentele negative
resimțite față de modul acual de promovare care este foarte invaziv și neplăcut.
După teoriile de activare semantică subliminală/implicită (ASI), care au fost sprijinite de
experimentele realizate de Schvannevalt și Ruddy în 1972, respectiv Marcel în 1983 se poate trage concluzia
că unii stimuli care pot genera comportamente sau să creeze motivații, pot fi percepuți și procesați chiar și la
un prag subliminal, dacă sunt precedați de o amorsare la nivel liminal. De aici se poate face supoziția că dacă
am prezenta într-o strategie de publicitate un produs precedat de o emoție pozitivă asociată unei părți dintrun film/emisiune este foarte probabil că acesta va fi receptat pozitiv și va putea genera un impuls de
cumpărare în momentul întâlniri lui în magazin mai mult decât printr-un calup de 10-15 minute de
publicitate.
Motivele pentru care am realiza acest lucru sunt clare. Prin majoritatea calupurilor interminabile de
publicitate, se obține mai mult o emoție negativă, majoritatea telespectatorilor dorindu-și programe care să
nu includă aceste produse. În momentul difuzării acestora, majoritatea oamenilor caută să schimbe canalul,
iar când realizează capcana strategiei de difuzare - pe toate canalele se difuzează publicitate în același
interval orar - decid să caute alte activități. Situația este asemănătoare și pe Internet. Conform unui rapoart pe
2015 (Ad Blocking Report) al siteului Page Fair: 82% din utilizatorii de internet din UK, 48% din SUA sau
41% din utlizatorii din întreaga lume au decis instalarea de softuri care să-i ferească de aceste experiențe
neplăcute.
În strategiile de marketing emoțional unul dintre primele obiective, este acela de a identifica tipul de
experiență a consumatorului, care pune cel mai bine produsul în evidență și crează empatie între ofertanți și
clienții, cum ar fi creșterea implicării consumatoriilor în acțiunile marketerilor cât și diferențierea lor
percepută prin creerea de oferte personalizate. (Mailund și Halskov, 2008).
Pe de altă parte, utilizarea emoțiilor în strategiile de marketing relațional asigură, atât o relație
profundă și personală cu clienții, cât și menținerea unei poziții competitive pe o piață supra-saturată, dacă
relația pe care consumatorul o stabilește cu brand-ul și cu emoțiile asociate produsului este puternică. În
această privință Fabris (2009) susține că consumatorul a încetate să privească achizițiile ca pe un schimb
economic, ci mai degrabă caută experiențe, senzații și emoții.
Conform ultimelor studii, stimulii olfactivii și auditivi sunt foarte importanți în decizia de
cumpărare, ei sunt asociații cu emoțiile primare care sunt complet involuntare și inconștiente, fiind primele
care au apărut în procesul evolutiv. În multe cazuri, este important să se pună în interiorul magazinelor
anumite arome de interior sau un fond muzical. De exemplu - agenții imobiliari, reușesc să vândă mult mai
repede apartamentele în care există arome de cafea, ciocolată sau prăjituri, aceste mirosuri activează emoții
pozitive legate de copilărie, maternitate, familie, casă etc. Chiar și muzica este puternic interconectată cu
emoțiile și are o utilitatea majoră în a creea o ambianță plăcută favorabilă relaxării și apariției unor emoții
pozitive care pot genera impulsuri de cumpărare, uneori iraționale.
Tot în acest spirit, anotimpurile sunt asociate cu emoții multiple, de exemplu - vara este asociată cu
soarele, marea, peisajele remarcabile, distracțiile, noi prieteni, noi iubiri, aventuri etc.
Astfel ofertanții de produse și servicii care doresc să creeze o legătură emoțională cu consumatorii și
să stabilească o relație sau/și o experiență profundă este esențial să-și definească în mod clar, prin strategiile
de marketing folosite: segmentele de consumatori, țintele, obiectivele de marketing și mixul de marketing
optim, iar apoi să dobândească abilități prin forța de vânzare din alte discipline care nu sunt din ramura
economică, precum psihologia și sociologia de a determina achiziția produselor și serviciilor oferite, dar mai
ales satisfacția post-cumpărare și consum.
CONCLUZII
Evoluția societății de la stadiul post-industrial, la cel societal și relațional au determinat
intensificarea studiilor asupra emoțiilor, proceselor emoționale și inteligenței emoționale. S-a trecut la studiul
economiei comportamentale, pentru că emoțiile și funcționalitatea produsului/serviciului, influențează
procesele de luare a deciziilor de cumpărare într-un raport diferit de la caz la caz (în cazul produselor uzuale
și de folosință scurtă sau medie, raportul fiind în favorea emoțiilor).
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Pe o piață saturată, dorințele sunt tot mai importante, în defavoarea nevoilor. Prin urmare starea de
spirit, emoțiile sau simpatiile devin mult mai importante, decât alți parametri cum ar fi: calitatea, prețul,
durabilitatea, eficiența etc. În afară de calitate și preț, consumatorul dorește încredere, dragoste, vise (factori
intangibili). Emoția devine astfel tot mai importantă odată cu apariția principiului plăcerii consumatorului.
Așadar, marketerii au început să se concentreze asupra studiilor emoțiilor umane, asupra rolului lor în
consum și implicit asupra modului de luare a deciziilor de cumpărare.
Prin analiza cercetărilor științifice întreprinse de-a lungul secolului XX și început de secol XXI,
studiul reliefează rolul important și complex al emoțiilor în luarea deciziilor de cumpărare, care a evoluat de
la un accent pus pe emoții pozitive sau negative apărute la finalul unei tranzacții comerciale, la acela de a
înțelege impactul emoțiilor negative, la ambivalența și conflictul de consum și deschiderea spre emoții,
respectiv studiul inteligenței emoționale a consumatorilor din timpul procesului de luare a deciziilor de
cumpărare.
Dincolo de momentul cumpărării, care corespunde cu satisfacerea nevoii, care a dispărut în
momentul consumului este emoția simțită în timpul consumului, înainte sau după, de asemena emoția pe care
o simțim atunci când ceilalți au aflat că noi suntem posesorii sau beneficiarii diferitelor produse sau servicii,
care este foarte importantă și va influența decisiv deciziile viitoare.
Creierul uman procesează emoțiile prin sistemul limbic, parte a creierului care este mult mai veche
decât partea rațională (neocortexul), iar cele două părți nu sunt conectate în mod eficient funcționând
aproape separat unul de altul, iar comunicare între ele este de multe ori deficitară. Sistemul limbic
reacționează la mediul înconjurător într-un mod rapid și automat, iar partea rațională, cea care se referă la
limbaj, decizii, calcule și planificarea nu are acces direct la partea emoțională. Pe aceste procese se bazează
și cele două sisteme a lui Kahneman ce explică în detaliu procesul deciziei de consum din perspectivă
emoțională, alegeri făcute în mod rapid, de multe ori inconștient de Sistemul 1 - care are nevoie de puține
resurse de energie și atenție, dar este predispus la eroare, după care Sistemul 2, mai complex, dar mai lent
cere multe resurse, analizează și argumentează logic decizia luată.
Lucrarea sublinează totodată și importanța brand-ului companiei cu care clientul a avut experiențe
emoționale unice. Consumatorul nu mai caută un produs/serviciu care să-i satisfacă doar nevoile și procesele
raționale, ci produsul/servciul cu brandul său, semnificațiile simbolice, psihologice și culturale, pe care îl
privește ca o sursă de sentimente, relații și emoții, mai pe scurt experiențe pe care și le va amintii la
următoare decizie de cumpărare.
În tot acest context, se impune reconsiderarea cercetărilor de marketing din perspectiva impactul
emoțional al reacțiilor interpersonale (familie, prieteni, colegi) cu privire la deciziile de cumpărare și ale
comportamentului post-consum. Tot de aici decurg și implicațiile mai ample ale acestor demersuri de
cunoaștere asupra reconsiderării unor strategii de marketing mai ales în domeniul mixului comunicării. În
publicitatea, de exemplu este necesar să se atingă aspectele intangibile ale produsului: formele și imaginile
sunt legate de un proces al semnificațiilor. Generarea de emoții trecân în mod normal, prin implicarea
multisenzorială a subiectului: muzica, materiale, arome, culori, gusturi, sensuri și simboluri de tipuri diferite.
Limitarea principală a acestor cercetări de marketing din zilele noastre constă în faptul că emoțiile
sunt prezentate de către consumatori într-un mod securizant, incorect, influențat de mult prea multe
prejudeăți, erori, influențe sociale etc., după cum arată Elizabeth A . Kensinger - profesor de psihologie la
Colegiul Boston, într-o prelegere susținută în cadrul Conferinței Internaționale ale Științelor Cognitive și
Psihologiei (ICCSP 2014).
Pentru oamenii de marketing o mai bună înțelegere a rolului emoțiilor și a inteligenței emoționale în
procesul de luare a deciziilor de cumpărare, satisfacției post-consum și a strategiilor de marketing al
comunicării în special are însă și implicații etice semnificative. Kidwell și colaboratorii săi (2008), arată prin
cercetarea lor că apelurile emoționale, sunt mult mai eficiente în cazul persoanelor cu o inteligență
emoțională (EQ) scăzută, care sunt cei mai puțin capabili a folosii emoțiile lor sau ale altora pentru a lua
decizii bune de cumpărare și consum. Marketingul etic ar trebui să încurajeze inteligenta emoțională a
consumatorilor ca un mijloc de a conduce comportamente pozitive la consumatori. Mai mult, Kotler și
colaboratorii sugerează, că folosind emoțiile în marketing doar în interes economic (maximizarea profitului)
este lipsită de etică.
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REZUMAT
Instituţiile bancare deţin un rol important în cadrul sectorului financiar, în buna funcţionare a unităţilor
economice şi a economiei în ansamblu, astfel că de-a lungul timpului a constituit o preocupare permanentă crearea
unui sistem bancar funcţional, capabil să ofere o gamă largă de produse şi servicii, care să satisfacă exigenţele tuturor
potenţialilor clienţi, de la apariţia primelor manifestări bancare până în prezent.
Lucrarea își propune să evidențieze aspectele privind evoluția dobânzi interbancare: Romanian Interbank
Offered Rate (ROBOR) și Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), precum și influenta pe care aceștia o au asupra
deciziei de creditare in cazul clientelei nefinanciare ( persoane fizice si juridice).

ABSTRACT
Bank institutions play a key role in the financial sector, in what concerns the proper functioning of economic
units and economy as a whole. Therefore, the building of a functional banking system that would be able to deliver a
wide range of products and services, which can fully meet the requirements of all potential customers, has been over
time a pemanent concern.
The purpose of the paper is to highlight the evolution of the interbank interest rates, such as: Romanian Interbank
Offered Rate (ROBOR) and Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), as well as their influence on the loan contracting
decisions taken by non-financial customers (natural or legal entities).
Cuvinte cheie: instituții bancare, sector financiar, sistem bancar, credite, dobânzi

INTRODUCERE
Pe parcursul anilor am asistat la modernizarea şi consolidarea cadrului de reglementare aferent
sistemului financiar-bancar; noile reglementări menţin tendinţa de armonizare a mecanismelor instituţionale
şi de instituire a celor mai bune practici internaţionale (Constantin Răzvan Caracota, 2011, p. 20).
Banca Naţională a României a avut şi are un rol intrinsec în menţinerea stabilităţii financiare, date
fiind responsabilităţile ce rezultă din dubla sa ipostază de autoritate monetară şi prudenţială. Atribuţii
subsumate obiectivelor de stabilitate financiară sunt exercitate atât prin reglementarea şi supravegherea
prudenţială a instituţiilor aflate sub autoritatea sa, cât şi prin formularea şi transmiterea eficientă a măsurilor
de politică monetară şi supravegherea funcţionării în condiţii optime a sistemelor de plăţi şi decontări de
importanţă sistemică. Banca Naţională a României, ca autoritate de supraveghere, a reacţionat la noile
ameninţări prin asigurarea de lichiditate în mod adecvat, monitorizarea mai strictă a băncilor, măsuri de
îmbunătăţire a cadrului de reglementare prudenţială.
Eficienţa sistemului bancar este legată direct de creşterea consistentă a volumului de afaceri, bazată
în principal pe atractivitatea produselor atât în termeni de cost şi mai puţin pe baza cuceririi unor noi
segmente ale pieţei. Persistenţa crizei globale conduce la reducerea activităţii economice astfel că evoluţiile
macroeconomice interne au un impact important asupra sănătăţii sistemului financiar (Constantin Răzvan
Caracota, 2011, p16).
Ca instituţii specializate, băncile se ocupă de organizarea şi realizarea împrumuturilor, obiectul lor
1.
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de activitate fiind în principal gestionarea acestora, iar scopul final, obţinerea profitului bancar.
Schimbările importante petrecute la nivelul sistemelor bancare determină, în primul rând, schimbări
la nivelul reglementărilor, procese care conduc la dezvoltarea şi creşterea gradului de complexitate pentru
produsele şi serviciile bancare şi diversificarea activităţilor bancare.
Cooperarea dintre Banca Naţională a României şi celelalte autorităţi de reglementare şi supraveghere
a diferitelor sectoare ale sistemului financiar românesc s-a intensificat treptat, pe măsură ce sistemul
financiar românesc, în ansamblul său, a devenit mult mai dinamic şi complex, determinând întrepătrunderi la
nivel instituţional. Astfel, a devenit necesară conlucrarea dintre autorităţile responsabile cu autorizarea,
reglementarea, supravegherea şi controlul pieţelor componente ale sistemului financiar, pentru a asigura
transparenţa şi integritatea sistemului financiar şi a pieţelor sale componente, respectarea cadrului legal
aplicabil, precum şi lărgirea cadrului naţional de stabilitate financiară.
Activitatea de creditare este activitatea de bază a entităţilor bancare, iar riscul de creditare, cel mai
important dintre diversele riscuri care pot greva rezultatele intermediarilor financiari bancari. Intensitatea
manifestării acestuia se măsoară prin deteriorarea/ameliorarea calităţii portofoliului de credite prin prisma
stării de solvabilitate a clienţilor debitori.
Cei mai importanți indici de referință la acordarea creditelor cu dobânzi variabile sunt: Romanian
Interbank Offered Rate (ROBOR) și Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR).
ROBOR-ul se determinǎ de către Banca Naționalǎ a României, pe baza unei metodologii stricte.
Acest indice reprezintă o medie a ratelor dobânzilor la care băncile românești sunt dispuse să se
împrumute între ele.
Euribor este calculat de către Federația Europeană a Băncilor, o asociație a băncilor din zona euro.
Asociația determina nivelul ratelor Euribor care reprezintă o medie a ratelor dobânzilor la care
băncile se împrumuta între ele.
2. MATERIALE ŞI METODE
Pentru a atinge obiectivele formulate cu privire la tematica abordată, studiul s-a bazat pe anumite
metode ale cercetării ştiinţifice. Scopul fundamental al metodologiei este acela de a ne ajuta să înţelegem, în
termeni cât mai largi posibili, nu atât produsele ştiinţei, cât procesul de cunoaştere însuşi. Pentru a-şi putea
îndeplini funcţia sa, metodologia cercetării ştiinţifice cuprinde, deopotrivă, definirea adecvată a domeniului
studiat, o serie de principii şi reguli de desfăşurare a investigaţiilor, stabilirea instrumentului de lucru pentru
culegerea şi interpretarea datelor, precum şi strategii de construcţie sau reconstrucţie teoretică.
În marea parte a lucrării am apelat la metoda observației, pentru culegerea datelor și informațiilor
istorice fiind o metodǎ fundamentalǎ de culegere a datelor. Metoda este utilǎ pentru analiza prin prizma
indicatorilor de dobândă interbancarǎ, atât în moneda națională cât și în euro, a activității de creditare.
Dintre metodele de cercetare științifică la care am apelat pentru a ne atinge obiectivele cu privire la
tematica abordată, menționǎm:
- metoda grafică;
- metoda descriptivă;
- metoda studiului de caz;
- analiza statistică;
- analiza comparativǎ.
Așa cum am menționat anterior vom analiza evoluția dobânzi interbancare atât în lei cât și în euro și
avantajul creditării în moneda națională. Datorită crizei prin care trece francul elvețian și concomitent cu
creșterea dolarului american și a monedei euro, tot mai multe persoane doresc să contracteze un credit în
moneda națională. Politica bancară a acestui an presupune credite în lei mult mai avantajoase decât în anii
trecuți, deci și competitive în comparație cu creditele în valută.
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Tabelul 1
Evoluția și dinamica dobânzi interbancare în lei în perioada 2011-2015 (%)
Perioada de analizǎ
Indice

01 Aprilie 2011

01 Aprilie
2013
5.23

01 Aprilie
2014
2.96

01 Aprilie 2015

5.67

02 Aprilie
2012
4.53

Robor 3M
Dinamica
cu baza în
lanț

100

79.89

115.45

56.59

49.66

1.47

Sursa: www.bnr.ro
Conform analizei statistice efectuate în perioada 2011 – 2015, indicele de dobândă Robor a avut o
evoluție fluctuantă. În anul 2012 avem o scădere de 20,11% fată de anul de bazǎ 2011 iar în anul 2013 se
înregistrează o creștere de 35,56% fațǎ de anul 2012. În anul următor, 2014 asistăm la o scădere importantă
de 58,86% urmată tot de o scădere și în 2015 de 6,93%.
anul precedent = 100

Figura 1: Evoluția dobânzi interbancare în lei în perioada 2011-2015
Sursa: www.bnr.ro
Conform datelor prezentate în figura 1 efectuate pe baza calculelor cu baza în lanț putem afirma că
dobândă interbancară în lei înregistrează valoarea cea mai mare în 2013, iar cea mai micǎ valoare înregistratǎ
a dobânzii este în prezent.
Tabelul 2
Evoluția și dinamica dobânzi interbancare în euro în perioada 2011-2015 (%)
Perioada de analizǎ
Indice

01 Aprilie 2011

01 Aprilie
2013
0.210

01 Aprilie
2014
0.313

01 Aprilie 2015

1.249

02 Aprilie
2012
0.771

Euribor 3M
Dinamica
cu baza în
lanț

100

61.72

27.23

149.04

5.75

0.018

Sursa: www.euribor.org
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Conform analizei statistice efectuate în perioada 2011 – 2015 EURIBOR a avut o evoluție
fluctuantă. În anul 2012 avem o scădere de 38,28% față de anul de baza 2011, iar în anul 2013 se
înregistrează o scădere de 34,49% față de anul 2012. În anul următor, 2014 asistăm la o creștere importantă
de 121,81% urmată de o scădere dramatică în 2015 de 143,29%.
anul precedent = 100

Dinamica dobânzi interbancare în euro
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Figura 2: Evoluția dobânzi interbancare în euro în perioada 2011-2015
Sursa: www.euribor.org
Conform datelor prezentate în figura 2 efectuate pe baza calculelor cu baza în lanț putem observa că
indicatorul de dobândă interbancară EURIBOR are în 2012 și 2013 o scădere constantă față de anul de baza
2011.In 2014 asistăm la o creștere foarte mare comparativ cu anul 2013.iar în 2015 asistăm la o scădere de
proporții comparativ cu 2014, înregistrându-se și cea mai mica valoare a EURIBOR-ului.
Tabelul 3
Creditul de investiții imobiliare Alpha Housing Standard 01.04. 2015

COSTURI

26

Alpha Housing Standard în euro

Alpha Housing Standard în lei

Dobândă variabila: rata dobânzii de referință +
marja
În cazul achiziției/schimbului unei locuințe sau
construcției primei locuințe:
EURIBOR 3M (0.021%) + 6% = 6.021% p.a.
(dacǎ se finanțează mai mult de 59% din
valoarea imobilului).
EURIBOR 3M (0.021%) + 5.75% = 5.771%
p.a. (dacǎ se finanțează cel mult 59% din
valoarea imobilului).
În cazul construcției celei de-a II-a locuință
sau următoarele: achiziție de teren,
amenajării/ consolidări locuințe:
EURIBOR 3M (0.021%) + 6% = 6.021% p.a

Dobânda variabilǎ rata dobânzii de
referință + marja
ROBOR 3M (1.47%) + 4% = 5.47%
p.a.
Pentru clienții care își vor încasa
salariul prin Alpha Bank la dobânzile
menționate mai sus se va aplica o
reducere cu 50 puncte de bazǎ
(0.50%).
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Pentru clienții care își vor încasa salariul prin
Alpha Bank la dobânzile menționate mai sus
se va aplica o reducere cu 35 puncte de bazǎ
(0.35%).
Comision de analizǎ dosar: 400 euro sau contravaloarea în lei (200 euro sau
contravaloarea în lei pentru clienții care îşi vor încasa salariul prin Alpha Bank).
Comision unic pentru servicii suplimentare pe durata derulării creditului 50 euro sau
contravaloarea în lei.
Cheltuieli cu evaluarea imobilului:
434 lei pentru evaluarea unui imobil tip apartament;
496 lei pentru evaluarea unui imobil tip casǎ finalizată;
620 lei pentru evaluarea unui imobil tip casǎ, aflatǎ în construcție;
434 lei pentru evaluarea unui imobil tip teren intravilan cu o suprafață de pânǎ la 3000
mp
Taxe Arhiva Electronicǎ: înregistrare garanție 65 lei, radiere garanție 22.40 lei
Sursa: www.alpfabank.ro
Exemplu de calcul pentru un credit de investiții imobiliare ALFA HOUSING cu rate lunare egale, în
valoare de 60.000 euro / 264.822 lei, pe o perioadǎ de 35 ani, contractat pentru achiziția unui apartament, în
condițiile în care salariul nu este virat în conturile bănci Alpha Bank Romania, se finanțează mai mult de
59% pentru creditul în euro și maxim 85% pentru creditul în lei raportat la valoarea de piață a garanțiilor.
Alpha Housing Standard in euro
Dobânda (variabilǎ)
6.021%
Comision de analizǎ dosar
400
(plătibil
la
momentul
semnării contractului de
credit)
Ratǎ lunarǎ credit
342.11
Cost evaluare apartament
434 lei
Dobânda anualǎ efectivǎ
~ 6.51%
Valoarea totalǎ plătibilǎ de
145.886,81
client
Sursa: www.alpfabank.ro

Alpha Housing Standard in lei
5.47%
1.765,48

1.416,94
434
~ 5.66%
596.875,06

După cum se poate observa, în cazul unui credit cu o dobândǎ stabilită în mod clar, în funcție de
evoluția ROBOR- ului şi EURIBOR- ului clienții cu credite în lei sunt mai avantajați, beneficiind de
scăderea valorii indicelui de referință. Cei care adoptă o creditare în moneda națională au de câștigat având o
ratǎ lunarǎ mai micǎ fațǎ de o creditare în valutǎ cu 21,08 euro, iar suma totalǎ de rambursat este de
asemenea mai micǎ cu 10.654,21 euro.
Având în vedere că, în cazul creditelor în lei cu dobândă variabilă, dobândă este calculatǎ în
majoritatea cazurilor pe baza formulei ROBOR + marja, scăderea ROBOR a condus și va conduce la
ieftinirea creditelor acordate în lei. Astfel, diferența dintre dobânzile în lei și valută a scăzut semnificativ,
făcând creditele în lei mult mai atractive, având în vedere cǎ aceste credite nu implicǎ un risc valutar.
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CONCLUZII
Ca instituţii specializate, băncile se ocupă de organizarea şi realizarea împrumuturilor, obiectul lor
de activitate fiind în principal gestionarea acestora, iar scopul final, obţinerea profitului bancar. Schimbările
importante petrecute la nivelul sistemelor bancare determină, în primul rând, schimbări la nivelul
reglementărilor, procese care conduc la dezvoltarea şi creşterea gradului de complexitate pentru produsele şi
serviciile bancare şi diversificarea activităţilor bancare.
Importanța ROBOR- ului și EURIBOR-ului constǎ în faptul cǎ acești indicatori sunt responsabili de
modificarea ratei. Acest lucru se întâmplă deoarece marjele adăugate de bănci la ROBOR și EURIBOR sunt
aproape de fiecare datǎ fixe.
Avantajele creditelor în lei se datorează următorilor factori importanți: risc mai scăzut pentru
creditele în lei, evoluția favorabilă a dobânzilor creditelor în lei, precum și legislația care favorizează
creditarea în moneda națională In cazul creditelor în valută, valoarea ratei lunare depinde atât de nivelul
dobânzii, cât și de nivelul cursului de schimb. Modificarea cursului, poate crește sau, în cazuri mai fericite,
poate scădea echivalentul în lei al ratei lunare. Prin urmare, această incertitudine reprezintă un risc mai
ridicat atât pentru persoana care a contractat creditul, cât și pentru bancǎ, deoarece rata – care pare
avantajoasǎ în momentul acordării creditului – poate fluctua semnificativ, în funcție de curs.
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REZUMAT
Amortizarea, din punct de vedere contabil, ca expresie valorică a uzurii mijloacelor fixe incluse în costul
produselor la fabricarea cărora ele au participat în vederea creării condiţiilor necesare înlocuirii acestora este
echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizări, ca urmare a utilizării, a acţiunii factorilor naturali, a
progresului tehnic sau a altor cauze.
Activele imobilizate sunt supuse unui proces de degradare în timp și, ca atare,trebuie asigurată înlocuirea
acestora. Acest fapt se realizează, de regula, prin amortizare. Amortizarea este echivalentul valoric al deprecierii
ireversibile a unei imobilizări,ca urmare a utilizării, a acțiunii factorilor naturali, a progresului tehnic sau altor cauze.

ABSTRACT
Depreciation, from an accounting perspective, as an expression value of fixed assets depreciation included in
cost of products the manufacture of which have participated in creating the necessary conditions for their replacement
value is equivalent irreversible impairment of an asset, because of the use of the action makers natural, technical
progress or other causes.
Assets are subject to a process of degradation over time and as such should be ensured replace them. This is
usually done through depreciation. Depreciation is equivalent to an irreversible depreciation in value of assets due to
use, the action of natural factors, technical progress or other causes.
Cuvinte cheie: amortizare , active, imobilizări, deprecieri, valoare

1. INTRODUCERE
Pentru un expert contabil, amortizarea nu este un instrument de evaluare, ci, mai degrabă, o metodă
de repartizare a costului. Imobilizările nu sunt amortizate pe baza pierderii de valoare, ci pe baza imputării
sistematice a costului lor de intrare asupra unui număr de exerciţii.
În categoria activelor amortizabile se includ: activele necorporale şi activele corporale.
Activele necorporale sunt active identificabile nemonetare, fără suport corporal, care sunt deţinute
pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri şi servicii, pentru locaţie la terţi sau în
scopuri administrative.
Întreprinderile trebuie să recunoască un activ necorporal, dacă şi numai dacă acesta îndeplineşte
criteriile de recunoaştere ale activelor şi anume:
a) Să existe probabilitatea ca respectivele imobilizări să genereze beneficii economice viitoare pentru
întreprindere.
b) Să poată fi măsurte în mod credibil.
În structura imobilizărilor necorporale amortizabile sunt incluse:
a) Cheltuielile de constituire: cuprind cheltuielile cu înfiinţarea, dezvoltarea şi fuziunea întreprinderii
numai când reglementările permit imobilizarea acestora. Amortizarea acestor active se realizează sistematic
pe parcursul unei perioade de maxim 5 ani.
b) Cheltuieli de dezvoltare: sunt reprezentate de costurile efectuate pentru realizarea unor obiective
strict individuale, a căror fezabilitate tehnologică a fost demonstrată şi care vor fi utilizate în întreprindere
sau comercializate. Aceste cheltuieli se amortizează sistematic pe durata utilă de viaţă sau pe durata
contractului după caz.
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c) Concesiunile primate: se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune
stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi
înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede
plata unei chirii, şi nu o valoarea amortizabilă, în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea se reflectă
cheltuiala reprezentând chiria, fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale.
d) Alte imobilizări necorporale: (ex: programele informatice create de întreprindere sau achiziţionate
de la terţi în scopul utilizării pentru nevoile proprii, etc.). Amortizarea acestor active se realizează în funcţie
de durata probabilă de utilizare, care nu poate depăşi o perioadă de 5 ani (spre deosebire de 3 ani prevăzuţi
de reglementările fiscale).
e) Fondul commercial: este recunoscut ca activ necorporal atunci când rezultă din achiziţia unei alte
întreprinderi al cărei cost de achiziţie este superior valorii de piaţă a activelor nete dobândite (active
dobândite, mai puţin datoriile preluate). Cauza existenţei fondului comercial o constituie existenţa unor
elemente necorporale generate de întreprindere care nu sunt recunoscute distinct în contabilitate (reputaţia,
clientela, vadul comercial, firma etc.) Fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de
maxim cinci ani.
2. MATERIALE ŞI METODE
Activele corporale sunt acele active deţinute de o întreprindere pentru a fi utilizate în producţia de
bunuri sau în prestarea de servicii, în scopuri administrative sau pentru a fi date în locaţie terţilor, active care
vor fi utilizate pe parcursul mai multor exerciţii financiare. Acestea trebuie sa fie utilizate pe parcursul unei
perioade mai mari de un an şi să aibǎ o valoare mai mare decât limita minimă stabilită de lege, (în prezent
2.500 RON).
Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.
Terenurile nu se amortizează. Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, bălţilor, iazurilor, terenurilor
şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare
într-o perioadă hotărâtă de consiliul de administraţie sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.
Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate, închiriate sau în locaţie de gestiune se calculează
şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.
Amortizarea activelor imobilizate depinde de trei factori:
- valoarea de amortizat;
- durata de amortizare;
- metoda de amortizare.
Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii amortizabile a
imobilizărilor corporale. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare,
de la data punerii în funcţiune a acestora şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform
duratelor de utilizare economică şi condiţiilor de utilizare a acestora.
Valoarea de amortizat a unui activ imobilizat supus amortizării este valoarea contabilă de intrare
(costul istoric sau valoarea substituită costului istoric în situaţiile financiare), din care se scade valoarea
reziduală estimată. Valoarea reziduală poate fi nesemnificativă, caz în care nu va fi luată în calcul la
determinarea valorii amortizabile.
Valoarea reziduală a unui activ se estimează la data achiziţiei acestuia sau la data reevaluării sale
ulterioare, în funcţie de valoarea reziduală a unor active similare, dar care au ajuns la sfârşitul duratei de
viaţă şi care au fost exploatate în aceleaşi condiţii ca şi activul în cauză.
În baza IAS 16 Imobilizări corporale, valoarea reziduală a unui activ corporal imobilizat reprezintă
valoarea netă pe care o întreprindere estimează că o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă
a acestuia, după deducerea prealabilă a costurilor de cesiune previzionate.
Valoarea amortizabilă a unui activ corporal supus amortizării trebuie alocată fiecărei perioade
contabile, în mod sistematic, pe parcursul duratei de viaţă utilă a activului respectiv.
Reglementările conforme cu directivele europene definesc durata de viaţă utilă (economică) fiind:
a) Perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate;
b) Numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de entitate
prin folosirea activului respectiv.
Duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe sunt prevăzute în Catalogul privind clasificarea
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si duratele normale de funcţionare a activelor fixe. Acest catalog oferă posibilitatea alegerii duratei normale
de funcţionare, dintre nişte limite clar stabilite.
Odată stabilită durata normală de funcţionare pentru un mijloc fix, aceasta nu se mai poate modifica,
rămânând fixă până la recuperarea integrală a valorii de intrare sau până la scoaterea din uz a acestuia.
Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice aduse activului
respectiv sunt consumate de întreprindere.
Metoda de amortizare aleasă trebuie aplicată în mod consecvent de la o perioadă la alta, în afară de
cazul în care apariţia unei situaţii diferite justifică schimbarea metodei. Utilizarea aceleiaşi metode va asigura
posibilitatea comparării în timp a rezultatelor activităţii de exploatare.
În ţara noastră, unităţile patrimoniale care desfăşoară activităţi cu caracter economic amortizează
mijloacele fixe utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare:
■ Amortizarea liniară– metoda de amortizare cea mai simplă şi cea mai frecventă, care constă în
repartizarea egală a valorii actualizate, de-a lungul duratei sale de viaţă.
În ţara noastră amortizarea liniară se determină prin includerea uniformă în cheltuielile de
exploatarea a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani şi cu duratele normale de utilizare a
mijloacelor fixe. Relaţiile de calcul ale amortizării conform acestei metode sunt:
Ca = 100 / DNU
(1)
unde:
Ca = Cota normală de amortizare anuală
DNU = Durata normală de utilizare din Catalog (exprimată în ani)
În cazul reevaluării activelor corporale, în baza unor acte normative, cota de amortizare se determină
după cum urmează:
Ca = 100 / Durata normală de utilizare rămasă (exprimată în ani)
Cota astfel determinată se va aplica asupra valorii rămase, actualizată.
A = VCI x Ca
(2)
unde:
A = Amortizarea anuală
VCI = Valoarea contabilă de intrare
Pentru mijloacele fixe de natura construcţiilor, amortizarea anuală se va calcula numai în regim
liniar.
Metoda de amortizare liniară este usor de utilizat, dar este expusă criticilor.
Diminuarea de valoare a unui bun nu este constantă pe tot parcursul vieţii sale. Această metodă nu
ţine cont de scăderea capacităţii de producţie, nici de creşterea în timp a cheltuielilor de întreţinere datorate u
■ Amortizarea accelerată–această metodă de amortizare constă în includerea în cheltuielile de
exploatare, în primul an de funcţionare, a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului
fix respectiv.
■ Amortizarea degresivă– această metodă de amortizare are ca efect înscrierea în cheltuieli a unei
amortizări mai mari în cursul primelor exerciţii de utilizare a bunului, în raport cu amortizarea
corespunzătoare exerciţiilor ulterioare.
Justificarea economică a acestei metode este dată de faptul că deprecierea este pentru unele mijloace
fixe mai mare în cursul primelor exerciţii şi, pe de altă parte, de constatarea că acestea au o capacitate de
serviciu mai mare în primii ani de viaţă, după care ele antrenează cheltuieli de întreţinere din ce în ce mai
mari.
Amortizarea degresivă se calculează:
- fie prin aplicarea unei cote degresive la o valoare constantă.
- fie, mai ales, prin aplicarea unei cote constante la o valoare degresivă (descrescătoare).
Prin aplicarea celei de a doua variante, baza amortizării este valoarea netă contabilă.
Amortizarea degresivă fiscală are drept scop de a incita întreprinderile să modernizeze aparatul
productiv.
În ţara noastră, amortizarea degresivă constă în multiplicarea cotei de amortizare liniară cu unul
dintre coeficienţii următori:
a) 1,5 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este între 2 şi 5 ani.
b) 2 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este între 5 şi 10 ani.
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c) 2,5 dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix este mai mare de 10 ani.
Amortizarea degresivă se aplică în două variante:
- fără influenţa uzurii morale (AD 1).
- cu influenţa uzurii morale (AD2).
■ Amortizarea liniară
Exemplul nr.1: În acest caz se au în vedere următoarele elemente:
- valoarea contabilă de intrare 50.000 RON
- durata normală de funcţionare (5 ani) în funcţie de care se calculează:
Ca = 100 / DNU = 100/ 5 = 20%
(3)
A = VCI x Ca = 50.000 x 20% = 10.000 RON
(4)
sau
A = VCI / DNU = 50.000 / 5 = 10.000 RON
(5)
Cota de amortizare lunară = Cota de amortizare anuală : 12 luni = 20 : 12 = 1.66%
Amortizarea lunară = VCI x Cota de amortizare lunară = 50.000 x 1.66 = 833.
sau
Amortizarea lunară = VCI : 12 luni = 10.000 : 12 = 833.
Dacă activele imobilizate prezintă intrări sau ieşiri în cursul anului, amortizarea trebuie recalculată în
funcţie de timpul de folosire, respectiv de data intrării şi punerii în funcţiune.
Amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil
se pune în funcţiune.
■ Amortizarea accelerată
Exemplul 2: Folosind datele de la exemplul nr.1, situaţia apare astfel:
În anul N:
Amortizarea anuală = 50.000 x 50% = 25.000 RON
În anii N+1 – N+4:
Cota de amortizare = 100 / 4 ani = 25%
Amortizarea anuală = 25.000 x 25% = 6.250
■ Amortizarea degresivă
Exemplificare varianta AD 1 – fără influenţa uzurii morale (datele sunt preluate de la exemplul nr.1):
Valoarea de intrare = 50.000 RON.
Cota de amortizare liniară = 20%.
Amortizarea anuală liniară = 10.000 RON.
Durata normală de utilizare = 5 ani.
Cota de amortizare în regim degresiv = 20 x 1,5 = 30%.
Anul

Calculul amortizării anuale

Amortizarea

Valoarea rămasă

N

50.000 x 30%

15.000

35.000

N+1

35.000 x 30%

10.500

24.500

N+2

24.500 x 30%

8.166

16.333

N+3

8.166

8.166

N+4

8.166

0

TOTAL

50.000

În anul când nivelul amortizării obţinute prin înmulţirea cotei de amortizare degresivă cu valoarea
rămasă de amortizat este mai mic sau egal cu amortizarea anuală determinată prin raportul dintre valoarea
rămasă de recuperat la numărul de ani ca funcţionare rămaşi, se trece la amortizarea liniară.
În cazul dat 7.350 este mai mic decât 8.166 deci, se trece la regimul de amortizare liniar.
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Exemplificare varianta AD 2 – cu influenţa uzurii morale
1. Valoarea de intrare = 10.000 RON.
2. Cota de amortizare liniară = 100 / 7 ani = 14,3%.
3. Durata normală de utilizare = 7 ani.
4. Cota de amortizare în regim degresiv = 14,3 x coeficientul 2,5 = 28,6%/an.
5. Durata de utilizare aferentă regimului liniar, recalculată în funcţie de cota medie anuală de
amortizare degresivă: 100 / 28,6% = 3 ani.
6. Durata de utilizare pentru amortizarea integrală, din care: 7 – 3 = 4 ani.
6.1. În regim de amortizare degresivă (pct.6 minus pct.5): 4 – 3 = 1 an.
6.2. În regim de amortizare liniară (pct.6 minus pct.6.1): 4 – 1 = 3 ani.
7. Durata de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu se mai calculează amortizarea (pct.2
minus pct.6 de mai sus): 7 – 4 = 3 ani.
Luând în calcul datele menţionate mai sus, amortizarea degresivă cu influenţa uzurii morale se
calculează astfel:
Cota medie anuală
Amortizarea
de amortizare
anuală degresivă
degresivă

Valoarea
rămasă de
amortizat

Ani
amortizare

Valoarea de
amortizat

N

10.000

28,6%

2.860

7.140

N+1

7.140 / 3

-

2.380

4.760

N+2

-

-

2.830

2.380

N+3

-

-

2.830

0

N+4, N+5

Nu se mai
calculează

Nu se mai
calculează

-

-

N+6
Rezultă că valoarea de intrare a mijloacelor fixe a fost amortizată în 4 ani în loc de 7 ani, datorită
influenţei uzurii morale, care a fost recuperată valoric în primii 4 ani de funcţionare a mijloacelor fixe.
Pentru activele corporale cu durată de funcţionare normată până la 5 ani inclusiv, nu se aplică
regimul de amortizare degresivă varianta AD 2. În acest caz se va folosi varianta AD 1.
CONCLUZII
Amortizarea accelerată şi amortizarea degresivă, răspund mai bine principiului prudenţei, în
eventualitatea intervenţiei uzurii morale a mijloacelor fixe.
Amortizarea accelerată şi cea degresivă, indiferent dacă valorile calculate în baza acestor sisteme
sunt peste nivelul sau sub nivelul amortizării liniare, sunt considerate amortizări fiscale (reflectă influenţa
fiscalităţii asupra contabilităţii).
În concluzie, aplicarea uneia sau a alteia din metodele de amortizare legale are ca efect recuperarea
în timp a valorii de intrare în patrimoniu a mijloculi fix.
Deci,amortizarea contabilă micsorează valoarea rezultatului din exploatare şi implicit a valorii
rezultatului net.
BIBLIOGRAFIE
[1]. Costi B. (2009). Auditul afacerii , Editura Guttenberg, Arad
[2]. Mateş D., David D. [coord]. (2010). Contabilitate financiară conformă cu Directiva a IV-a a Comunităţilor
Economice Europene, Editura Gutenberg Univers, Arad
[3]. http://www.technoparktoday.com/blue-ocean-strategy, “Blue Ocean Strategy” [accesat în data de 15.05.2015]

33

„Vasile Goldiş” University Press Arad - ISSN: 2393-1310
Adresa web: http://rce-fse.uvvg.ro

Vol. 1 Issue 2/2016

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Revista de cercetare şi studiu Economica

ETAPELE PROCESULUI DE FUZIUNE A ENTITĂŢILOR COMERCIALE
Masterand – Coman Constantin Adrian
Email: costy974@yahoo.it

Masterand – Paşca Laura Melinda
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice
Coordonator: Conf.univ.dr. Costi Boby
REZUMAT
Scopul central al acestui articol urmăreşte prezentarea procesului de fuziune prin absorţie a entităţilor
comerciale. Fuziunea entităţilor comerciale reprezintă procedeul tehnico-juridic cu scopul de a restructura/reorganiza
entităţile comerciale pentru o mai bună desfăşurarea a activităţii.
Fuziunea reprezintă procesul unde două sau mai multe entităţi deja existente, îşi vor transmite activele şi
pasivele în scopul de a forma o entitate.
În urma studiului de caz analizat a rezultat fuziunea prin absorţie între două entităţi comerciale, unde
entitatea absorbită se dizolvă fără a intra în lichidare, prin transmiterea totală a activelor şi pasivelor către entitatea
absorbantă, care preia toate drepturile şi obligaţiile entităţii absorbite.
ABSTRACT
The central purpose of this article is aimed at presenting the merger by absorption of commercial entities. The
merger of commercial entities are technical legal process in order to restructure / reorganize commercial entities for
better conduct of business.
Fusion is the process where two or more existing entities, will transmit assets and liabilities in order to form
an entity.
Following the case study analyzed the merger bz absorption resulted between two commercial entities where
the absorbed entity was dissolved without going into liquidation bz sending and total assets and liabilities to the
absorbing entity that takes over all the rights and obligations of the absorbed entity.
Cuvinte cheie: fuziune, divizare, absorție, entităţi, proiect

1. INTRODUCERE
Prin acest articol prezentăm una din metodele de reorganizare a entităţilor comerciale, respectiv
fuziunea. În România fuziunea entităţilor comerciale a început să prindă contur prin anii 1990.
Fuziunea reprezintă procesul unde două sau mai multe entităţi deja existente îşi vor transmite
activele şi pasivele în scopul de a forma o entitate. Hotărârea privind fuzionarea entităţilor trebuie să fie
realizată de fiecare entitate în parte, iar fuziunea entităţilor poate fi realizată prin absorţie sau prin contopire.
Fuziunea prin absorţie este metoda prin care o societate absoarbe una sau mai multe entităţi.
Fuziunea prin contopire funcţionează prin crearea unei noi entităţi prin transmitere de active şi
pasive.
Fuziunea entităţilor comerciale este reglementată juridic, în România, de Legea societăţilor
comerciale nr. 31/1990, cu completările şi modificările ulterioare şi OMFP nr. 1376/2004 care
reglementează tratamentul de reorganizare a întreprinderilor. Pe plan internaţional fuziunea este reglementată
prin Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 3), iar în Comunitatea Europeană prin
Directiva a 34-a/2013 cu privire la situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele
conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi.
Procesul de fuziune duce la dizolvare, dar fără lichidare, deci în cazul fuziunii entităţile absorbite la
data când îşi încetează existenţa nu vor intra în lichidare, ele conform legislaţiei vor trebui să-şi transmită
patrimoniul entităţii/entităţilor absorbante exact cum se află acesta în timpul fuziunii.
Data de fuziune este data transmiterii patrimoniului şi înregistrarea la Registrul Comerţului.
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2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. PROIECTUL DE FUZIUNE
Entităţile participante la procesul de fuziune pot fi de aceiaşi formă dar şi de forme juridice diferite.
Fuziunea trebuie să fie realizată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi trebuie să respecte normele
privind modificarea actului constitutiv.
Conform legislaţiei în vigoare administratorii entităţilor au datoria de a elabora un proiect de
fuziune, el fiind şi documentul justificativ pentru contabilizarea operaţiunilor de fuziune.
Etapele proiectului de fuziune conform Legii societăţilor comerciale 31/1990 sunt următoarele:
1. se constată datele de identificare a tuturor entităţilor participante la procesul de fuziune;
2. fundamentarea şi condiţiile fuziunii;
3. se va stabili în ce condiţii se alocă acţiuni la entitatea absorbantă sau la entităţile beneficiare;
4. se va stabili la ce dată acţiunile/părţile sociale vor da dreptul deţinătorilor să participe la beneficii
şi eventualele condiţii speciale care pot afecta acest drept;
5. se vor determina ratele de schimb ale acţiunilor/părţilor sociale şi eventual cuantumul de
remunerare;
6. cuantumul primei de fuziune;
7. se vor stabili ce drepturi acordă entitatea absorbantă sau beneficiară acţionarilor/asociaţilor sau
celor ce deţin obligaţiuni.
8. se va stabili dacă este cazul să ofere avantaje excepţionale experţilor sau membrilor consiliului de
administraţie şi de control;
9. se va decide data situaţiilor financiare a entităţilor din perimetrul fuziunii;
10. se va decide data de transmitere a operaţiunilor contabile ale entităţii absorbite către entitatea
absorbantă sau beneficiară.
Acest proiect va fi dezbătut de reprezentanţii entităţilor din perimetrul fuziunii, supus apoi votului şi
în caz de aprobare a fuziunii entităţilor participante, va fi semnat şi depus la Oficiul Registrului Comerţului
din zona oricărei entităţi implicate. Proiectul va fi însoţit de o declaraţie a entităţii care îşi încetează existenţa
prin procesul de fuziune, ce va conţine forma în care entitatea îşi stinge pasivul. După vizare de către
judecătorul delegat, proiectul trebuie publicat în Monitorul Oficial cu 30 de zile înaintea şedinţei Adunării
Generale a Acţionarilor care va decide dacă fuziunea va avea loc.
Administratorii entităţilor vor întocmi un raport detaliat, unde va fi explicat proiectul de fuziune şi
baza economică şi juridică.
În şedinţa fiecărei adunări generale a acţionarilor/asociaţilor se vor prezenta următoarele:
■ prezentarea proiectului de fuziune;
■ se va prezenta raportul întocmit de administratorii societăţii;
■ se va prezenta raportul experţilor desemnaţi de către judecătorul delegat, asupra proiectului de
fuziune;
■ se vor prezenta situaţii financiare anuale şi rapoarte de gestiune pentru cel puţin 3 exerciţii
financiare ale entităţilor din perimetrul fuziunii;
■ se va prezenta un raport întocmit de cenzori sau de auditori financiari, experţi, privind fuziunea;
■ evidenţa contractelor cu valoare unică mai mare de 10.000 lei ce sunt în desfăşurare.
2.2. OPERAŢIUNILE CE TREBUIESC REALIZATE ÎN PROCESUL DE FUZIUNE PRIN
ABSORŢIE:
Operaţiunile fuziunii prin absorţie sunt următoarele (Costi Boby, 2015):
■ Întocmireade sit
uaţii financiare de fuziune de către ent
ităţile care vor int
raîn perimetrul fuziunii;
■ Se va efectua atât inventarierea cât şi evaluarea activelor şi pasivelor entităţilor cuprinse în
perimetrul fuziunii, iar rezultatele acestora vor fi înregistrate.
■ Întocmirea de situaţii financiare de către entităţilor comerciale care participă la procesul de
fuzionare şi care vor conţine rezultatele inventarierii şi evaluării.
■ Stabilirea activului net calculat prin elementele bilanţiere de fuziune.
■ Stabilirea cuantumului de aport net.
■ Stabilirea cuantumului de schimb conform aportului de acţiuni/părţi sociale (determinarea valorii
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contabile acţiune/parte socială; determinarea raportului de schimb acţiune/parte socială; determinarea
numărului de acţiuni/părţi sociale; determinarea majorării capitalului social; determinarea primei de fuziune).
■ Transmiterea activelor şi a pasivelor.
2.3. STUDIU DE CAZ
Pentru a înţelege operaţiunile procesului de fuziune prin absorţie, vom exemplifica cazul
următor:
Fuziunea prin absorţie constă în transferarea patrimoniului a uneia sau mai multor entităţi către o
entitate existentă.
Tabelul 1
Capitalul social al entităţii Alfa şi Beta
Nr. părţi
sociale

Valoare nominală
pe parte socială

Capital
social

Alfa - absorbantă

10.400

1

10.400

Beta - absorbită

6.500

1

6.500

Entităţi

Sursa: prelucrare autor după situaţiile financiare ale entităţii „Alfa” şi „Beta”.
Entitatea „Alfa” absoarbe entitatea „Beta”.
2.3.1. Etapa inventarierii şi evaluării patrimoniului entităţilor participante la fuziune
S-a efectuat atât inventarierea cât şi evaluarea tuturor activelor şi pasivelor aparţinând celor două
entităţi respectiv entitatea Alfa (entitate absorbantă) şi entitatea Beta (entitate absorbită). Aceste operaţiuni
au fost executate şi de entitatea Alfa dar şi de entitatea Beta, iar rezultatul acestora a fost înregistrat în
contabilitatea fiecărei entităţi, conform legislaţiei în vigoare.
2.3.2. Etapa întocmirii bilanţurilor celor două entităţi care fuzionează, conform rezultatelor
înregistrate în contabilitate după efectuarea inventarierii şi evaluării:
Tabelul 2
Bilanţul entităţii „Alfa” şi al entităţii „Beta
Sold Alfa
lei

Sold Beta
lei

I. IMOBILIZĂRI CORPORALE (Ct.212)

44.200

16.250

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL

44.200

16.250

I. STOCURI (Ct. 301)

5.200

6.110

II. CREANŢE (Ct.411)

11.050

8.710

Denumirea elementului
A. ACTIVE IMOBILIZATE

B. ACTIVE CIRCULANTE
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III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (Ct. 5121)

1.300

910

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL

17.550

15.730

C. DATORII (Ct.419)

20.150

10.140

D. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

- 2.600

5.590

E. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

41.600

21.840

G. CAPITAL din care:

10.400

6.500

- capital subscris vărsat (Ct.1012)

10.400

6.500

I. REZERVE DIN REEVALUARE (Ct.105)

16.250

7.800

II. REZERVE (Ct. 1068)

14.950

7.540

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

41.600

21.840

CAPITALURI – TOTAL

41.600

21.840

F. CAPITAL ŞI REZERVE

Sursa: prelucrare autor după situaţiile financiare ale entităţii „Alfa” şi „Beta”.
2.3.3. Determinarea activului net se realizează pe baza bilanţului de fuziune
Activ net = Activ bilanţ – Datorii
Activ net Alfa = 61.750 – 20.150 = 41.600 lei
Activ net Beta = 31.980 – 10.140 = 21.840 lei
2.3.4. Stabilirea cuantumului de schimb conform aportului de acţiuni/părţi sociale
(determinarea valorii contabile acţiune/părţi sociale; determinarea raportului de schimb acţiune/parte socială;
determinarea numărului de acţiuni/părţi sociale; determinarea majorării capitalului social; determinarea
primei de fuziune).
- determinarea valorii contabile acţiune/parte socială:
Valoarea contabilă acţiune/parte socială = aportul net de fuziune/ numărul de acţiuni/părţi sociale
1 acţiune Alfa = 41.600 lei : 10.400 acţiuni = 4 lei
1 acţiune Beta = 21.840 lei : 6.500 acţiuni = 3,36 lei
- raportul de schimb pentru o acţiune sau parte socială:
Raportul de schimb = valoarea contabilă a unei acţiuni a entităţii „Beta” absorbită / valoarea unei
acţiuni a entităţii „Alfa” absorbantă = 3,36 lei / 4 lei = 0,84 lei
Conform raportului de schimb rezultă că fiecare acţiune a entităţii „Beta” reprezintă 0,84 acţiuni ale
entităţii „Alfa”.
- numărul de acţiuni nou emise:
Numărul de acţiuni nou emise = Numărul de acţiuni ale entităţii absorbite „Beta” * raportul de
schimb = 6.500 * 0,84 = 5.460 acţiuni nou emise
- majorarea capitalului social la entitatea absorbantă:
Majorare de capital social = numărul acţiunilor nou emise de entitatea „Alfa” absorbantă * valoarea
nominală a unei acţiuni de la entitatea „Alfa” absorbantă = 5.460 acţiuni * 1 leu = 5.460 lei
- prima de fuziune:
Primă fuziune = Valoarea nominală a acţiunilor primite de la entitatea absorbantă – valoarea
contabilă a acţiunilor nou emise societăţii absorbite
Prima de fuziune = 21.840 lei – 5.460 lei = 16.380 lei primă de fuziune
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Acţionarii entităţii Beta primesc 5.460 de acţiuni la un 1 leu acţiunea.
Înregistrarea în contabilitatea entităţilor a operaţiunilor realizate prin procesul de fuziune.
Înregistrările contabile la entitatea Beta:
a) Înregistrarea scoaterii din evidenţă a transferurilor de capitaluri proprii:
%
=
1012 Capital subscris vărsat
105 Rezerve de reevaluare
1068 Alte rezerve

456 Decontări cu asociaţii
privind capitalul

21.840
6.500
7.800
7.540

a) Înregistrarea scoaterii din evidenţa contabilă a transferurilor de natura activelor:
6583 Cheltuieli privind activele
=
%
cedate şi alte operaţiuni de capital
212 Construcţii
301 Materii prime
411 Clienţi
5121 Cont bancă lei

31.980
16.250
6.110
8.710
910

b) Se înregistrează preluarea activelor de la entitatea Beta:
%
= 7583 Venituri din vânzarea activelor
212 Construcţii şi alte
301 Materii prime
411 Clienţi
5121 Conturi la bănci în lei

31.980
16.250
6.110
8.710
910

c) Se înregistrează preluarea datoriilor de la entitatea Beta:
6583 Cheltuieli privind activele
cedate şi alte operaţiuni de capital

=

%
419 Clienţi creditori
456 Decontări cu acţionarii
privind capitalul

31.980
10.140
21.840

2.3.5. Bilanţul după fuziune al societăţii Alfa
Tabelul 3
Bilanţ entitate Alfa după fuziune
Denumirea elementului

Sold lei

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE (Ct.212)

60.450

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL

60.450

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (Ct. 301)

11.310

II. CREANŢE (Sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de
un an sunt prezentate separat pentru fiecare element) (Ct. 411)

19.760

III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (Ct. 5121)
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ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL

33.280

C. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE
PÂNĂ LA UN AN (Ct. 419)

30.290

D. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
E. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

2.990
63.440

F. CAPITAL ŞI REZERVE
G. CAPITAL, din care:

15.860

- capital subscris vărsat (Ct. 1012)

15.860

I. PRIME DE CAPITAL (Ct.1042)

16.380

II. REZERVE DIN REEVALUARE (Ct. 105)

16.250

III. REZERVE (Ct. 1068

14.950

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

63.440

CAPITALURI – TOTAL

63.440

Sursa: prelucrare autor după situaţiile financiare ale entităţii „Alfa”
2.3.6. Operaţiuni ce trebuiesc realizate în procesul de fuziune prin contopire
Operaţiunile procesului de fuziune prin contopire sunt următoarele:
1. se va efectua atât inventarierea cât şi evaluarea activelor şi pasivelor entităţilor cuprinse în
perimetrul fuziunii, iar rezultatele acestora vor fi înregistrate;
2. se vor întocmi situaţiile financiare de către societăţile ce vor fuziona;
3. stabilirea activului net calculat prin elementele bilanţiere de fuziune;
4. se constituie noua societate comercială pe baza capitalului propriu (activul net) al entităţilor ce
urmează să fuzioneze;
5. determinarea numărului de acţiuni, prin relaţia:
- capital propriu (activ net) / valoarea nominală acţiune/parte socială;
6. reflectarea în contabilitatea entităţii nou înfiinţate atât a capitalului adus ca aport cât şi a
obligaţiilor şi drepturilor entităţii ce-şi va înceta existenţa;
7. activele şi pasivele transmise de către entitatea care îşi încetează existenţa vor fi reflectate în
contabilitatea acesteia.
CONCLUZII
În studiul de caz prezentat am pus în evidenţă, fuziunea prin absorbţie între două entităţi, în care
entitatea „ALFA” este entitate absorbantă şi entitatea „BETA” este entitate absorbită.
În urma fuziunii, rezultă că 4 acţiuni/părţi sociale ale entităţii absorbite Beta se schimbă cu 3,36
acţiuni ale entităţii Alfa, deci un raport de 0,84; numărul de acţiuni nou emise este de 5.460 ( ce vor fi
primite de acţionarii entităţii absorbite), prima de fuziune de 16.380 lei, capitalul social al entităţii „ALFA”
va creşte cu 5.460 lei.
Fuziunea se poate realiza fie prin absorbţie, fie prin contopirea entităţilor comerciale. Ea poate fi
considerată ca o strategie de continuitate a activităţii entităţilor comerciale şi de ocupare a diferitelor domenii
de piaţă.
Prin fuziune se poate consolida poziţia firmei şi se va urmări creşterea profitabilităţii economice a
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firmei.
Considerată ca fiind o formă de reorganizare, fuziunea urmăreşte continuitatea activităţii, înlăturarea
concurenţei, dezvoltarea economică, stabilitate pe piaţă, diversificarea activităţilor, gestionarea eficientă a
activităţii, diminuarea riscului de faliment, creşterea profitului, etc.
BIBLIOGRAFIE
[1]. Costi Boby, (2015). Note de curs „Contabilitatea operaţiunilor de fuziune”, UVVG Arad, Facultatea de Ştiinţe
Economice
[2].
*** Legea 31/1990 privind societăţile comerciale cu toate modificările şi reglementările ulterioare
[3]. *** OMF nr. 1376/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de reflectare în contabilitate a principalelor
operaţiuni de fuziune, divizare sau lichidare a entităţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi
din cadrul entităţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora.
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REZUMAT
În lucrarea prezentă ne-am propus să studiem stocurile considerând că acestea prezintă un mare interes în
activitatea entităţii economice, ca active circulante dându-i acesteia posibilitatea să obţină beneficii economice
viitoare. Acestea oferă un subiect vast de studiu şi deţin un rol important în prezentarea aspectelor contabile şi fiscale.
Tema este interesantă prin vastitatea ei, prin actualitatea şi importanţa ei, necesitând o muncă asiduă de documentare,
cercetare asamblare a informaţiilor obţinute pentru a putea fi dezvoltată corespunzător. În abordarea studiului acestei
teme vom avea în vedere respectarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene prevăzute de
legislaţia românească actuală, precum şi prevederile codului fiscal din România.

ABSTRACT
In the present piece of work we proposed to study the stocks, considering that these represent a big interest in
the activity of the economic entity, as current assets giving its the possibility to get future economic benefits. These offer
a wide subject of study and own a significant part in the presentation of bookkeeping and fiscal issues. The theme is
interesting through its vastness, through its topicality and importance, requiring a hard work of documentation,
research assemblage of the obtained information that can be properly developed. In the approach of the study of this
theme we will take into consideration respecting the bookkeeping settlements according with the European directives,
provided by the current Romanian legislation, as the provisions of the tax code from Romania.
Cuvinte cheie: stocuri, evaluare, contabilitate, fiscalitate, costuri

1. INTRODUCERE
Stocurile sunt active circulante şi considerăm că orice entitate economică care desfăşoară o activitate
economică de producţie nu poate avea o funcţionare normală şi constantă în vederea realizării obiectivelor
propuse, decât cu ajutorul stocurilor de materii prime şi materiale, de consumabile ce urmează a fi folosite în
procesul tehnologic .
Stocurile sunt recunoscute în contabilitate ca active şi reportate până când veniturile aferente sunt
recunoscute, potrivit conceptului conectării veniturilor cu cheltuielile.
Caracteristica stocurilor este de a se afla succesiv şi neîntrerupt în diferite faze ale procesului de
producţie şi comercializare, de a descrie în cadrul exerciţiului mai multe rotaţii, determină aportul lor la
realizarea cifrei de afaceri şi la valorificarea capitalului.
Caracteristica stocurilor că se consumă de la prima utilizare, transmiţându-şi integral valoarea asupra
produselor realizate.
Aceste caracteristici, fac ca stocurile să deţină un rol important în formarea rezultatului economic.
- Stocurile se înregistrează în contabilitate prin inventar permanent sau intermitent şi se evaluează la
cost de achiziţie sau la preţ standard în funcţie de natura lor. O excepţie în categoria stocurilor o reprezintă
mărfurile care se evaluează la preţ de vânzare diferit în funcţie de modul de comercializare.
- Atunci când cu ocazia inventarierii se constată deprecierea stocurilor în contabilitate se
înregistrează provizioane.
- Stocurile se reflectă în contabilitate prin conturile din clasa a 3-a.
Potrivit cu noile reglementări, (O.M.F.P. 1802/2014) au survenit unele modificări, grupa 36 de
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conturi se redenumeşte din: ,,Animale” în ,,Active biologice de natură stocurilor” mai apar şi trei conturi noi:
- 347. Produse agricole, (A);
- 3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole, (P);
- 3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi, (A).
Obiectivele pe care dorim să le prezentăm în prima parte a articolului sunt noţiuni generale privind
stocurile precum şi importantă, necesitatea, gestionarea, funcţiile, dar şi elementele unui proces de stocare.
Mai dorim să prezentăm aspectele fiscale ale stocurilor. Un aspect cu o mare influenţă asupra
fiscalităţii îl constituie evaluarea stocurilor, cu metodele F.I.F.O.; L.I.F.O.; C.M.P.
2. MATERIALE ŞI METODE
În continuare v-om prezenta evaluarea ieşirilor (consumul) de materii prime, precum şi stocul final
ştiind că stocul iniţial de materii prime este de 10.000 kg la preţul de 2,5 lei conform Fişei de magazie, pe
baza următoarelor metodelor de evaluare:
- CMP calculat după fiecare recepţie;
- CMP calculat la sfârşitul lunii;
- Metoda FIFO (prima intrare-prima ieşire);
- Metoda LIFO (ultima intrare-prima ieşire.
2.1. Evaluarea stocurilor în relaţia cu fiscalitatea
În conformitate cu Directiva a IV-a a CEE şi Standardelor Internaţionale de Contabilitate, evaluarea
conturilor de stocuri în bilanţ, se face respectând următoarele reguli:
- evaluarea se face pe baza principiului continuităţii activităţii, considerând că unitatea se află în
exploatare;
- metodele de evaluare trebuie păstrate o perioadă cât mai mare de timp, schimbarea fiind permisă
doar dacă este cerută de lege, de un standard contabil sau au ca rezultat informaţii mai relevante, inteligibile
şi credibile;
- cu ocazia evaluării trebuie respectat principiul prudenţei, adică să fie luate în considerare toate
obligaţiile previzibile şi o pierderile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau
pe parcursul unui exerciţiu anterior chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar între data încheierii
exerciţiului şi data întocmirii bilanţului;
- se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, indiferent dacă rezultatul
exerciţiului financiar este profit sau pierdere;
Problematica evaluării stocurilor în contabilitate se intersectează în mod inevitabil cu fiscalitatea.
Cele mai evidente implicaţii fiscale apar la evaluarea ieşirilor prin vânzare sau prin consum, când se
înregistrează la descărcarea gestiunii cheltuieli, cu efecte directe asupra rezultatului contabil.
Din punct de vedere fiscal putem accepta ideea: cu cât cheltuiala este mai mare la o cantitate dată de
bunuri vândute sau date în consum cu atât profitul şi impozitul pe profit sunt mai mici.
Se realizează astfel un obiectiv al gestiunii fiscal şi anume amânarea în timp a unei părţi din sarcina
fiscală (Dorel Mateş, 2014).
2.2. Impactul metodelor de evaluare asupra performanței şi implicit asupra fiscalităţii
Exemlu:
Efectele privind evaluarea ieşirilor (consumul) de materii prime, precum şi stocul final ştiind că
stocul iniţial de materii prime este de 10000 kg la preţul de 2,5 lei conform Fişei de magazie, pe baza
următoarelor metodelor de evaluare:
- CMP calculat după fiecare recepţie;
- CMP calculat la sfârşitul lunii;
- Metoda FIFO (prima intrare-prima ieşire);
- Metoda LIFO (ultima intrare-prima ieşire).
În tabelul nr.1 se prezintă situaţia stocului iniţial precum şi mişcările din cursul lunii aprilie 2015
privind materia primă:
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Tabelul 1
Stoc materie primǎ
Data
01.04.2015
02.04.2015
06.04.2015
10.04.2015
15.04.2015

Operaţia
Cantitatea (kg)
Stoc iniţial
10000
Aprovizionare
10000
Aprovizionare
5000
Consum
20000
Aprovizionare
9000
Sursa: Situațiile financiare ale societǎții

Costul unitar (RON)
2,5
2,4
2,0
2,2

A.1. Metoda costului mediu ponderat lunar – se poate calcula că raport între valoarea totală a
stocului iniţial plus valoarea intrărilor, pe de o parte, şi cantitatea existentă în stocul iniţial plus cantitatea
intrată, pe de altă parte.
(10000x2,5) + (10000x2,4) + (5000x2,0) + (9000x2,2)
CMP lunar = ─────────────────────────────── = 2,32 lei
(1)
10000+10000+5000+9000
■ costul ieşirii: 20000kg x2,32 = 46400 lei
■ stoc final: 14000kg x2,32 = 32480 lei
Calculele şi operaţiile acestei variante sunt reflectate în contul analitic de stocuri astfel:

(2)
(3)

Tabelul 2
DATA

INTRĂRI
Cant.(kg

Preţ/u

IEŞIRI

Valoare

Cant(kg)

Preţ/u

STOC
Valoare

01.04.2015

Cant.(kg)

Preţ/

Valoare

10000

2,5

25000

02.04.2015

10000

2,4

24000

20000

49000

06.04.2015

5000

2,0

10000

25000

59000

15.04.2015

9000

2,2

19800

34000

78800

10.04.2015
TOTAL

20000
24000

2,32

46352

14000

2,32

32480

43800
20000
46352
Sursa: Situațiile financiare ale societǎții

14000

2,32

32480

A.2. Metoda costului mediu ponderat după fiecare intrare
(10000*2,5)+(10000*2,4)
■ intrare în 02.04.2015: CMP = ──────────────── = 2.45
10000+10000
■ costul ieşirii în 10.04.2015: 20000*2,45 = 49000
■ stoc final: 14000*2,45 = 34300
Calculele şi operaţiile acestei variante sunt reflectate în contul analitic de stocuri astfel:
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Tabelul 3
DATA

INTRĂRI
Cant.kg

01.04.2015
02.04.2015
10.04.2015
06.04.2015
15.04.2015
TOTAL

10000

Preţ

IEŞIRI

Valoare

2,4

Cant.kg

2,0
2,2

STOC
Valoare

24000
20000

5000
9000
24000

Preţ

2,45

49000

10000
19800
53800
20000
49000
Sursa: Situațiile financiare ale societǎții

Cant.kg

Preţ

Valoare

10000
20000
0
5000
14000
14000

2,5

25000
49000
0
10000
34300
34300

2,45
2,45

Comparând cele două variante ale metodei costului mediu ponderat se constată că evaluarea ieşirilor
din stoc după prima variantă (CMP lunar) prezintă avantajul unui calcul simplu, dar nu permite valorizarea
ieşirilor în cursul perioadei de gestiune. Varianta a doua însă (CMP calculat după fiecare intrare), oferă
posibilitatea evaluării ieşirilor în cursul perioadei de gestiune. Această variantă prezintă inconvenientul unui
calcul mai complex, inconvenient anulat prin utilizarea mijloacelor informatice.
În ansamblu metoda CMP tinde să anuleze efectele creşterii sau descreşterii preţurilor, deoarece
nivelul costului mediu ponderat şi al costului stocului final calculat conform acestei metode este influenţat de
toate preţurile plătite pe parcursul exerciţiului şi de preţul stocului iniţial.
B1. Metoda primul intrat – primul ieşit (FIFO) – constă în evaluarea ieşirilor de stocuri în ordinea
în care au intrat, la costul primei intrări. Pe măsura epuizării lotului, stocurile ieşite din gestiune se evaluează
la costul lotului următor, în ordine cronologică. În consecinţă, stocul final este evaluat la cele mai recente
costuri.
■ ieşiri în 10.04.2015: 10000x2,5 = 25000
(6)
■ 10000x2,4 = 24000
■ stoc final 14000x2,0 = 28000
Calculele şi operaţiile acestei variante sunt reflectate în contul analitic de stocuri astfel:
Tabelul 4
DATA

INTRĂRI
Cant.kg

Preţ

Valoare

01.04.2015
02.04.2015 10000

2,4

24000

06.04.2015 5000

2,0

10000

10.04.2015

Cant. kg

10000
10000

15.04.2015 9000
TOTAL

IEŞIRI

24000

2,2

Preţ

2,5
2,4

STOC
Valoare

Cant.(kg)

Preţ/u

Valoare

2,5
2,5
2,4
2,5
2,4
2,0
2,0

25000
49000

49000

10000
10000
10000
10000
10000
5000
5000
5000
9000
14000

2,0
2,2
2,0

19800
53800
20000
49000
Sursa: Situațiile financiare ale societǎții

59000

10000
29800
28000

Evaluarea ieşirilor în metoda FIFO la cele mai vechi, adică cele mai mici preţuri, conduce la o
majorare a rezultatului exerciţiului şi a impozitului pe profit. Ca urmare, în perioadele de creştere susţinută a
preţurilor, metoda FIFO produce cea mai mare valoare posibilă a rezultatului exerciţiului, iar costul
stocurilor ieşite este apropiat de nivelul costului la momentul când aceste stocuri au intrat în gestiune.
În perioadele de descreştere a preţurilor efectele sunt inverse.
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B.2. Metoda ultimul intrat – primul ieşit (LIFO) – conţinutul acestei metode îl reprezintă evaluarea
ieşirilor de stocuri din gestiune la costul ultimei intrări. Pe măsura epuizării succesive a fiecărui lot, stocurile
ieşite din gestiune se evaluează la costul lotului anterior, în ordine cronologică. În felul acesta stocul final
este evaluat la cele mai vechi costuri.
■ ieşiri în 10.04.2015: 20000kg:
- 5000kg*2,0 = 10000
(7)
- 10000kg*2,4 = 24000
(8)
- 5000kg*2,5 = 12500
(9)
■ stoc final: 14000kg*2,5 = 35000
Calculele şi operaţiile acestei variante sunt reflectate în contul analitic de stocuri astfel:
Tabelul 5
DATA

INTRĂRI
Cânt.kg

Preţ

Valoare

01.04.2015
02.04.2015 10000

2,4

24000

06.04.2015 5000

2,0

10000

10.04.2015

5000
10000
10000

15.04.2015 9000
TOTAL

IEŞIRI
Cânt.kg

24000

2,2

Preţ

2,0
2,4
2,5

STOC
Valoare

Cânt.kg

Preţ

Valoare

2,5
2,5
2,4
2,5
2,4
2,0
2,5

25000
49000

46500

10000
10000
10000
10000
10000
5000
5000

2,5
2,2
2,5

32300

49000

5000
9000
14000

19800
53800

20000

59000

12500

35000

Evaluarea ieşirilor în metoda LIFO la cele mai recente, adică cele mai mari preţuri, conduce la o
micşorare a rezultatului exerciţiului şi a impozitului pe profit. Efectele sunt accentuate în perioada de inflaţie,
când metoda LIFO produce cea mai mică valoare posibilă a rezultatelor, iar contul stocurilor ieşite este
apropiat de nivelul costului celor mai recente stocuri intrate în gestiune.
CONCLUZII:
Dintre criteriile ce trebuie avute în vedere la alegerea metodei de evaluare a stocurilor,prezintă
importantă deosebită impactul fiscal rezultat.
În ţara noastră sunt acceptae toate cele patru metode de evaluare a stocurilor şi sunt prevăzute în
(O.M.F.P. 1802/2014).
În conformitate cu IAS 2 ,,Stocuri” se interzice folosirea metodei LIFO în evaluarea stocurilor la
ieşirea din entitatea economică pentru că micşorează rezultatul exerciţiului şi a impozitului pe profit
Se constată că metoda de evaluare a stocurilor la ieşirea din entitatea economică poate avea un
impact major asupra rezultatului exerciţiului şi implicit asupra fiscalităţii.Cea mai mare diferenţă se poate
observa între metodele FIFO şi LIFO , în sensul acesta toate organizaţiile profesionale din domeniu
recomandă metoda CMP (după fiecare intrare). Această metodă are un inconvenient prin complexitatea
calculelor, dar care în acest moment poate fi înlăturat pri programele informatice carea au o evoluţie rapidă
Această metodă are cea mai exactă evaluare a stocurilor şi totodată cea mai mică influenţă asupra
situaţiilor financiare ale firmei.
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REZUMAT
Principalul obiectiv al unui agent economic este de a realiza profit prin activitatea desfășurată, astfel
conducerea oricărei întreprinderi ar trebui să acorde o atenție sporită reducerii costurilor societății, în special
costurilor de producție dacă întreprinderea fabrică produse pentru un anumit segment de piață, deoarece în condițiile
economiei de piață întreprinderea își poate atinge obiectivul doar dacă veniturile sale sunt mai mari decât costurile.
Această lucrare tratează metoda globală de calculație a costurilor, evidențiindu-i caracteristicile atât în plan
teoretic cât și practic printr-un studiu de caz.
Metoda globală de calculație a costurilor, folosită de orice întreprindere producătoare a unui singur produs,
parcurge două etape mari, prima fiind etapa de antecalculație a costului în care se află costul standard al produsului,
iar cea de a doua etapă fiind etapa de postcalculație în care se identifică costul efectiv al produsului.
Astfel produsul fabricat de o întreprindere va aduce cu atât mai mult profit cu cât costul efectiv al produsului este
mai mic în raport cu costul standard antecalculat.
ABSTRACT
The main objective of an economic agent is to make a profit by its activity, therefore any enterprise
management should pay more attention at reducing the business costs, especially production costs if the company
manufactures products for a specific market segment, because in market economy conditions the enterprise can achieve
its goal only if its revenues are greater than its costs.
This paper deals with the global method of costing, highlighting the characteristics of both theoretical and
practical through a case study.
The global method of costing used by any company producing a single product, goes through two major
stages, the first stage is the pre-calculation where it can be found the standard cost of the product, the second stage is
the post-calculation where it can be identified the effective cost of the product.
Therefore the product manufactured by enterprise will bring more profit as the effective cost of the product is
smaller in relation with the pre-calculated standard cost.
Cuvinte cheie: metoda globală, calculația costurilor, cheltuieli, cost standard, cost efectiv

1. INTRODUCERE
Progresul tehnico-științific continuu a determinat trecerea tot mai treptată, la începutul secolului XX,
la programarea sau planificarea producției și a circulației mărfurilor, fenomen ce a dat naștere la apariția și
dezvoltarea calculației previzionale sau antecalculația în formă standard, planificată și normativă a costurilor.
În urma acestui fenomen au început să se afirme posibilitățile de control și analiză a costurilor oferite
de noul sistem de comparații „cost efectiv” - „cost standard” din aceiași perioadă de gestiune.
În decursul anilor 1921-1990 s-au dezvoltat obiective noi, ce impuneau completarea caracterului
periodic cu operativitatea controlului și analizei costurilor ce au dus la creșterea semnificativă a câmpului
obiectului de studiu.
Problematica costurilor a devenit destul de complexă datorită unor mari acumulări cantitative
neputând fi suficient de clar structurată din punct de vedere calitativ, atât în privința obiectivelor cât și a
metodelor și procedeelor create și aplicate.
Numeroase faze de evoluție au traversat istoria calculației costurilor standard, dar marcante rămân
pentru calculația costurilor prin impactul direct „Estimated Cost System” (Sistemul costurilor antecalculate)
și „Standard Cost Accounting” (Calculația costurilor standard).
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După anul 1990 și mai ales după anul 1994, în România, pe plan național, problematica costurilor s-a
adâncit mult în situația ce ulterior a devenit o stagnare atât teoretică cât și din punct de vedere practic.
Cauzele acestei stagnări o constituie fenomenul de tranziție la economia de piață și introducerea
noului sistem de contabilitate al agenților economici.
Ca urmare, lipsa planului costurilor, ca plan de sinteză a tuturor celorlalte secțiuni de plan ale
întreprinderii, a dus la întâmpinarea multor greutăți de către agenții economici.
Această situație își are originea în dualismul contabilității - contabilitatea financiară și contabilitatea
de gestiune - a căror funcționare este diferit reglementată și aplicată: prima are caracter nominativobligatoriu, iar a doua tatonează într-un fel de reglementare opțional facultativă.
Modul de organizare a contabilității de gestiune rămâne la alegerea fiecărei întreprinderi, în funcție
de specificul activității și necesitățile proprii ale acesteia conform Regulamentului de aplicare a Legii
contabilității numărul 82/1991 modificată și completată ulterior.
2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. TRĂSĂTURI GENERALE A METODELOR DE CALCULAȚIE A COSTURILOR
Metodele de calculație a costurilor reprezintă un mod de cercetare și cunoaștere a mediului extern, a
sistemului de impozitare și taxe, a consumurilor specifice, a tarifelor și prețurilor unitare care influențează
costurile de aducere a bunurilor economice în starea de a fi vândute consumatorilor, a procedeelor și
mecanismelor interne relevante în acest domeniu, cu scopul de a transforma aceste realități și de a obține un
cost competitiv (Popescu L, Băluță A.V., 2007, p.18).
În categoria metodelor clasice de calculație a costurilor se includ:
- metoda globală
- metoda pe faze
- metoda pe comenzi
Toate aceste metode fac parte din categoria metodelor absorbante de calculație a costurilor, care iau
în considerare la stabilirea costului unitar toate cheltuielile de producție și desfacere ocazionate de fabricarea
produsului sau prestarea serviciului, respectiv toate cheltuielile necesare la vânzarea mărfurilor. La baza lor
stau împărțirea cheltuielilor în directe și indirecte. Aceste metode de calculație se bazează pe două etape de
calculații:
- prima etapă, care se efectuează înaintea procesului de fabricație, sub formă de planificare;
- a doua etapă, care se efectuează după terminarea procesului de fabricație, sub formă de
postcalculație;
Planificarea se concretizează, în primul rând, în elaborarea costului unitar previzional al bunului
economic și, separat de acesta, în elaborarea costurilor comune ale subunităților și, respectiv, costurilor
unitare ale unității. Aceste două calculații au la bază un singur nivel de activitate pentru entitatea
patrimonială, și anume, nivelul maxim.
Calculul costului unitar pe produs are în vedere estimarea unor parametrii pentru fiecare bun
economic în parte și pentru întreaga activitate în scopuri manageriale.
Prin acești indicatori, calculația se integrează în sistemul de programare a întregii activități conform
practicilor întreprinderilor moderne.
Postcalculațiile au la bază datele contabilității și ele reprezintă stadiul final prin care se încheie
urmărirea și înregistrarea analitică a cheltuielilor de producție, potrivit naturii și destinației lor.
A doua categorie de metode de calculație a costurilor le include pe cele apărute mai târziu în doctrină
și practică. Sunt numite de regulă, „metode moderne” de calculație a costurilor. Unele sunt de tip absorbant,
la fel ca cele din prima categorie, iar altele de tip parțial, luând în calcul doar o parte din consumuri, restul
fiind alocate rezultatului final.
2.2. METODA GLOBALĂ DE CALCULAȚIE A COSTURILOR
Metoda globală, numită și metoda diviziunii simple sau a calculului direct constă în colectarea tuturor
costurilor dintr-o perioadă de gestiune, cheltuieli ocazionate de obținerea producției, execuția unei lucrări sau
prestarea de servicii în mod global la nivelul sectoarelor de cheltuieli (atelier, secție sau pentru întreaga
entitate) pe articole de calculație (Briciu S., 2006, p.112).
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Caracteristic acestei metode de calculație este faptul că toate cheltuielile de producție se identifică pe
produsul care le-a ocazionat. Planificarea costului unitar se asigură printr-o singură calculație de plan în care
se înscriu direct sub formă de articole de calculație, cheltuielile tehnologice. Cheltuielile tehnologice se obțin
prin înmulțirea cantităților exprimate prin normele de consum sau de timp, cu prețurile corespunzătoare
(David D., 2012, p.96).
Metoda se poate aplica în entitățile cu profil industrial care fabrică un singur produs sau în entitățile
care execută lucrări sau prestează servicii (PLS) unde, de regulă, nu există semifabricate sau producție în
curs de execuție la finele perioadei. Astfel de entități pot fi (Briciu S., 2006, p.112):
- producătoare de energie, de oxigen;
- extractive (cărbune, țiței etc.);
- fabrici de ciment, cărămizi etc.;
- în transporturi etc.
După colectarea cheltuielilor în funcție de felul lor, se transpun în calculația de plan pe produs sub
formă de cote obținute prin diviziune simplă în cel mult trei articole de calculație (David D., 2012, p.96):
1) cheltuieli de întreținere și funcționare a utilajului;
2) cheltuieli generale de secție;
3) cheltuieli generale de administrație;
Costul unitar planificat se obține prin însumarea tuturor cheltuielilor înscrise în calculația de plan pe
produs sub formă de articole de calculație (David D., 2012, p.96).
unde: chp = cheltuieli de producție planificate pe produs
i = articole de calculație
qp = volumul fizic al producției planificate
Prin extrapolare costul unitar efectiv se calculează prin diviziune simplă, conform relației (David D.,
2012, p.97):
unde: che = cheltuieli efective pe articole de calculație
i = articole de calculație
qp = volumul fizic al producției fabricate

Se consideră o întreprindere care este dotată cu:
- 2 secții de bază S1 și S2
- 2 secții auxiliare: centrala electrică CE și centrala de apă CA
- 1 sector administrativ și de conducere SAC
Se fabrică în cadrul secției de bază un singur produs, unitatea lucrând la întreaga sa
capacitate.
1. Se colectează cheltuielile cu materiile prime în sumă
921 = 901
10.150
de 10.150 lei, consumul materiei prime fiind repartizat
S1
6.750
astfel:
S2
3.400
- la S1 - 6.750 lei
- la S2 - 3.400 lei.
2. Se colectează cheltuielile cu materialele consumabile
%
= 901
5.520
în sumă de 5.520 lei, consumul materialelor consumabile
fiind repartizat astfel:
- la S1 - 2.300 lei
- la S2 - 1.170 lei
922
1.650
- la CE - 900 lei
- la CA - 750 lei
- la SAC - 400 lei
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3. Se colectează cheltuielile cu salariile în sumă de
15.750 lei, acestea sunt repartizate după cum urmează:
- salarii muncitori de bază S1 - 3.250 lei
- salarii muncitori de bază S2 - 3.250 lei
- salarii personal auxiliar S1 - 2.000 lei
- salarii personal auxiliar S2 - 2.000 lei
- salarii personal CE - 1.750 lei
- salarii personal CA - 1.750 lei
- salarii personal SAC - 1.750 lei

4. Se înregistrează contribuțiile aferente salariilor:

CAS - 15,8%
CASS - 5,2%
Șomaj - 0,5%
Fond de risc - 0,5%
Fond unic - 0,85%
Fond de garantare 0,25%
TOTAL

3.250
514
169
16
16
28

2.000
316
104
10
10
17

1.750
277
91
9
9
15

8

5

4

751

462

404

5. Se colectează cheltuielile cu amortizarea mijloacelor
fixe în sumă de 11.250 lei, repartizarea făcându-se astfel:
- la S1 - 3.450 lei
- la S2 - 2.600 lei
- la CE - 1.926 lei
- la CA - 2.716 lei
- la SAC - 1.200 lei

6. Din procesul de producție se obțin 1.150 kg de produs
finit la cost standard de 52.500 lei.

% = 901
921
S1
S2
922
CE
CA
923
S1
S2
924
% = 901
921
S1
S2
922
CE
CA
923
S1

15.750
6.500
3.250
3.250
3.500
1.750
1.750
4.000
2.000
2.000
1.750
3.696
1.502
751
751
809
404
404
924
462

S2
924
% = 901
922
CE
CA
923
S1
S2
924
931 = 902

462
462
11.892
4.642
1.926
2.716
6.050
3.450
2.600
1.200
52.500

922 = 922
CA
CE

2.680

922 = 922

3.200

922 = 922

3.200

7. Se decontează livrările reciproce între secțiile
auxiliare.
- energia electrică furnizată de CE pentru centrala de
apă CA în sumă de 2.680 lei.
- apa furnizată de CA pentru centrala electrică CE în
valoare de 3.200 lei.
- apa furnizată de CA pentru centrala electrică CE în
valoare de 3.200 lei.

CE
8. Se repartizează cheltuielile aferente centralei electrice
asupra celorlalte compartimente din cadrul întreprinderii:
- la S1 - 2.300 lei
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- la S2 - 1.700 lei
- la SAC - 1.500 lei
923
S1
S2
924

CE

4.000
2.300
1.700
1.500

% = 922

5.100

CA

4.150
2.450
1.700
950

921 = 923

22.594

9. Se repartizează cheltuielile aferente centralei de apă
asupra celorlalte compartimente din cadrul întreprinderii:
- la S1 - 2.450 lei
- la S2 - 1.700 lei
- la SAC - 950 lei

923
S1
S2
924
10. Se repartizează cheltuielile indirecte de producție
asupra activității de bază.

S1
S2
11. Se repartizează cheltuielile generale de administrație
în sumă de 4.308 lei. Vom alege ca bază de repartizare
costul producției obținute pe care îl preluăm din RD 921
S1, respectiv RD 921 S1

S1
S2

12.962
9.632

921 = 924

6.262

S1
S2
Ks =

6.262
23.713 + 17.033

3.644
2.618

= 0,154

CiS1 =

0,154 * 23.713

=

3.644

CiS2 =

0,154 * 17.033

=

2.618

12. Se calculează și decontează costul efectiv al producției
finite ce rezultă din RD 921 S1, respectiv RD 921 S1
47.008
= 40,876 lei/kg
1150
13. Se înregistrează diferențele de preț între costul efectiv și
costul standard.
Cue =

13. Interfața contului 901

D

51

921 S1
C
6.750 27.357
3.250

D

921 S2
C
3.400 19.650
3.250

902 = 921
S1
S2

47.008
27.357
19.650

903 = 902

-5.493

901 = %
931
903

47.008
52.500
-5.493

D
901
C
52.500
6.750
-5.493
3.400

„Vasile Goldiş” University Press Arad - ISSN: 2393-1310
Adresa web: http://rce-fse.uvvg.ro

Vol. 1 Issue 2/2016

Revista de cercetare şi studiu Economica

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

751
12.962
3.644
27.357

D

D

27.357

922 CE
C
900
2.680
1.750
2.300
404
1.700
1.926
1.500
3.200
8.180
8.180

923 S1
C
2.300 12.962
2.000
462
3.450
2.300
2.450
12.962 12.962

751
9.632
2.618
19.650

D

D

19.650

900
750
2.300
1.170

922 CA C
750
3.200
1.750
2.450
404
1.700
2.716
950
2.680
8.300
8.300

400
3.250
3.250
1.750
1.750
2.000
2.000
1.750
751

923 S2
C
1.170
9.632
2.000
462
2.600
1.700
1.700
9.632
9.632

751
404
404
462
462
462
1.926
2.716
3.450
2.600
47.008

D

924 SAC C
400
3.644
1.750
2.618
462
1.200
1.500
950
6.262

D

D
6.262

903
C
-5.493
-5.493
-5.493
-5.493

931

52.500
52.500

D

C

902

27.357
19.650
47.008

1.200
47.008

C
52.500
-5.493
47.008

52.500
52.500

CONCLUZII
Dezvoltarea economico-socială este influențată în principal de existența fără întreruperi a
consumului de bunuri materiale și servicii care se realizează cu ajutorul unităților organizate sub forma unor
sisteme independente cunoscute în mod obișnuit sub denumirea de întreprinderi, fiind componente ale
ansamblului economiei naționale.
În societatea zilelor noastre poziția centrală este ocupată de întreprinderi, fiecare dintre acestea fiind
un agent care elaborează și distribuie produsele materiale, prestează serviciile destinate satisfacerii nevoilor
economiei individuale precum și cele destinate economiei colective. Rolul întreprinderii în viața economică
și socială face ca, oricare ar fi domeniul în care își desfășoară activitatea, mai ales în cadrul unei economii de
piață precum cea actuală, ea trebuie să fie în măsură să își prezinte în orice moment situația sa până la data
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respectivă oricăror parteneri, utilizatori interni, respectiv managerii întreprinderii, sau utilizatori externi, cum
ar fi finanțatorii, investitorii, creditorii, furnizorii, salariații, cu date exacte și reale.
Cheltuielile de organizare, conducere și control al procesului de muncă pe de o parte și cheltuielile
aferente produselor obținute, lucrărilor executate și serviciilor prestate pe de altă parte apar datorită acțiunii
producției pe două mari nivele ce sunt reprezentate de procesul economic ce este desfășurat într-un anumit
cadru organizatoric și de producția privită ca rezultat al procesului de muncă.
Conținutul, nivelul, structura și dinamica costurilor sunt determinate de producție prin deosebirile
caracteristicilor unei firme sau alta, ori unei ramuri sau alta.
Preocuparea principală căreia conducerea întreprinderilor ar trebui să-i acorde o atenție deosebită
este reducerea costurilor de producție, deoarece în condițiile economiei de piață o societate comercială poate
prospera doar în cazul în care obține venituri ce depășesc nivelul cheltuielilor de producție.
BIBLIOGRAFIE
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REZUMAT
Principalul indicator al managementului activelor şi pasivelor este marja netă a dobânzii. Obiectivele
managementului activelor şi al pasivelor constau în creşterea veniturilor băncii din plasamente, în strânsă legătură cu
scăderea costurilor surselor atrase, în condiţiile menţinerii unui risc acceptabil şi ale respectării reglementărilor în
vigoare cu privire la adecvarea capitalului şi lichiditatea băncii. Managementul activelor şi al datoriilor, care
presupune colectarea şi utilizarea fondurilor, constituie nucleul financiar al unei bănci.
În aceste condiţii managementul activelor şi datoriilor cuprinde planificarea strategică şi procese de
implementare şi control care afectează volumul, diversitatea, scadenţa, senzitivitatea ratelor dobânzii, calitatea şi
lichiditatea activelor şi al datoriilor unei bănci. Principalul obiectiv al managementului activelor şi al datoriilor este
acela de a produce un flux de venituri nete din dobânzi, flux care să fie stabil, mare, de un înalt nivel calitativ şi în
creştere. Acest obiectiv este atins prin obţinerea combinaţiei şi a unui nivel optim al activelor datoriilor şi al riscului
financiar.
ABSTRACT
The main indicator of management of assets and liabilities is net interest margin. Management objectives
assets and liabilities consist of bank placements increased revenue, lower costs closely related to funds raised, while
maintaining an acceptable risk and compliance regulations on bank capital adequacy and liquidity. Assets and
liabilities management, which involves the collection and use of funds, the core of a banck’s financial.
In these circumstances the management of assets and liabilities include strategic planning and implementation
processes that affect and control the volume, diversity, maturity, interest rate sensitivity, qualty and liquidity of assets
and liabilities of a bank. The main objective of asset management and debt is to produce a stream of net interest
income, which flow to be stable, large, high quality standards and growing. This is achieved by obtaining an optimum
combination and the assets and liabilities of financial risk.
Cuvinte cheie: risc bancar, gestiunea riscului, analiza riscului, indicatorii marjei dobânzii, rata dobânzii.

1. INTRODUCERE
Încă din cele mai vechi timpuri, problemele de risc au preocupat atât pe specialiști cât şi oamenii de
rând. Fără existența asumării unor riscuri, progresul societății contemporane, creșterea economiei nu ar fi
fost posibile.
Riscul este factorul fundamental al afacerilor deoarece din nicio activitate nu se poate obtine profit
fără risc.Toate societăţile comerciale încearcă să-şi maximizeze profitul prin gestionarea riscului specific
domeniului său de activitate.
Profesorul Dedu Vasile consideră că riscurile pot fi definite ca “pierderi asociate unor evoluţii
adverse a rezultatelor” (Dedu V., 2008, p.79).
În lucrarea “Managementul riscului bancar”, Ion Nițu definește riscul drept “probabilitatea ca într-o
tranzacţie să nu se obțină profitul așteptat și chiar să apară o pierdere” (Niţu I., 2000, p.55-56).
În literatura de specialitate întâlnim numeroase abordări ale conceptului de risc bancar. Orice activitate
bancară comportă şi un risc. De aceea, riscul există permanent, el însoţeşte toate afacerile băncii şi se
produce sau nu, în funcţie de condiţiile care i se creează. Riscul bancar se poate spune că este un fenomen
care apare pe parcursul derulării operaţiunilor bancare şi care provoacă efecte negative asupra activităţilor
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respective, prin deteriorarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar înregistrarea de pierderi,
afectarea funcţionalităţii băncii (Benţe C., 2011, p.30).
Activitatea bancară presupune înainte de toate, asumarea unor riscuri specifice. Un bun management
bancar, poate evita acceptarea unor riscuri excesive şi poate obţine un profit rezonabil pentru instituţia sa.
Cu toate acestea, greşelile de conducere, goana după un profit tot mai mare, o criză economică
deosebită ca amploare sau apărută în mod neaşteptat, o panică bancară sau orice combinaţie a acestor
evenimente pot provoca falimentul societăţii bancare. În acest caz, în afară de acţionarii băncii, pot suferi
pierderi şi clienţii creditori care şi-au plasat spre fructificare disponibilităţile temporare.
Din zorii istoriei, riscurile au constituit una dintre cele mai mari şi fascinante provocări pentru
umanitate datorită omniprezenţei acestuia în toate domeniile de activitate.
2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Modelul discrepanţei activ-pasiv pe benzi de reevaluare (G.A.P.)
Unul dintre cele mai răspândite modele de estimare a riscului de dobândă este modelul GAP.
Cunoscut şi sub denumirea de Modelul Ajustării (Repricing Model) sau al intervalelor statice, acesta
reprezenta o practică comună pentru instituţiile financiare în anii `80 şi începutul anilor `90.
În cadrul acestui model se are în vedere alocarea activelor şi pasivelor băncii în aşa-zise coşuri
(intervale sau benzi) ale scadenţei, definite conform caracteristicilor lor de resetare a ratei dobânzii
(repricing) şi măsurarea diferenţei (gap-ului) la fiecare punct de scadenţă.
Modelul este în esenţă o analiză a influenţei pe care gap-ul de ajustare a dobânzii (repricing gap) îl
are asupra veniturilor din dobânzi produse de activele băncii precum şi asupra cheltuielilor cu dobânzile
determinate de pasive, respectiv influența asupra venitului net din dobânzi, în cursul unei anumite perioade
de timp. În principiu, modelul ia în considerare valoarea contabilă a elementelor patrimoniale (active şi
pasive) cu dobânda variabilă.
Dacă:
- ΔVNDi reprezintă modificarea venitului net din dobânzi pentru banda i de scadenţă;
- GAPi reprezintă gap-ul (diferenţa) între valoarea contabilă a activelor sensibile la rata dobânzii şi
cea pasivelor sensibile la rata dobânzii din cadrul benzii i de scadenţă (exprimată în unităţi monetare);
- ΔRi – modificarea ratei dobânzii ce afectează activele şi pasivele din banda i, atunci:
ΔVNDi= GAPi x Δri= ( ASRDi –PSDRi) x ΔRi
Ecuație 1
Mergând mai departe, dacă ΔR reprezintă modificarea medie a ratei dobânzii (ponderată în funcţie
de gap-ul fiecărei benzi de scadenţă), iar CGAP reprezintă gap-ul cumulat pentru benzile de scadenţă avute
în vedere, atunci:
ΔVND = CGAP x ΔR
Ecuație 2
Efectul modificării ratei dobânzi va depinde nu numai de amploarea modificării şi de dezechilibrele
(gap-urile) dintre activele şi pasivele sensibile la rata dobânzii, ci şi de perioada pentru care acea modificare
va produce efecte.
Modelul gap-ului de dobândă reprezintă un punct de pornire util pentru evaluarea expunerii la riscul
ratei dobânzii. Unul dintre avantajele evidente ale acestui model îl reprezintă rezultatul numeric unic care
oferă o ţintă evidentă pentru acoperirea riscului.
Acest model reuşeşte să înglobeze în rezultatul final, atât efectul riscului de reevaluare cât şi riscul
curbei de randament. Cu toate acestea, componenta riscului de reevaluare legată de reinvestire nu este foarte
atent considerată. Modelul presupune o reinvestiţie liniară – un mod constant de reinvestire pentru veniturile
nete previzionate din dobânzi – şi ca deciziile de finanţare viitoare să fie similare cu deciziile care au dat
naştere graficului iniţial de reajustare a dobânzilor.
2.2. Modelul discrepanţei duratei (D.G.A.P.)
Durata este considerată a fi o măsură a senzitivităţii unui activ sau pasiv la modificarea ratei
dobânzii, întrucât aceasta ţine cont atât de momentul decontării tuturor cash-flow-urilor generate de
respectivul instrument, cât şi de maturitatea acestuia. Din punct de vedere tehnic, durata reprezintă media
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ponderată a maturităţii tuturor cash-flow-urilor generate de un instrument, utilizând valoarea prezentă a
acestor cash-flow-uri ca factor de ponderare.
Conform definiţiei, durata este:

unde:
R - reprezintă rata dobânzii pe piaţă (cu care se actualizează cash-flowurile viitoare pentru a se
obţine valoarea actuală sau prezentă)
CFt - cash-flow-uri viitoare generate de instrument
t – perioada de timp în care se încasează cash-flow-ul CFt
n – maturitatea finală a instrumentului
De remarcat că în formula de mai sus, numitorul reprezintă valoarea actuală a instrumentului financiar,
sau, altfel spus, preţul său de piaţă, iar factorii de ponderare de la numărător reprezintă valoarea prezentă a
fiecărui flux. Din formula prezentată mai sus, rezultă că durata instrumentelor cu discount (care generează
un singur flux financiar) este egală cu maturitatea acestora.
Rata dobânzii de politică monetară reprezintă rata dobânzii utilizată pentru principalele operaţiuni de
piaţă monetară ale BNR-ului. Actualmente, acestea sunt operaţiunile repo pe termen de o săptămână,
derulate prin licitaţie la rată fixă de dobândă.
Nivelul ratelor dobânzilor aferente facilităţilor permanente acordate de către BNR (facilitatea de
depozit şi facilitatea de credit) se înscrie, începând cu data de 7 mai 2015, într-un coridor simetric de ±1,50
puncte procentuale faţă de rata dobânzii de politică monetară.
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Facilitatea de
depozit

2015

Figura nr. 1. Ratele dobânzilor de politică monetară şi ale facilităţilor permanente
Sursa : http://www.bnr.ro/Indicatori-de-politica-monetara-1744.aspx
Politica monetară a scăzut considerabil din anul 2013 până în anul 2015, de la 4 la 2.50 ceea ce
rezultă un aspecte nefavorabil pentru BNR. La fel şi facilitatea de creditare, respectiv facilitatea de depozit.
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Figura nr. 2. Ratele dobânzilor BNR - după data valabilităţii
Sursa : http://www.bnr.ro/Raport-statistic-606.aspx
Rata dobânzii de politică monetară, rata dobânzii la facilitatea de creditare și rata dobânzii la
facilitatea de depozit au crescut din anul 2013 până în anul 2015 acesta fiind un aspect nefavorabil, deoarece
creșterea ratelor dobănzilor duce la scumpirea creditelor în moneda națională, iar creștere economică
stagnează.
CONCLUZII
Banca Naţională a României trebuie să revizuiască periodic dimensiunea şocurilor prevăzute având
în vedere modificarea circumstanţelor, în special modificările legate de nivelul general al ratelor dobânzii
(perioade cu o rată a dobânzii foarte scăzută) şi volatilitatea acestora.
Indicatorii bancari sunt o reprezentare structurală a poziţiei financiare şi a performanţei unei bănci.
Obiectivul indicatorilor financiari este de a furniza informaţii despre poziţia financiară a băncii, performanţa
şi fluxurile de numerar a unei bănci, utile pentru utilizatorii de informaţii pentru luarea deciziilor economice.
● Riscul ratei dobânzii poate fi limitat dacă instituţia de credit respectă o serie de reguli. Astfel,
conducerea unei instituţii de credit trebuie să:
Examineze și să aprobe periodic strategia de risc de rată a dobânzii, politicile şi procesele pentru
identificarea, monitorizarea, cuantificarea şi controlul riscului ratei dobânzii;
● Asigure elaborarea şi implementarea strategiei, a politicilor şi a proceselor de risc de rată a
dobânzii.
În concluzie instituţiile bancare trebuie :
● Să aloce responsabilităţi pe linia administrării riscului de rată a dobânzii unor persoane
independente de persoanele responsabile cu tranzacţionarea şi/sau cu alte activităţi de asumare a riscului,
care să beneficieze de linii de raportare separate;
● Să dispună de sisteme de cuantificare a riscului de rată a dobânzii cuprinzătoare şi adecvate, iar
orice modele şi ipoteze utilizate trebuie validate cu regularitate, dar cel puţin anual;
● Să poată demonstra că nivelul capitalului intern deţinut, stabilit prin intermediul sistemului de
cuantificare a acestuia, aferent instituţiei bancare, acoperă şi riscul de rată a dobânzii din afara portofoliului
de tranzacţionare;
● Să dispună de capacitatea necesară pentru a calcula modificările potenţiale ale valorii lor
economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, precum şi nivelul general al riscului de rată a
dobânzii din afara portofoliului de tranzacţionare la nivel individual şi consolidat;
● Să elaboreze şi să utilizeze propriile metodologii de calcul ale modificărilor potenţiale ale valorii
lor economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, în conformitate cu profilul de risc şi
politicile de administrare a riscului aferente acestora. În cazurile în care metodologia internă a unei instituţii
bancare este considerată inadecvată de către Banca Naţională a României – Direcţia supraveghere sau nu
există o astfel de metodologie, instituţia de credit trebuie să aplice metoda standardizată;
● Să dispună de capacitatea necesară pentru a calcula şi raporta Băncii Naţionale a României –
Direcţia supraveghere modificarea valorii lor economice ca urmare a aplicării unei/unor schimbări bruşte şi
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neaşteptate a ratelor dobânzii – şoc/şocuri standard – de o dimensiune stabilită de către Banca Naţională a
României. Calcularea şi raportarea modificării valorii economice se efectuează trimestrial pe bază
individuală şi semestrial pe bază consolidată, iar Banca Naţională a României va emite în acest sens
reglementări privind raportarea.
Sistemele interne deţinute de către instituţiile bancare trebuie să fie suficient de flexibile pentru a
calcula senzitivitatea la orice şoc standardizat pe rata dobânzii precizat de Banca Naţională a României.
● Să dețină capacitatea necesară pentru a măsura expunerea, dacă aceasta este semnificativă, şi
senzitivitatea la modificările formei curbei de randament, la modificările între diferite rate ale pieţei (riscul
aferent bazei) şi la modificările ipotezelor, cum ar fi cele privind comportamentul clienţilor;
● Să examineze dacă analiza complet statică a impactului asupra portofoliului curent al unui şoc sau
al mai multor şocuri considerate ar trebui completată de o abordare de simulare dinamică. Instituţiile bancare
cu activitate mai complexă trebuie să ia în considerare scenarii în care sunt calculate traiectorii diferite ale
ratei dobânzii şi în care unele ipoteze, cum ar fi contribuţia la risc.
În vederea cuantificării vulnerabilităţii acestora la pierderi în condiţiile unor modificări adverse ale ratei
dobânzii, instituţiile bancare trebuie să deruleze periodic, dar cel puţin anual, simulări de criză
corespunzătoare.
Simulările de criză trebuie să se bazeze pe scenariile cele mai nefavorabile care sunt rezonabile şi
trebuie să surprindă toate sursele semnificative de risc, inclusiv modificări privind ipotezele esenţiale.
Organele cu funcţie de conducere ale instituţiei bancare trebuie să ia în considerare rezultatele obţinute la
stabilirea şi revizuirea politicilor, proceselor şi limitelor pentru riscul de rată a dobânzii.
Obiectivul fundamental al gestiunii ratei dobânzii este determinarea unei marje a dobânzii cât mai
stabilă în timp și cât mai mare.
Modificările neaşteptate în nivelul ratelor dobânzilor pot influența semnificativ volumul profitului
unei bănci, indicatorii de performanţă şi profitabilitatea bancară.
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REZUMAT
Principalul obiectiv al analizei financiare îl constituie dezvoltarea și folosirea unui ansamblu de instrumente,
practici dar și norme, în scopul de a se putea caracteriza o gestiune financiară echilibrată. Ansamblul fondurilor
enumerate în lucrare reprezintă o substanțializare a autofinanțării deși nu putem exclude participarea creditelor
bancare. Analiza echilibrului financiar este principalul diagnostic al activității economico-financiare a unei firme și
trebuie înțeles ca fiind un ansamblu de corelații care se formează în procesul de rotație a capitalului. Scopul principal
al acestei lucrări este acela de a obține o imagine adecvată situației interne a întreprinderii dar și de a identifica și
măsura dezechilibrele care apar la nivelul fluxurilor financiare dar și a cauzelor care le provoacă. Analiza prezentată
în lucrare este recentă, adică, prezint ultimii trei ani (2013, 2014 și 2015), date ce sunt preluate de la Societatea
Comercială XPERT PROJECT SRL (2013, 2014 și 2015).
ABSTRACT
The main objective of financial analysis is the development and use of a set of tools, practices and rules, in
order to characterize a balanced financial management. Ensemble funds listed in the paper is a substance to the selffinancing although we can not exclude the participation of bank loans. Financial balance is the main diagnostic
analysis of economic and financial activity of a company and should be understood as a set of correlations that are
formed in the rotation of capital. The main purpose of this paper is to obtain an adequate internal situation of the
company but also to identify and measure the imbalances that occur in the financial flows and the causes they cause.
The analysis presented in the paper is recent, ie, presenting the last three years (2013, 2014 and 2015) data that is
retrieved from XPERT trading company PROJECT SRL (2013, 2014 and 2015).
Cuvinte cheie: analiza financiară, ansamblul fondurilor, autofinanțare, capital, nivelul fluxurilor financiare

1. INTRODUCERE
Prin echilibru, se înțelege, o stabilitate a unei situații sau o armonie între elementele componente ale
unui sistem. Echilibrul financiar însemnând, starea spre care tinde piața bunurilor economice, piața
capitalurilor, piața monetară, piața națională, piața muncii, în sensul egalizării cererii și ofertei.
Analiza echilibrul financiar urmărește reflectarea raportului de egalitate dintre sursele de finanțare și
utilizările resurselor financiare.
Pentru ca întreprinderea să fie ”aptă” pentru a face față datoriilor atunci când ele devin exigibile
înseamnă că avem un echilibru funcțional între nevoile și resursele întreprinderii care constă în corelarea
lichidității activelor sau nevoilor cu exigibilitatea datoriilor sau resurselor.
Fondul de rulment ne ajută la măsurarea situației financiare la un moment dat, permițând să se
aprecieze starea prezentă de echilibru și să se anticipeze evoluția acestuia.
Societățile comerciale își constituie o mulțime de fonduri proprii care asigură reproducția economică
a unor elemente patrimoniale de activ, oferind siguranță continuă a activității de exploatare, de investiții și de
cercetare dezvoltare.
Ca flux financiar, fondul de rulment constituie o marjă de securitate pentru societate; aceasta este
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parte din resursele pe termen lung care finanțează activele circulante. Ca indicator financiar, fondul de
rulment se poate calcula fie pe baza bilanțului funcțional, care are în vedere destinația economică a activelor
și natura juridică a pasivelor. Compararea structurală și stabilitatea acestora permite prognoze privind
dinamica echilibrului financiar (Herbei ș.a, 2006).
Managerul financiar este interesat să cunoască atât capitalul disponibil la un moment dat (fondul de
rulment) cât și capitalul necesar (necesarul de fond de rulment) pentru asigurarea continuității activității
societății comerciale (Herbei și Dumiter, 2009).
În timp ce capitalurile permanente au un caracter relativ stabil, activele circulante fluctuează în
funcție de: ritmul aprovizionărilor, valoarea și durata creditului furnizori, durata stocării materiilor prime și
materialelor, caracteristicile și durata producției, durata stocării produselor destinate livrării, ritmul
vânzărilor, valoarea și durata creditului clienți, influența inflației asupra valorii stocurilor.
Deciziile pe termen lung cu privire la politica de investiții și de finanțare, influențează asupra
fondului de rulment net. Fluctuația nivelului de activitate, măsurată prin cifra de afaceri și decalajele pe
termen scurt dintre încasări și plăți influențează asupra necesarului de fond de rulment. Ajustarea valorii
constante a fondului de rulment net cu valoarea fluctuantă în timp a necesarului de fond de rulment se
realizează prin intermediul trezoreriei nete. Aceasta semnifică faptul că orice fluctuație asupra trezoreriei
nete, care constituie soldul disponibilităților resurselor financiare pe termen scurt sau excedentul capitalului
permanent față de nevoia de active circulante neacoperite din resurse pe termen scurt.
În concluzie, analiza echilibrului financiar este principalul diagnostic al activității economicofinanciare a unei firme și trebuie înțeles ca fiind un ansamblu de corelații care se formează în procesul de
rotație a capitalului.
Pentru ca întreprinderea să supraviețuiască este nevoie de o menținere a echilibrului financiar, având
în același timp și un profit atrăgător.
Scopul principal este acela de a obține o imagine adecvată situației interne a întreprinderii dar și de a
identifica și măsura dezechilibrele care apar la nivelul fluxurilor financiare dar și a cauzelor care le provoacă.
2. MATERAIALE ŞI METODE
Societatea Comercială Xpert Project, este situată în Comuna Coroieni, nr. 3, județul Maramureș și
are doi asociați.
Studiul de caz, privind analiza echilibrului financiar, s-a realizat pe o societate comercială a cărui
obiect de activitate este fabricarea de mobilă și fabricarea de mobilă n.c.a., unde s-au pus în evidență
indicatorii echilibrului financiar prin care se poate aprecia activitatea desfășurată pe parcursul a trei exerciții
financiare consecutive.
Această Societate va putea să deschidă filiale, sucursale sau puncte de lucru oriunde în țară sau în
străinătate iar forma juridică a Societății este Societate Comercială cu Răspundere Limitată.
Pentru a atinge obiectivul lucrării, studiul se bazează pe analiza evoluției fondului de rulment,
analiza evoluției necesarului de fond de rulment și analiza evoluției trezoreriei nete.
Sursele permanente reușesc pe deplin să finanțeze alocările permanente?
□ DA
□ NU
Faptul că în anii 2013 și 2015 fondul de rulment propriu înregistrează valori negative iar în anul
2014 valoarea lui este una pozitivă, se datorează creșterii vertiginoase a activelor imobilizate?
□ DA
□ NU
Valoarea fondului de rulment străin în intervalul de timp analizat este zero?
□ DA
□ NU
Trezoreria netă înregistrează valori pozitive pe parcursul întregului interval de timp supus analizei?
□
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□ NU
Scade cu mult trezoreria netă?
□ DA
□ NU
Valorile necesarului de fond de rulment înregistrează valori pozitive dar crescătoare?
□ DA
□ NU
Analiza datelor şi rezultatele cercetării
Studiul privind echilibrul financiar reprezintă încercarea instituirii unui ”diagnostic” financiar asupra
societății comerciale mai sus amintite, prin prisma cuantificării principalilor indicatori de măsurare ai
echilibrului financiar: fondul de rulment, necesarul de fond de rulment și trezoreria netă.
Analiza fondului de rulment
La societatea analizată, pe întreaga perioadă de analiză, s-au înregistrat atât valori pozitive, cât și
valori negative. Fondul de rulment înregistrează valori negative în anii 2013 și 2015, iar în anul 2014
înregistrează o valoare pozitivă, ceea ce înseamnă că, sursele permanente nu reușesc pe deplin să finanțeze
alocările permanente. Doar în anul 2014, reușește societatea să finanțeze integral alocările permanente,
rămânând și un surplus pentru finanțarea nevoilor ciclice.
Tabelul 1
Analiza evoluției fondului de rulment
Nr.

Indicatori

U.M.

crt

Perioada de analiză
2013

2014

2015

1

Capital permanent

RON

70.191

256.330

442.888

2

Active imobilizate

RON

90.787

227.510

627.645

3

Active circulante

RON

457.811

362.418

438.634

4

Datorii pe termen scurt

RON

478.407

333.598

623391

5

Fond de rulment

RON

-20.596

28.820

-184.757

Sursa: Documente preluate de la SC XPERT PROJECT SRL
FR = Cpm – Ai sau FR = Ac - Dts
= 70.191 - 90.787 = -20.596
= 256.330 - 227.510 = 28.820
= 442.888 - 627.645 = -184.757
unde:
FR = Fondul de rulment
Cpm = Capital permanent
Ai = Active imobilizate
Ac = Active circulante
Dts = Datorii pe termen scurt
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Fig. 1. Analiza evoluției fondului de rulment
Sursa: Documente preluate de la SC XPERT PROJECT SRL
O situație similară putem remarca și în cazul fondului de rulment propriu, anii 2013 și 2015
înregistrând valori negative (-20.596 pentru 2013 și -184.757 pentru 2015), în timp ce în anul 2014 valorile
fondului de rulment propriu ating o valoare de 28.820. Acest fapt se datorează, în principal, creșterii
vertiginoase a activelor imobilizate.
Tabelul 2
Analiza evoluției fondului de rulment propriu
Perioada de analiză

Nr.
crt

Indicatori

1

Capital propriu

2

U.M.
2013

2014

2015

RON

70.191

256.330

442.888

Active imobilizate

RON

90.787

227.510

627.645

3

Fondul de rulment

RON

-20.596

28.820

-184.757

4

Datorii pe t. mediu
şi lung

RON

0

0

0

5

Fondul de rulment
propriu

RON

-20.596

28.820

-184.757

Sursa: Documente preluate de la SC XPERT PROJECT SRL
FRP = Cpr – Ai sau FRP = FR – Dtml
= 70.191 - 90.787 = -20.596
= 256.330 - 227.510 = 28.820
= 442.888 - 627.757 = -184.757
unde:
FRP = Fondul de rulment propriu
Cpr = Capital propriu
Ai = Active imobilizate
Dtml = Datorii pe termen mediu şi lung
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Tabelul 3
Analiza evoluției fondului de rulment străin
Perioada de analiză
Nr. crt

Indicatori

U.M.
2013

2014

2015

1

Fond de rulment

RON

-20.596

28.820

-184.757

2

Fond de rulment propriu RON

-20.596

28.820

-184.757

3

Datorii pe termen mediu RON
şi lung

0

0

0

4

Fond de rulment străin

0

0

0

RON

Sursa: Documente preluate de la SC XPERT PROJECT SRL
FRS = Dtml sau FRS = FR – FRP
= Dtml = 0
=0
=0
unde:
FRS = Fondul de rulment străin
Dtml = Datorii pe termen mediu și lung
FR = Fondul de rulment
FRP = Fondul de rulment propriu
În cadrul tabelului următor este prezentată evoluția necesarului fondului de rulment în perioada 2013
– 2015. Conform datelor din tabel putem observa faptul că toate valorile sunt pozitive cu excepția pasivelor
curente în 2015, care sunt negative. Această situație se datorează într-o mică măsură stocurilor sau
creanțelor, care au evoluat nesemnificativ în intervalul de timp analizat, și într-o măsură mai mare scăderii
abrupte a pasivelor curente în anul 2015.
Tabelul 4
Analiza evoluției necesarului de fond de rulment
Perioada de analiză
Nr. crt

Indicatori

U.M.
2013

63

2014

2015

1

Stocuri

RON

28.230

43.349

47.267

2

Creanţe

RON

393.717

285.505

374.437

3

Active curente

RON

457.811

362.418

438.634

4

Pasive curente

RON

387.620

106.088

-4.254

5

DTS

RON

478.407

333.598

623.391

6

Necesarul de fond
de rulment

RON

70.191

256.330

442.888
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NFR = Active curente – Pasive curente
NFR = (Active circulante – Disponibilităţi şi plasamente) – (Datorii pe termen scurt – credite de
trezorerie)
= 457.811 - 387.620 = 70.191
(7)
= 362.418 - 106.088 = 256.330
(8)
= 438.634 - (-4.254) = 442.888
(9)
unde:
NFR = Necesarul de fond de rulment

Fig. 3 Analiza evoluției necesarului de fond de rulment
Sursa: Documente preluate de la SC XPERT PROJECT SRL
Trezoreria netă înregistrează valori negative pe parcursul întregului interval de timp supus analizei:
2013-2015. Conform datelor din tabel trezoreria netă se adâncește din ce în ce mai mult în intervalul de timp
analizat. Dacă în anul 2013 acestea a avut valori negative de -90.787, în anul 2014 valoarea acesteia a scăzut
cu 250%, iar în anul 2015 valoarea acesteia a scăzut cu 691%.
Tabelul 5
Analiza evoluției trezoreriei nete
Nr.

Indicatori

U.M.

crt

Perioada de analiză
2013

2014

2015

1

Fond de rulment

RON

-20.596

28.820

-184.757

2

Necesar de fond de
rulment

RON

70.191

256.330

442.888

3

Trezoreria netă

RON

-90.787

-227.510

-627.645

Sursa: Documente preluate de la SC XPERT PROJECT SRL
TN = FR – NFR
= -20.596 - 70.191 = -90.787
= 28.820 - 256.330 = -227.510
= -184.757 - 442.888 = -627.645
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unde:
TN / T = Trezoreria netă
FR = Fondul de rulment
NFR = Necesarul de fond de rulment

Fig. 4. Analiza evoluției trezoreriei nete
Sursa: Documente preluate de la SC XPERT PROJECT SRL

CONCLUZII
Lucrarea intitulată Analiza echilibrului financiar la S.C. XPERT PROJECT S.R.L. pornește de la
fundamentarea importanței echilibrului financiar în cadrul unei societăți comerciale. Astfel, noțiunea de fond
de rulment patrimonial îl definim ca fiind o corespondență între gradul de lichiditate a activului și gradul de
exigibilitate a pasivului, el procedând inițial la o apreciere pe termen scurt a riscului de nerambursare sau a
riscului de faliment. Nevoia de fond de rulment nu rezultă în mod unic din elemente ciclice de exploatare ci
și din elemente diverse, respectiv din operațiuni de achiziționare sau vânzare a imobilizărilor sau din
operațiuni de repartizare a rezultatului. În schimb, însă, noțiunea de trezorerie netă este una mai vastă decât
totalul valorilor de casă sau activele lichide, deci reprezintă diferența dintre valorile de trezorerie active și
pasive.
Analizând situațiile financiare ale S.C. XPERT S.R.L. putem observa faptul că indicatorii privind
echilibrul financiar înregistrează următoarea tendință:
● valorile fondului de rulment și ale fondului de rulment propriu sunt identice, ceea ce semnifică
faptul că după ce în anul 2013 am avut un fond de rulment negativ, situația se mai ameliorează în anul 2014,
după care în anul 2015 valorile negative ale fondului de rulment sugerează un deficit de fond de rulment; mai
mult, fondul de rulment străin este zero.
● valorile necesarului de fond de rulment înregistrează valori pozitive dar crescătoare, ceea ce
semnifică o creștere extrem de mare a necesarului de fond de rulment datorită creșterii datoriilor pe termen
scurt.
● trezoreria netă înregistrează valori negative pe parcursul întregului interval de timp analizat, ceea
ce semnifică faptul că există un deficit de trezorerie în cadrul întregului interval de timp analizat, deficit care
se adâncește din ce în ce mai mult.
În concluzie, putem observa că echilibrul financiar în cadrul S.C. XPERT PROJECT S.R.L este unul
deosebit de fragil, prin prisma faptului că valorile fondului de rulment sunt fie negative pe parcursul anilor
2013 și 2015, fie pozitive dar la valori mici în anul 2014, necesarul de fond de rulment crește extrem de mult
în intervalul de timp analizat, ceea ce semnifică un deficit de nevoi pe termen lung iar trezoreria netă
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înregistrează valori negative îngrijorător de ridicate care cresc foarte mult, în special la sfârșitul intervalului
de timp analizat. În opinia noastră, considerăm că întreprinderea S.C. XPERT PROJECT S.R.L. are nevoie
de o ”resuscitare” a activității, nevoie de a apela la surse interne și externe de finanțare pe termen mediu și
lung, dar și la construirea unor noi strategii de afaceri eficiente în vederea creșterii profitului, rentabilității și
randamentului financiar.
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ASPECTE TEORETICE PRIVIND LOCUL ŞI ROLUL
SERVICIILOR ÎN ECONOMIE

Drd. Mîțu Ion
USAMVB Timișoara
Email: mitu_ion@yahoo.com
Coordonator: Prof.univ.dr. Fruja Ioan

REZUMAT
Serviciile reprezintă activități economice ce au ca rezultat un ansamblu de avantaje explicite și implicite ce
sunt obținute de un utilizator pornind de la consumul de oferte comerciale de natură intangibilă. In încercarea de a
sintetiza experiența teoretică și practică privind definirea serviciilor și delimitarea lor de bunuri, trebuie evidențiat că
acestea reprezintă o activitate umană, cu un conținut specializat, având ca rezultat efecte utile, imateriale și intangibile
destinate satisfacerii unei nevoi sociale. Totodată, serviciile sunt activități de sine stătătoare, autonomizate în procesul
adâncirii diviziunii sociale a muncii și sunt organizate distinct într-un sector denumit și sectorul terțiar
ABSTRACT
Services are economic activities that result in a set of explicit and implicit advantages that are obtained by a
user from consumption of commercial intangible. In an attempt to synthesize theoretical and practical experience on the
service definition and delimitation of their goods, it is emphasized that this is a human activity, a specialized content,
resulting useful effect, immaterial and intangible intended to meet a social need. However, services are independent
activities, empower the process of deepening social division of labor and are organized separately in a sector called
tertiary sector. New economic theories reconsider the role of services in economic development, reviewing the
conception of economic growth.
Cuvinte cheie: servicii, oferte, economie, progres tehnic, progres economico-social

1. INTRODUCERE
Economia este o știință socială care studiază ansambul procesului de reproducție. Potrivit definiției
date de Lionel Robbins în 1932, economia este știința ce studiază modul alocării mijloacelor rare în scopuri
alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umană, economia este o știință socială.
Dincolo de limitele ideologice, o definiție edificatoare o dă dicționarul de economie politică, potrivit
căruia serviciile reprezintă: “un sector al economiei în care se desfășoară o activitate utilă, menită să satisfacă
o anumită nevoie socială fără să se materializeze obligatoriu în produse; serviciile se împart în:
1) productive – activități prin care se creează sau se adaugă valoare produselor, sau care ajută la
menținerea, la conservarea valorii de întrebuințare a acestora;
2) neproductive - activitate depusă în ramurile de servire social-culturală, sanitară etc., utilă
societății, dar care nu creează venit național”.
Serviciile reprezintă un domeniu particular de activitate în cadrul economiei și îmbracă o serie de
trăsături caracteristice, ce permit identificarea lor și care pot constitui totodată, criterii de delimitare a
serviciilor față de celelalte componente ale activității economice și sociale. Aceste trăsături nu se regăsesc în
totalitatea lor la fiecare tip de serviciu în parte, excepțiile neafectând însă abordarea lor unitară (Mǎrculesc I.,
Nichita N., 1977).
Astfel, serviciile se caracterizează prin (Ioncica M., 2003):
- forma nematerială (fiind denumite din această cauză și “invizibile”);
- nestocabilitate (perisabilitate sau non-durabilitate, pentru alți autori);
- intangibilitate;
- coincidența în timp și spațiu a producției și consumului lor (inseparabilitate/ indivizibilitate);
- inseparabilitate de persoana prestatorului;
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- eterogenitate (variabilitate);
- vânzarea acestora nu presupune transferul titlului de proprietate;
- prețul serviciului este un preț al cererii etc.
2. MATERIALE ŞI METODE
Serviciile reprezintă activități economice ce au ca rezultat un ansamblu de avantaje explicite și
implicite ce sunt obținute de un utilizator pornind de la consumul de oferte comerciale de natură intangibilă.
Clasificarea serviciilor din mai multe puncte de vedere, precum și analizarea categoriilor rezultate, este
scopul acestei lucrări.
Interdependența între activitățile economice – activitățile de servicii în scopul producției materiale
exercitate în interiorul întreprinderilor producătoare de bunuri, nu pot fi disociate și evidențiate separat de
activitățile de producție propriu-zise, în toate cazurile. Există numeroase servicii care sunt cuprinse în
sectorul primar sau secundar (reparații ale construcțiilor și utilajelor, culegerea și prelucrarea informațiilor,
proiectare, organizare). Putem aprecia că sfera serviciilor este mai largă, mai cuprinzatoare decât sfera
sectorului terțiar înglobând și unele activități nemateriale, desfășurate în sectorul primar și secundar.
Progresul economico-social, edificarea societății implică dezvoltarea armonioasă și echilibrată a
tuturor laturilor vieții economice, politice și social culturale, adoptarea rapidă a acestora la exigențele impuse
de sarcinile concrete ale fiecărei etape. O cerință de prim ordin a modernizării structurii economice naționale
o reprezintă serviciile, amplificarea și diversificarea lor.
În epoca rapidelor transformări calitative sub impulsul noilor cuceriri ale științei și tehnicii, evoluția
serviciilor apare ca rezultat al dezvoltării economice și în același timp factor al dinamizarii acestei dezvoltări,
a creșterii eficenței în toate domeniile de activitate. Toate acestea fac necesară adâncirea cunoașterii
conținutului serviciilor, a reliefării locului și rolului lor tot mai însemnat în ansamblul activității economice
sociale în ridicarea calității vieții întregului popor (Fruja I., Jivan Al. Porumb El., 2007).
Pe de altă parte dezvoltarea serviciilor a fost favorizată de sporirea productivității muncii sociale,
ceea ce a permis creșterea gradului de satisfacere a nevoilor de bunuri materiale, cererea societății
îndreptându-se din ce în ce mai mult spre servicii.
Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială se referă la contribuția lor la creșterea economică
și la creșterea calității vieții.
Mult timp serviciile au fost ignorate, considerate neproductive (A. Smith, D. Ricardo, S. Mill, Say,
Marx). Pentru acești autori clasici realitatea serviciilor constă esențial în servicii personale și domestice.
Pentru ei transportul, comerțul, băncile erau „intermediari” utili în măsura în care facilitau deplasarea și
achiziția mărfurilor dar fără a fi considerate creatoare de valoare.
Activitățile pe care Clark și Fourastie le-au grupat în sectorul terțiar au fost considerate de slabă
productivitate pentru ca prin natura lor nu sunt susceptibile la mecanizare, la introducerea progresului tehnic,
la producția de serie. Serviciile ar constitui o frână a creșterii economice fiind un factor inflaționist deoarece
creșterea salariilor și a profitului nu ar corespunde unei creșteri a productivității (Bǎbeanu Ml., 1978).
Teoriile economice noi reconsideră rolul serviciilor în dezvoltarea economiei, revizuind concepția
despre creșterea economică. Paul Heyne spune că „creșterea economică constă nu în sporirea producției de
lucruri ci în producția de avere. Avere este tot ceea ce oamenii prețuiesc ca valoare. Evident lucrurile
materiale pot contribui la avere și sunt într-un fel esențiale în producerea de avere. Dar nu există legatură
obligatorie între creșterea averii și o creștere de volum, greutate sau cantitate a obiectelor materiale”
(Mǎrculescu I., Nichita N., 1977).
În acest context funcțiile serviciilor se înscriu între activitățile cele mai importante creatoare de
avuție materială și spirituală. Ele sunt (Fruja I., Jivan Al. Porumb El., 2003):
1. de cercetare → dezvoltarea ei este consecință și premisă a evoluției tehnicii de producție. Până la
începutul sec 20 îmbunătățirile noii tehnologii și schimburile în modul de producție proveneau în cea mai
mare parte din experiențele acumulate de om asupra mașinii pe care o folosește. Foarte rar ele erau rezultatul
unei munci organizate și finanțate printr-un departament de cercetare. În jurul anilor 1920 se produce
profesionalizarea cercetării.
Datorită complexității crescânde a noii tehnologii și nevoilor crescânde de a planifica riguros
dezvoltarea și realizarea lor. Astfel activitatea de cercetare-dezvoltare participă la conceperea de produse și
servicii noi, adaptarea cerințelor pieței la creșterea calității acestora, la obținerea lor într-un timp mai scurt și
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cu un consum mai redus de factori de producție.
2. de educație (învățământ) → este strâns legată de activitatea de cercetare-dezvoltare, de creșterea
gradului de complexitate a economiei. Utilizarea noilor echipamente, aplicarea noilor tehnologii nu este
posibilă fără calificarea superioară a personalului. Dacă în societatea preindustială știam sau aveam nevoie să
știm să citim, azi într-o societate informațională majoritatea persoanelor trebuie să știe să lucreze cu
calculatorul. In economia modernă creșterea economică presupune investiții din ce în ce mai mari în
capitalul uman.
3. de aprovizionare cu materii prime și materiale necesare → alături de funcția de cercetare și
educare demonstrează că serviciile sunt implicate în pregătirea producției și chiar în derularea procesului de
producție propriu-zis. Este vorba de servicii de întreținere și stocaj atât a intrărilor cât și a rezultatelor. Ele
pot fi considerate parte integrantă a sistemului de producție. Importanța și costurile lor au crescut
proporțional cu creșterea complexității procesului de producție.
4. de distribuție → fără de care un produs nu poate fi accesibil consumatorilor. Aceasta funcție
cuprinde ansamblul operațiilor tehnice și economice care au loc din momentul ieșirii produselor din procesul
de producție până când ajung la utilizatorii finali. Este vorba de distribuția fizică (deplasarea produselor pe
teritorii geografice din ce în ce mai vaste, la consumatori din ce în ce mai numeroși, la distanțe din ce în ce
mai mari) și operații economice (stabilirea numărului de verigi prin care trec mărfurile de la producător la
consumator, de alegerea furnizorilor, de alegerea formelor de vânzare practice). Se adaugă activitatea de
promovare a vânzărilor și activitățile financiare legate de decontările contravalorii mărfurilor livrate.
5. utilizarea produselor → întreținerea, refacerea sau repararea și potențarea valorii de întrebuințare
a acestora. Cu cât un produs este mai „avansat” cu atât aceste activități sunt mai complexe și mai
costisitoare. In plus prin prelungirea duratei de viață a bunurilor industriale sau de consum se realizează
importante economii de resurse materiale și umane.
6. gestiunea și reciclarea deșeurilor → este considerată una din cele mai importante funcții. Este
pusă în evidență de maturizarea revoluției industriale și de dezvoltarea producției de masă. Deșeuri au existat
dintotdeauna. Ele sunt produse anexate oricărui tip de activitate sau producție umană. Dar dezvoltarea și
concentrarea producției au determinat inevitabil acumularea și concentrarea deșeurilor. Astfel au apărut
probleme legate de gestiunea deșeurilor mai ales a acelor deșeuri a căror reciclare este foarte costisitoare sau
a deșeurilor care nu pot fi reintegrate în circuitul natural (Fruja I., Jivan Al., 2007).
CONCLUZII
Cererea de servicii publice este o componentă a pieţei serviciilor care nu trebuie identificată cu
nevoia socială. Dacă nevoia socială defineşte ansamblul necesităţilor de consum de servicii dar şi de bunuri
ale cetăţenilor/populaţiei, cererea de servicii are o arie mai restrânsă cuprinzând numai acea parte a nevoii
sociale satisfăcută de organizaţiile publice sau private, prin intermediul procesului de realizare şi furnizare a
serviciilor.
Serviciile publice prezinta o serie de elemente particulare care isi pun amprenta asupra
managementului resurselor materiale si umane, asupra relatiilor dintre prestatori si beneficiari si asupra
modului de evaluare a rezultatelor.
În sectorul public, clienţii îşi exprimă frecvent opţiunile lor în legătură cu ce pot cumpăra şi de la
cine, ei plătesc taxe care însumate formează veniturile instituţiilor furnizoare de servicii publice. Poziţia de
contribuabili la veniturile publice le conferă cetăţenilor drepturi în calitate de clienţi.
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COMPARAȚII PRIVIND EVOLUȚIA SERVICIILOR PUBLICE
ÎN CADRUL JUDEȚULUI MEHEDINȚI
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REZUMAT
Mondializarea principiilor şi practicilor gestiunii publice face parte dintr- un proces de mondializare mai
larg, pe plan economic, a unei evoluţii înspre o economie mondială în care producţia este internaţionalizată iar
capitalurile circulă libere între ţări; această evoluţie a fost în mod esenţial impulsionată de revoluţia informatică ce a
contribuit la ridicarea barierelor naţionale. Reformele structurale şi instituţionale au devenit inevitabile; contextul
mondializant în domeniul economic şi informaţional a facilitat un schimb internaţional de idei şi opţiuni politice, astfel
că acum “ guvernele pot să folosească experienţa altor ţări pentru a defini propriile răspunsuri politice”

ABSTRACT
The globalization of public management principles and practices is part of a broader process of globalization,
economic, of an evolution toward a global economy in which production is internationalized and capital circulate freely
between countries; this development was essentially driven by the information revolution has contributed to raising
national barriers. Structural and institutional reforms became inevitable; context of globalized economic and
informational facilitated international exchange of ideas and policy options, so that now "Governments can use the
experience of other countries to define their own policy responses". Economically less developed countries and a
population with a lower education level school tend to perform worse on tests that assess the performance of education
systems.
Cuvinte cheie: producție, servicii publice, calitatea serviciilor, sănătate, învățământ

1. INTRODUCERE
Modul de furnizare a serviciilor publice locale este strâns legat de gradul de autonomie a structurilor
administrației locale – cu cât puterea de decizie asociată cu venituri proprii este mai mare la nivel local, cu
atât puterea de a rǎspunde necesităților cetățenilor este mai mare. Însă calitatea serviciilor fiind strâns legată
de resursele disponibile de diferite tipuri - financiare, umane, informaţionale, tehnologice - nu de puțIne ori
inadecvarea acestor resurse la nevoile populaţiei fac ca eforturile să fie mai eficiente la o scară mai mare.

2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Serviciul public de distributie a apei potabile
Analizând evoluţia distribuirii de apă potabilă în funcţie de lungimea totală a reţelei simple de
distribuţie a apei potabile, la nivelul județului Mehedinţi, pentru perioada analizată, respectiv perioada
cuprinsă între anii 2006-2010, se constată o evoluţie puţin semnificativă, astfel:
- la nivelul judeţului Mehedinţi reţeaua simplă/total de distribuţie a apei potabile a avut o uşoarǎ
creştere.
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Tabelul 1
Rețea de distribuție a apei potabile - Judeţul Mehedinţi
Localități cu instalație de alimentare cu apă potabilă
(număr) - la sfârşitul anului

2008

2010

2013

Total

41

42

43

din care orase si municipii

5

5

5

Lungimea totală simplă reţea distribuție apă potabilă – la
sfârşitul anului

681

765

902

Din care urban

287

292

302

Rural

394

473

600

%

57,9

61,8

66,5

Sursa: Institutul Național de Statistică

2.2. Sănătatea
Situația finanțării serviilor suportate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
“Sănătatea este o cale de acces spre ascensiunea socio-economică, o componentă inerentă a calităţii vieţii,
fiecare individ aspiră la sănătate, statul organizandu-şi sistemul de ocrotire medicală în conformitate cu
obiectivele sale politice, istorice, morale, pentru a răspunde cât mai adecvat acestor aspiraţii” (Rebeleanu B.,
2007).
Aderarea României la Uniunea Europeană a făcut ca starea de sănătate şi serviciile sanitare oferite la
nivelul ţărilor membre ale Uniunii Europene să devină cadru de referinţă şi pentru cetăţenii din România.
Trebuie accentuat rolul atât a statului cât şi celorlalţi actori din cadrul sistemului pentru a formula,
elabora şi implementa o politică publică, ocrotirea şi organizarea sănătăţii reprezintă o politică publică.
În judeţul Mehedinţi funcţionează 19 farmacii în mediul rural, 58 în cel urban.
La nivelul anului 2014, populaţia din mediul urban era în număr de 147.372 persoane, din mediul
rural 143.433 persoane. Dintre aceştia, 145.598 persoane erau înscrise în evidenţa medicilor de familie în
mediul urban şi 102.304 persoane din mediul rural înscrise în evidenţa medicilor de familie.
Astfel, un procent de 98,80% din numărul total al persoanelor din mediul urban sunt înscrise în
evidenţa medicilor de familie şi un procent de 35,20% din totalul populaţiei din mediul rural se află înscrise
în evidenţele medicilor de familie.
În mediul rural al judeţului îşi desfăşoară activitatea 70 de medici.
Calculând media judeţului între numărul de locuitori şi medicii pe listele cărora se află, rezultă, în
mediul rural, 1461 persoane în medie per medic de familie.
Numărul total al asiguraţilor înscrişi la medici de familie, în anul 2014 este de 203.885, din care
122.098 sunt în mediul urban şi 81.787 în mediul rural.
În prezent, în judeţul Mehedinţi există unități sanitare/spitale care pot asigura serviciile publice din
domeniul sănătăţii, astfel:
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta Tr. Severin cu 1.046 paturi;
- Spitalul Municipal Orșova cu 108 paturi;
- Spitalul Orășenesc Baia de Aramă cu 70 paturi și
- Spitalul General Căi Ferate Dr.Tr. Severin cu 98 paturi ;
- până la 01 iulie 2011 au funcționat și Spitalul Orășenesc Strehaia cu 90 paturi și Spitalul Orășenesc
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Vînju Mare cu 100 paturi, care au fost propuse spre reorganizare în cămine pentru persoane vârstnice prin
HG nr.212/2011, dar autoritățile locale nu au accesat acest program;
- în județ funcţionează două Centre de Asistenţă Medico-Socială la Cujmir cu 27 paturi și la Bâcleș
cu 34 paturi;
La Vînju Mare funcţionează o secţie de cronici cu 30 paturi, iar la Strehaia funcţionează o secţie de
cronici cu 25 paturi, acestea fiind incluse în structura Spitalului Judeţean.
Serviciile oferite populaţiei în domeniul sănătăţii, atât la nivelul judeţului Mehedinţi cât şi la nivelul
Regiunii SV Oltenia, în perioada 2000-2010, sunt în regresie, luând în considerare numărul paturilor din
spitale, în condiţiile în care numărul personalului medico-sanitar a crescut nesemnificativ.
Ca volum total al serviciilor din domeniul sănătăţii, judeţul Mehedinţi reprezintă 11,34% din totalul
pe regiune.
Cele mai semnificative dificultăți în sectoarele sanitare, sunt:
- managementul informațional deficitar;
- neorientarea funcție de obiective și de răspundere;
- existența unor obiective contradictorii;
- un gen de egoism la nivel de secție;
- stimulente și metode de motivare inadecvate;
- necunoașterea legislației din domeniu;
- comunicarea defectuoasă între diferite grupe profesionale;
- durata lungă a proceselor decizionale;
- inadecvarea calificării și perfecționării pregătirii personalului la nivel tehnologic actual;
- rămânerea în urmă a optimizării proceselor;
- neglijarea integrării obiectivelor economice ale instituțiilor medicale la nivelul secțiilor de
specialitate;
- delimitarea falsă a obligațiilor mangeriale de serviciu ale furnizorilor financiari față de cele ale
unităților sanitare.

2.3. Învăţămant
Urmǎrind evoluţia învăţământului în judeţul Mehedinţi, pentru perioada 1995-2011, rezultă:
populaţia şcolară, ţinând cont de nivelul de educaţie, ramâne constantă în cazul învăţământului preşcolar, în
regresie pentru învăţământul primar, gimnazial şi profesional şi prezintă o creştere nesemnificativă
învaţamântul postliceal şi superior.
Comparând, pentru perioada 2010-2012, urmărind aceiaşi indicatori, mediul urban cu cel rural, o
diferenţă semnificativă se constată pentru nivelurile de învăţământ liceal şi postliceal.
Tabelul 2
Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, în judeţul Mehedinţi
Anii şcolari

TOTAL

Preşcolar

Primar și
gimnazial

Liceal

Postliceal
şi maiştri

Superior

2000/2001
2004/2005
2009/2010
2012/2013
2013/2000 +-

59141
56474
50675
44224
- 14917

8993
8728
8556
6597
- 2396

33791
28425
22804
21529
- 12262

13692
14696
14839
11637
- 1955

987
693
1395
2827
+ 1840

1394
3805
2960
1634
+ 240

Sursa: Institutul Național de Statistică
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Tabelul 3
Efective de elevi, pe medii de rezidență
Total

din care:

Total

Nivel de învățământ
2010-2011 urban

rural

2012-2013
6597

Preșcolar

8392

4136

4256

Pondere urban – rural (%)

100,0

49,3

50,7

Primar și gimnazial

21597

Pondere urban – rural

10257 11341
47,5

52,5

Liceu, profesional și de ucenici

13209

10589

2620

Pondere urban - rural

100,0

80,2

19,8

772

657

115

100,0

85,1

14,9

Postliceal
Pondere urban - rural

21529

11637

2827

Sursa: Institutul Național de Statistică
Urmărind evoluţia învăţământului în Regiunea SV Oltenia, pentru perioada 2006-2011, rezultă:
populaţia şcolară, ţinând cont de nivelul de educaţie, rămâne constantă în cazul învaţământului preșcolar,
primar şi gimnazial, în regresie pentru învăţământul profesional şi superior şi, prezintă o creștere
nesemnificativă în învăţământul postliceal.
Comparând, pentru perioada 2006-2013, urmărind aceiași indicatori, judeţul Mehedinţi reprezintă, în
medie, 12,28 %.
Decalajul de performanțe față de alte țări europene nu este neapărat intrinsec sistemului educațional;
el este legat strâns de caracteristicile societății românești în ansamblul său. Există, la nivel european, o
corelație puternică între dezvoltarea generală a societății și performanța educațională medie. Relația se
particularizează, de exemplu, la nivelul legăturii dintre performanțele elevilor cu rezultatele economice și cu
nivelul general de instruire al populației. Țările mai puțin dezvoltate economic și cu o populație cu un nivel
de instruire școlară mai redus tind să aibă rezultate mai slabe la testele care evaluează performanța sistemelor
educaționale. România este o astfel de țară, mai puțin dezvoltată economic, cu o populație mai slab instruită
școlar, aceasta contribuind la un risc important de a atrage investiții eficiente şi de a genera o productivitate
ridicatǎ a muncii, cu consecințe pe termen lung asupra capacitǎții de dezvoltare a țǎrii
(http://isjmehedinti.ro/).
Educația și formarea profesionalǎ a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principalǎ
formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe,
deprinderi/abilitǎți și aptitudini, necesare pentru (http:// legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php):
a) împlinirea și dezvoltarea personalǎ, prin realizarea propriilor obiective în viațǎ, conform
intereselor și aspirațiilor fiecǎruia și dorinței de a învãța pe tot parcursul vieții;
b) integrarea socialã și participarea cetãțeneascã activã în societate;
c) ocuparea unui loc de muncã și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;
d) formarea unei concepții de viațã, bazate pe valorile umaniste și știinifice, pe cultura naționalã și
universalã și pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul demnitãții, toleranței și respectãrii drepturilor și libertãților fundamentale ale
omului;
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f) cultivarea sensibilitãții fațã de problematica umanã, fațã de valorile moral-civice și a respectului
pentru naturã și mediul înconjurãtor natural, social și cultural.
2.4. Canalizare publică şi spaţii verzi
Analizând evoluţia serviciilor publice privind reţeaua de canalizare şi suprafaţa spaţiilor verzi, atât
pentru judeţul Mehedinţi cât şi pentru Regiunea SV Oltenia, rezultă:
- în judeţul Mehedinţi, luand ca indicatori numărul localităţilor cu instalaţii de canalizare publică şi
lungimea totalǎ simplă a conductelor de canalizare publică, se constată o scădere a localităţilor în care s-au
realizat reţele de canalizare publică, din totalul pe judeţ, mediul urban reprezentând aproximativ 40 %;
urmărind evoluţia în funcţie de lungimea reţelei, se constată o creştere a kilometrilor de reţea;
- în Regiunea SV Oltenia, luând ca indicator numărul localităţilor cu instalaţii de canalizare publică,
se constată o scădere a localităţilor în care s-au realizat reţele de canalizare publică, din totalul pe judeţ,
mediul urban reprezentând aprox. 52 %; luând ca indicator lungimea reţelei, se constată o creştere a
kilometrilor de reţea;
2.5. Distribuţie apă potabilă
Urmărind evoluţia serviciilor de distribuire a apei potabile în judeţul Mehedinţi cât şi în Regiunea
SV-Oltenia şi stabilind poderea distribuției de apă potabilă în mediul urban față de totalul distribuit la nivel
de județ/regiune cât şi a ponderii distribuției la nivelul județului în cadrul regiunii, atât pe cantitate totalǎ
distribuită cât şi privind distribuția de apǎ potabilă în mediul urban, rezultă:
- din totalul distribuției de apă la nivelul regiunii, distribuția de apă la nivelul județului Mehedinți,
reprezintă în medie, 14% /total, 12% / urban şi 13% / cumulat.
2.6. Drumuri publice
Comparând evoluția privind modernizarea/construirea de drumuri publice din județul Mehedinți cu
Regiunea de dezvoltare SV Oltenia, luând ca exemplu anul 2010, rezultă că din totalul drumurilor publice
existente la nivel de regiune, județul Mehedinți reprezintă 17 %. Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp
este aprox. aceeaşi, respectiv 37 %.
2.7. Energie termică
În județul Mehedinți, distribuția energiei termice este realizată doar în mediul urban.
Tabelul 4
Situația distribuirii energiei termice în Regiunea S-V Oltenia și județul Mehedinți
Macroregiuni, regiuni de dezvoltare și
județe

Ani
UM
2000

2005

2010

2013

2013/2000
+-

Regiunea SUD - VEST OLTENIA

nr

32

18

11

11

- 21

Mehedinți

nr

2

1

1

1

-1

Pondere Mehedinți în total regiune

%

6,3

5,6

9,1

9,1

+ 2,8

Sursa: Institutul Național de Statistică
Ponderea județului Mehedinți în totalul regiunii a fost de 6,3% în anul 2000, 5,6% în anul 2005 și
9,1% în anul 2013, respectiv numărul localităților care beneficiau de energie termică din cadrul județului s-a
redus de la 2 în anul 2000 la 1 în anul 2013.
CONCLUZII
Dezvoltarea serviciilor publice este o chestiune controversatǎ.
Eficiența acestora este greu de asigurat iar un aspect important în domeniul serviciilor publice în
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județul Mehedinți este modernizarea lor conform standardelor europene, mai exact aplicarea modelelor de
management.
Decalajele între nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni sunt rezultatul dispunerii lor
diferențiate de resurse naturale şi umane, precum şi al cadrelor relativ specifice de evoluție (economice,
tehnologice, demografice, sociale, politice şi culturale), care le-au modelat dezvoltarea pe parcursul istoriei.
Sectorul public trebuie să se adapteze schimbărilor continue ale mediului economic şi social. Atât
deciziile investitorilor străini, cât şi ale celor interni, sunt influenţate din ce în ce mai mult de calitatea,
eficienţa şi credibilitatea administraţiei publice.
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REZUMAT
Dacă principalul obiectiv al unei entități economice este de a obține profit prin activitatea desfășurată, acesta
se poate realiza doar prin creșterea veniturilor față de costurile sale, în acest caz trebuie acordată o importanță
crescută reducerii costurilor prin antecalculația lor de către conducere.Această lucrare tratează caracteristicile
metodei de calculație a costurilor pe comenzi, evidențiate atât în plan teoretic cât și practic printr-un studiu de caz.
Aceasta are la bază conceptul costurilor complete și presupune desfășurarea lucrărilor de calculație potrivit etapelor
specifice metodelor absorbante, inclusiv etapa determinării cantitative și valorice a producției în curs de execuție de
postcalcul.
ABSTRACT
If the main reason of an economic entity is to make profit by its activity, this can be solved by income
increasing instead of its costs, in this case should be given high importance by management in reducing their
predefined costs. This work discusses the characteristics of job costing system, features highlighted theoreticaly and
practicaly through a case study. Job costing it′s based on full costs concept and assumes calculation of works
development acording to specific absorbent methods stages including determination of quantity and value of production
of post-calculation in progres.
Cuvinte cheie: metoda pe comenzi, calculația costurilor, cheltuieli, comandă, semifabricate.

1. INTRODUCERE
Odată cu progresul tehnico-științific continuu, s-a făcut trecerea treptată de la programarea și
planificarea producției la calculația previzională a costurilor acesteia, calculația costurilor făcând parte din
contabilitatea managerială(de getiune).
Contabilitatea managerială reprezintă un material teoretico-aplicativ adresat studenților,
teoreticienilor, și specialiștilor din domeniul practicii contabile, elaborat prin studiul și analiza tuturor
demersurilor științifice apărute în mediul economic din țara noastră și străinătate, cu privire la dezvoltarea
contabilității manageriale ca și componentă a sistemului contabil.
Contabilitatea managerială reprezintă în același timp o încercare de dezvoltare a contabilității, sub
impactul dezvoltării tehnologiei informaționale asupra mediului de afaceri și a proceselor manageriale,
ancorând direcțiile de dezvoltare a contabilității de gestiune pe coordonatele contabilității financiare – prin
dezvoltarea unor modele contabile ce au în vedere particularitățile funcționale, tehnologice și organizatorice
ale fiecărei entități economice.
Clienții sunt mari cauzatori de obiecte de costuri(produse, lucrări, comenzi), acestea date fiind și ele
cauza activităților de producție în masă, activități care consumă resurse.
Aceste resurse trebuiesc bine întrebuințate pentru a obține randament maxim la costuri minime.
Deaceea sunt necesare calcule efective pe producția totală, cost unitar per unitate de produs și diferențierea
cheltuielilor directe și indirecte care se includ în procesul tehnologic al produsului sau se raportează la o
periodă de producție pe mai multe categorii de produse.
Modul de organizare a contabilității manageriale rămâne la alegerea fiecărei întreprinderi, în funcție
de specificul activității și necesitățile proprii ale acesteia conform cu Regulamentul de aplicare a Legii
contabilității numărul 82/1991 modificată și completată ulterior.
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2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Conceptul și metodologia de calculație a costurilor
Calculția costurilor cuprinde ansamblul metodelor, procedeelor și instrumentelor, respectiv al
activităților desfășurate pe baza unor principii bine stabilite, utilizate pentru colectarea și calcularea costului
produselor în vederea realizării funcțiilor calculației (Epuran, M., și colab. op. Cit. P.104).
Calculația costurilor ca și componentă a contabilității manageriale, reprezintă o activitate de
colectare a cheltuielilor, grupate după diferite criterii și agregarea acestora în structuri de costuri, care
trebuie să vizeze aspecte precum (Fătăcean Gh., 2010, p.109):
- realizarea activității de bugetare a anumitor structuri de costuri;
- înregistrarea completă și operativă a costurilor de decupaje ale entității(secții, ateliere), pe decupaje
ale procesului tehnologic(faze de fabricație), pe produse sau grupe de produse și pe activități;
- urmărirea, analiza și reglarea consumului de resurse materiale și umane combinate în cadrul
proceselor de producție;
- decontarea producției, evaluată în diferite structuri de costuri, efective sau prestabilite;
- calculul costului total al producției finite, pe unitate de produs, lucrare, serviciu sau activitate,
precum și a producției în curs de execuție.
Metodologia calculației costurilor reprezintă un ansamblu coerent de procedee și metode de calcul
aplicate în mod etapizat și după principii bine stabilite, menită să asigure suportul informațional necesar
lucrării deciziilor pe baza unor structuri de costuri integrale sau parțiale, obținute în procesul de agregare și
decontare a cheltuielilor (Fătăcean Gh., 2010, p.117).
Procedeul de calcul a costurilor reprezintă o succesiune de operațiuni de calcul și raportare a
cheltuielilor pe un obiect de calculație, în baza unor criterii și principii mai mult sau mai puțin obiective.
Principiile teoretice și metodologice ale calculației costurilor se rezumă la aspecte precum:
- determinarea obiectului și metodei de calculație;
- organizarea calculației contabile în concordanță cu celelalte forme de calculație a costurilor;
- delimitarea pe feluri de activități a indicatorilor economico-financiari;
- delimitarea în timp și spațiu a datelor cheltuielilor ce stau la baza calculației costurilor;
- delimitarea cheltuielilor aferente producției terminate de cheltuielile aferente producției în curs.
În funcție de particularitățile procesului tehnologic (producție individuală, de serie și de masă)
deosebim metodele de calculație a costurilor globală, pe comenzi și pe faze.
Calculația globală asigură calculul costului în cadrul producțiilor omogene unde se realizează un
singur produs, lucrare sau serviciu.
Calculația pe comenzi determină costul aferent unei comenzi, fiind utilizată în producția de unicate
sau de serie mică.
Calculația pe faze urmărește determinarea costului aferent fiecărei faze a procesului de fabricație și
în cele din urmă și la nivelul produsului finit realizat.
2.2. Metoda pe comenzi a calculației costurilor
Metoda de calculație pe comenzi se aplică în unitățile economice cu producție individuală și de serie
mică, cum ar fi cazul întreprinderilor constructoare de mașini, mobilă, confecții, reparații de mașini și utilaje.
Producția finită se obține într-un singur exemplar sau într-un număr mic de exemplare care nu se repetă sau
dacă se repetă, acestea apar cu totul accidental(David Delia, 2012, p.98).
De asemenea produsele finite se pot obține prin asamblarea părților sale componente(piese,
subansamble). Obiectul de evidență și calculație a costurilor îl constituie comanda în raport de care se
colectează cheltuielile directe și se repartizează cheltuielile indirecte, iar purtătorul de cheltuieli este
producția lansată cu o comandă. Obiectul unei comenzi diferă în cazul producției individuale care se
organizează de regulă în varianta fără semifabricate sau producției de serie care se pot organiza atât în
variantă fără semifabriacte cât și în varianta cu semifabricate( David Delia, 2012, p.98).
Costul unitar pentru producția individuală în varianta fără semifabricate se face prin însumarea
cheltuielilor directe și indirecte a producției (David Delia, 2012, p.98):
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Cu = costul unitar al producției individuale lansat cu o
comandă
de semifabricație
unde:
m
n
t
Ch
=
cheltuieli
directe la nivelul unui element de cheltuieli
di
Cu = Σ ( ΣChd i + ΣChind j)S
i=1
i=1
j=1
sau articol de calculație (i ia valori de la 1 la n)
Chind i = cheltuieli indirecte la nivelul unui element de
cheltuială sau articol de calculație(j ia valori de la 1 la t)
S = secția de fabricație în care se realizează produsul
individual și ia valori între 1 și n
Costul unitar mediu al unității pe produs în varianta de producția individuală cu mai multe produse
este egal cu costul unitar raportat la cantitatea de produse fabricate într-o comandă(David Delia, 2012,
p.99)[3]:
Cu mediu=costul unitar mediu al unității de produs
(2) Cu mediu = Cu/Q
unde:
Q=cantitatea de produse fabricate într-o comandă
(1)

Produsele finite se obțin prin îmbinarea mecanică a unor părți componente(piese, subansamble,
repere, semifabricate) care se realizează în unitate sau se cumpără din afară. Costul unitar al produselor finite
se determină astfel(David Delia, 2012, p.99)[2]:
Cupf = cost unitar al produsului finit
(3)
unde:
Chd i = cheltuieli directe de asamblare la nivelul unui
p
n
t
element de cheltuială sau articol de calculație
ΣCc * Cu c + ΣChd i + ΣChind j
Chind j = cheltuieli indirecte de ansamblare la nivelul unui
c=1
i=1
j=1
element de cheltuială sau articol de calculație
Cupf = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Cc = consumul specific din elementele componente c (piese,
Qp
repere, subansamble sau semifabricate) al produsului p
Cu c = costul unitar al unui elemnt component al produsului p
Qp = cantitatea de produse finite obținută ci o comandă de
fabricație
Se calculează anterior costul unitar al fiecărei piese, reper, subansamblu sau semifabricat care intră
în structura produselor finite prin montare sau asamblare. Pe măsură ce se primesc comenzile de la clienți,
acestea se vor înscrie în registrul pe comenzi purtând un simbol(număr sau cod), acest simbol se va înscrie pe
documentul justificativ pentru producția respectivă. Costul efectiv al produsului sau produselor lansate cu o
comandă se va stabili doar la sfârșitul perioadei de gestiune în care acestea s-au finalizat. Dacă producția
lansată cu o comandă de fabricație se predau parțial la magazin cu produsele finite la terminarea comenzii,
acestea vor fi înregistrate la cost prestabilit.
Înregistrarea în contabilitatea de gestiune privind aplicarea metodei pe comenzi la S.C. PAM S.R.L.,
având ca obiect de activitate producția de mobilă. Întreprinderea este dotată cu: 2 secții de bază S₁ și
S₂, 2 secții auxiliare centrala electrică CE și centrala de apă CA, 1 sector administrativ de conducere
SAC. În cadrul secțiilor de bază se fabrică 2 produse.
1. Colectarea cheltuielilor cu materiile prime în sumă de 54.000 lei,
consumul de materie primă se repartizează astfel:
- S1 - 35.000 lei din care:
- la comanda 173 - 25.000 lei
- la comanda 211 - 10.000 lei
- S2 - 19.000 lei din care:
- la comanda 173 - 15.000 lei
- la comanda 211 - 4.000 lei
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cd 211
2. Colectarea cheltuielilor cu materialele consumabile în sumă de 27.000
lei, consumul materialelor consumabile se repartizează astfel:
- la S1 - 8.500 lei
- la S2 - 6.000 lei
- la CE - 4.000 lei
- la CA - 2.400 lei
- la SAC - 6.100 lei

3. Colectarea cheltuielilor cu salariile muncitorilor în sumă de 21.650 lei,
acestea sunt repartizate după cum urmează:
- salarii muncitori de bază din S1 pentru comanda 173 - 3.500 lei
- salarii muncitori de bază din S1 pentru comanda 211 - 2.500 lei
- salarii muncitori de bază din S2 pentru comanda 173 - 2.500 lei
- salarii muncitori de bază din S2 pentru comanda 211 - 1.750 lei
- salarii personal TESA din S1 - 1.750 lei
- salarii personal TESA din S2 - 900 lei

- salarii personal din secța auxiliară, centrală electrică - 3.500 lei
- salarii personal din secția auxiliară, centrală de apă - 1.750 lei
- salarii personal SAC - 3.500 lei

4. Înregistrarea contribuțiilor aferente salariilor:

CAS - 15,8%
CASS - 5,2%
Șomaj - 0,5%
Fond de risc - 0,5%
Fond unic - 0,85%
Fond de garantare - 0,25%
TOTAL
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3.500
553
182
18
18
30
9
808,5

2.500
395
130
13
13
21
6
577,5

1.750
277
91
9
9
15
4
404,25

900
142
47
5
5
8
2
207,9
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%
922
CE
CA
923
S1
S2
924
%
921
S1
cd 173
cd 211
S2
cd 173

4.000
=

901

=

901

cd 211
922
CE
CA
923
S1
S2
924

%
921
S1
cd 173
cd 211
S2
cd 173
cd 211
922
CE
CA
923
S1
S2

27.000
6.400
4.000
2.400
14.500
8.500
6.000
6.100
21.650
10.250
6.000
3.500
2.500
4.250
2.500

1.750
5.250
3.500
1.750
2.650
1.750
900
3.500

=

901

5.001
2.368
1.386
809
578
982
578
404
1.213
809
404
612
404
208
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5. Colectarea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe în sumă de
1.166 lei, repartizarea făcându-se astfel: - la S1 - 450 lei - la S2 150 lei - la CE - 304 lei - la CA - 172 lei - la SAC - 90 lei

6. Înregistrarea obținerii produselor finite la cost standard:
- din comanda 173 s-au obținut 12 bucăți, la costul unitar standard
de 6.500 lei
- din comanda 211 s-au obținut 10 bucăți, la costul unitar standar de
4.400 lei

924
%
922
CE
CA
923
S1
S2
924
931

=

901

=

902
cd
173
cd
211

cd 173
cd 211

809
1.166
476
304
172
600
450
150
90
122.000
78.000
44.000

7. Decontarea livrărilor reciproce între secțiile auxiliare:
- apa furnizată CA pentu centrala electrică CE în sumă de 2.000 lei
- energia furnizată de CE pentru centrala de apă CA în sumă de
2.400
lei
8. Repartizarea cheltuielilor aferente centralei electrice asupra
celorlalte compartimente din cadrul întreprinderii:
- la S1 - 2.800 lei
- la S2 - 2.000 lei
- la SAC - 3.413 lei

922
CE
922
CA
%
923
S1
S2

=
=
=

922
CA
922
CE
922
CE

924

9. Repartizarea cheltuielilor aferente centralei de apă asupra celorlalte
compartimente din cadrul întreprinderii:
- la S1 - 1.200 lei
- la S2 - 2.000 lei
- la SAC - 1926 lei

%
923
S1
S2

2.400
8.213
4.800
2.800
2.000
3.413

=

922
CA

5.126
3.200
1.200
2.000
1.926

924
10. Repartizarea cheltuielilor indirecte de producție asupra activității de
bază. Pentru aceasta vom folosi procedeul suplimentării în forma
clasică.

2.000

921
S1
S2

=

923
S1
S2

26.362
15.104
11.258

921

=

923

15.104

- baza de repartizare aferentă produselor pentru care calculăm cota de
cheltuieli indirecte este reprezentată de valoarea cheltuielilor directe cu
salariile muncitorilor direct productivi din secția 1:
KS
80

=

Ch

=

15.104

=

2,517
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∑ Br

1

3.500

+

2.500

Cicd 173

=

2,517 * 3.500

=

8.811

Cicd211

=

2,517 * 2.500

=

6.293

S1
cd 173
cd 211

8.811
6.293

- baza de repartizare aferentă produselor pentru care calculăm cota de
cheltuieli indirecte este reprezentată de valoarea cheltuielilor directe cu
salariile muncitorilor direct productivi din secția 2:
KS

=

1

Ch
∑ Br

=

11.258
2.500 + 1.750

Cicd 173

=

2,649 * 2.500

=

6.622

Cicd211

=

2,649 * 1.750

=

4.636

=

2,649

11. Repartizarea cheltuielilor generale de administrație în sumă de
15.838 lei.
15.838
Ks =
= 1,545
3.500 + 2.500 + 2.500 + 1.750
Cicd 173

=

1,545 * 3.500

=

5.408

Cicd211

=

1,545 * 2.500

=

3.863

Cicd 173

=

1,545 * 2.500

=

3.863

Cicd211

=

1,545 * 1.750

=

2.704

S1

921
S2
cd 173
cd 211

921

=

923

11.258
6.622
4.636

=

924

15.838
9.271
3.863
6.567
3.863
2.704

902 = 921
cd 173
S1
cd 173
S2
cd 173

72.090

S1
cd 211
S2
cd 173
cd 211

S2

12. Calculul și decontarea costului efectiv al producției obținute.

902 = 921
cd 211
S1
cd 211
S2
cd 211
13. Calculul costului unitar efectiv.
72.090
Cu cd 173 =
12
Cu cd 211 =
36.728
81

=

6.007,49 lei/buc

=

3.672,76 lei/buc
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10
14. Înregistrarea diferențelor de preț între costul efectiv și costul
standard.

15. Interfața contului 901.

903 = 902
cd 173
cd 173

-5.910

903 = 902
cd 211
cd 211

-7.272

901 = %
903
cd 173
cd 211
931
cd 173
cd 211

D

D

D

D
82

921 S1 cd 173 C
25.000
43.527
3.500
809
8.811
5.408
43.527
43.527

921 S2 cd 173 C
15.000
28.563
2.500
578
6.622
3.863
28.563
28.563

922 CE
4.000
3.500
809
304
2.000
10.613

923 S1

C
2.400
2.800
2.000
3.413

D

D

D

10.613

C

D

921 S1 cd 211 C
10.000
23.234
2.500
578
6.293
3.863
23.234
0

921 S2 cd 211 C
4.000
13.494
1.750
404
4.636
2.704
13.494
13.494

922 CA
2.400
1.750
404
172
2.400
7.126

923 S2

D

108.81
7
-13.183
-5.910
-7.272
122.00
0
78.000
44.000

901
C
-5.910
25.000
-7.272
10.000
78.000
15.000
44.000
4.000
4.000
2.400
8.500
6.000
6.100
3.500
2.500
2.500
1.750
3.500
1.750

7.126

1.750
900
3.500
809
578
578
404
809
404

C

404
208
809

C
2.000
1.200
2.000
1.926
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D

D

8.500
1.750
404
450
2.800
1.200

15.104

15.104

15.104

902 cd 173
C
43.527
78.000
28.563
-5.910
72.090
72.090

903 cd 173
C
-5.910
-5.910
-5.910

D

D

D

-5.910

931 cd 173
C
78.000
78.000
78.000
78.000

6.000
900
208
150
2.000
2.000

11.258

11.258

11.258

D

108.817

902 cd 211
C
23.234
44.000
13.494
-7.272
36.728
36.728

903 cd 211
C
-7.272
-7.272
-7.272

304
172
450
150
90
108.817

D

924 SAC
C
6.100
15.838
3.500
809
90
3.413
1.926
15.838

15.838

-7.272

931 cd 211
C
44.000
44.000
44.000
44.000

CONCLUZII
În urma înregistrării în contabilitatea de gestiune a operaținulor contabile și a antecalculației
costurilor s-a înregistrat un profit cu suma de 13.183 lei pentru comenzile celor două produse de mobilă.
Acest profit provine din diferența de preț dintre costul standard față de costul efectiv al producției
obținute.Folosind metoda de calculație a costurilor pe comenzi s-a putut determina costul aferent celor două
comenzi înainte de producția în sine, această metodă fiind utilizată în unități cu producție de unicate sau serii
mici precum producția de mobilă, în cazul nostru.În exemplul practic dat aș propune societății câteva
recomandări pentru a ajunge la venituri mai mari. Dacă societatea are resurse financiare și dorește să își
mărească activitatea de producție ar trebui să invetească în utilaje tehnologice pentru a facilita munca
personalului și totodată să scadă forța de muncă necalificată în detrimentul celei calificate. Dacă societatea
nu are destule resurse pentru investiții, ar putea schimba furnizorul de materii prime, acestea fiind
principalele cheltuieli atribuite produsului. Sau se poate aplica o creștere a prețului produselor, mai precis a
costului standard. În contabilitatea de gestiune se răsfrâng toate înregistrările cu privire la costurile de
producție și această ramură ar trebui să fie principala ramură în conducerea întreprinderilor cu profil
economic pentru ca acestea să prospere și să obțină venituri depășind cuantumul cheltuielilor de producție.
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SECTORULUI BANCAR DIN ROMÂNIA
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Email : biba.bianca92@yahoo.com
Coordonator : conf univ.dr. David Delia
REZUMAT
În lucrarea de față am evidenţiat consecințele pe care le-a avut creșterea cursului monedei elvețiene asupra
sectorului bancar din România, precum și măsurile luate de băncile creditoare și Stat. Sunt supuși riscului valutar
atât persoanele fizice cât și importatorii și exportatorii pentru că aceștia fie sunt nevoiți să plătească sume mai mari în
moneda națională, fie încasează sume prea mici în momentul când valuta se depreciază, și atunci când vor să schimbe
valuta în moneda națională. Astfel s-a întâmplat și în cazul monedei elvețiene care a înregistrat o creștere în perioada
2007-23 ianuarie 2015 când a înregistrat un maxim istoric,aceasta apreciere a monedei elvețiene a avut două
consecințe grave : prima, creșterea ratelor la creditele în franci elveţieni, acestea ajungând la o valoare dublă față de
începutul perioadei și cea de-a doua este reprezentată de scăderea exporturilor Elveției din cauza costurilor prea
ridicate.
ABSTRACT
In the present study I sought to highlight the consequences of the growth of the Swiss currency in bank loans in
Romania as well as the measures taken by the creditor and state banks. Both individuals and exporters and importers
are subject to currency risk as they will either have to pay large amounts of money in their national currency or will
receive too little money when the currency depreciates and when they want to exchange their national currency. This
had also happened to the Swiss currency that grew between 2007 and the 23rd of January 2015 when it reached its
peak, which had two serious consequences, namely growing loan rates in francs up to their double value compared to
the beginning of the credit period, and a decrease in Swiss exports due to very high costs.
Cuvinte cheie: moneda elvețiană, moneda naționala, primǎ, risc valutar, credit ipotecar

1. INTRODUCERE
Riscul valutar se poate defini sintetic ca probabilitatea de diminuare a profitului net bancar la o
variaţie adversă a cursului valutar pe piaţă precum și o variaţie negativă a cursului valutar pe piaţă care să
influenţeze negativ marja dobânzii bancare. La originea acestui risc se află operaţiunile bancare în valută:
pasivele şi activele externe, elemente integrate în bilanţul societăţii bancare prin conversie în moneda
naţională la cursul zilei. Variaţia acestui curs poate antrena pierderi sau câştiguri independente de eforturile
băncii ( David D., 2015).
Frecvenţa operaţiunilor bancare, ca de altfel şi a celor efectuate de agenţii economici în devize, este
din ce în ce mai mare. Aceasta se explică prin tranzacţiile economice cu ţările având monedă liberconvertibilă, a căror pondere au o tendinţă de creştere continuă. Chiar şi operaţiunile economice cu ţările
având monede cu convertibilitate restrânsă sau neconvertibile se exprimă în monede (devize) cu largă
circulaţie pe piaţa mondială financiară-valutară. [2] (Mureşan M.&Palfi C., 2008).
Creșterea monedei elvețiene a fost puternic influențată de schimbările economice din întreaga
Europa și se datorează creșterii cereri pentru această modenă din cauza temerilor legate de criza datoriilor
din zona euro fiind considerat de investitori drept un refugiu.
Consecințele crizei monedei elvețiene au început să se facă simțite încă de la sfârșitul anului 2014
după ce a francul elveţian cunoscut o apreciere continuă, și culminând odată ce Banca Națională a Elveției a
hotărât eliminarea plafonului stabilit în anul 2011ce avea ca scop frânarea aprecierii monedei elvețiene și a
dus la înregistrarea maximului istoric din 23 ianuarie 2015, când francul a fost cotat superior monedei
europene (euro). Încă din toamna anului 2014 unele țări din Europa precum Croația și Ungaria puternic
afectate de creșterea francului elvețian au luat măsuri drastice pentru a veni în sprijinul celor care au luat
84
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credite în moneda elvețiană, cea dintâi a stabilit înghețarea cursului valutar la o rată fixă cât mai aproape de
cea inițială pe o perioadă de un an , iar cea de-a doua a stabilit conversia creditelor în moneda națională la un
curs fix, mult sub cel al pieței astfel avantajând clientul iar o mare parte din costuri fiind suportate de bancă
iar restul de guvern. Împrumuturile să fie convertite în forint începând cu luna februarie a anului 2015
conform legii aprobate în anul 2014.
În prezent băncile din România se confruntă în continuare cu o situație dificilă în ceea ce privește
situația creditelor în franci elvețieni, întrucât rata creditelor luate în această monedă a crescut cu aproape
dublu față de anul 2007, iar riscul de imposibilitate de plată este foarte ridicat. Băncile au adoptat diverse
soluții temporare precum: înghețarea cursului valutar pentru câteva luni la cel din decembrie 2014, reducerea
marjei dobânzi 0,8-1,5 procente și convertirea creditului în lei la un curs valutar peste 2 Ron/chf.
2. MATERIALE ŞI METODE
În vederea atingerii scopului propus, metodologia utilizată în cadrul lucrării constă în metoda
comparaţiei, metoda observaţiei, metoda analizei economice, metoda statistică, metoda grafică, analiză
statistică, analiză comparativă. Tehnica utilizată este axată în principal pe Excel. Bazele de date utilizate
sunt: E BNR (Banca Naţională a României) şi literatura de specialitate în domeniu care este prezentată în
partea de bibliografie.
În cele ce urmează voi analiza evoluția monedei elvețiene, pe de o parte, în raport cu moneda
europeană și pe de altă parte, în raport cu moneda națională, dar și consecințele pe care le-a avut asupra
creditelor bancare.
În graficul de mai jos am realizat o comparație între moneda elvețiană și moneda europeană la cursul BNR.
După cum se observă și din grafic francul elvetian a înregistrat o creștere continuă începând cu anul 2008,
până în 23 ianuarie 2015, când a înregistrat un maxim istoric, depășind euro cu 0,09 bani.
Această majorare se datorează creșterii cereri pentru această modenă din cauza temerilor legate de
criza datoriilor din zona euro fiind considerat de investitori drept un refugiu.
Evoluţia leului în raport cu moneda Euro şi CHF în perioada 2008-2015
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Fig. 1. Evoluţia leului în raport cu moneda Euro şi CHF în perioada 2008-2015
Sursă : Autor conform cursului valutar BNR
Din cauza acestei aprecieri a francului elvețian, Banca Națională a Elveției a trebuit să intervină în
anul 2011, introducând o limită maximă care ulterior a fost scoasă .Această apreciere a monedei elvețiene a
avut drept consecință creșterea ratelor lunare a creditelor precum și riscul Elveției de a intra în recesiune
afecând în mare măsură exportatorii elvețieni. În următorul grafic am redat evoluția CHF/EUR :
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Fig. 2. Evoluţia raportului de schimb CHF/EUR
Sursă: http://www.finanzen.ch/devisen/historisch/schweizer_franken-euro-kurs
În cazul euro se observă de asemenea o creștere din anul 2008 până în 23 ianuarie 2015 dar este mai
puțin semnificativă față de cea înregistrată de francul elvețian, astfel în perioada 2012- ianuarie2015 fiind
aproape constantă în timp ce francul a fost în continuă apreciere.
La începutul anului 2008, 95 % dintre români preferau creditele în valută potrivit unui studiu al
companiei de consultanță financiar bancară Finzoom România , iar dintre aceștia se împrumutau în franci
elvețieni 11,5 % iar numărul lor era în creștere la aceea perioadă. Potrivit publicatiei THE MONEY
CHANNEL 2008.
Finanțarea în franci elvețieni a luat avânt din cauza unor dobânzi promoționale pentru că aveau
câteva puncte procentuale mai mici față de euro și dolar ceea ce le permiteau oamenilor să obțină sume mai
mari cu rate și dobânzi mult mai mici față de altă valută.
Împrumuturile în francul elvețian sunt supuse unor riscuri mai mari decât în monede precum euro și
dolar, pentru că invetitori în momente de criză economică încearcând să se pună la adăpost investesc în
active mai sigure precum aur, monede exotice ( mai puțin cunoscute) sau chiar materii prime și cum cererea
pentru aceste active crește și prețul lor urcă.Astfel s-a întâmplat și cu francul elvețian pe măsură ce cererea
pentru această monedă a crescut așa și prețul a crescut iar una dintre consecințele acestei creșteri a fost
majorarea ratelor lunare la creditele luate în această monedă.

Fig. 3. Evoluția francului elvetian in România
Sursa: Autorul intocmit conform cursului BNR publicat pe www.bnr.ro
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Din analiza evoluţiei francului elvețian în raport cu leul, se poate observa că acesta a cunoscut
creșteri semnificative la sfârșitul anului 2007, moneda elvețiană fiind cotată la 2,55 Ron/CHF iar în 23
ianuarie 2015 a ajuns la valoarea de 4,58 Ron/ CHF, înregistrând o creștere de peste 100%, iar în anul
2008 conform BNR leul a pierdut în fața francului elvețian peste 21% ceea ce influențează rata lunară a
creditulului.
Această creștere a CHF /RON a fost cauzată de aprecierea francului elvețian față de euro, dolar și de
celelalte monede ca urmare a renunțări Banci Naționale a Elveției la pragul minim de 1,2 EUR/ CHF stabilit
in 6 sept 2011 astfel se și observă o staționare a monedei în perioada 2011-2014.
Băncile care au acordat credite în moneda elvețiană treptat au fost obligate să renunțe la acordarea de
credite în această monedă, acestea sunt: Pirateus Bank , Credit Europe Bank , Banca Românească ,
Volksbank precum și Millennium Bank , iar bănci precum OTP Bank și Raiffeisen Bank au decis limitarea
creditelor în franci din cauza costurilor mult prea ridicate.
Clienții care s-au împrumutat în franci elvețieni sunt dezavantajați de costurile mult prea mari
generate de cursul la care se vinde și se cumpără moneda elvețiană.Așa precum reise și din grafice moneda
elvețiană a avut o evoluție favorabilă față de euro și raportat la leu.
În afara riscului de credit, clienții sunt supuși și riscului de dobândă,iar dobânda de referință a
francul elvețian a înregistrat și ea o creștere în perioada 2007-ianuarie 2015 astfel sa ajuns la întârzierea
ratelor acordate în moneda elvețiană din cauza ratelor lunare prea mari.
Exemplu:
Astfel, în cazul unui credit ipotecar achiziționat în anul 2008, pentru o perioadă de 25 ani, în valoare
de 120.000 lei, echivalent în franci 55.188 CHF și cu o rată de 500 lei echivalent în franci 230 CHF, având
un venit lunar net de 2500 lei o familie cu 2 copii puteau face față creditului cu ușurință astfel încât să poată
supraviețui. Aprecierea progresivă a monedei elvețiene începând cu anul 2007 a dus la majorarea ratei lunare
care în decembrie 2014 a ajuns la valoarea de 855 lei echivalent în franci 230 CHF.
Consider că în anul 2014 la o rată de 855 lei/lună și la venitul net înregistrat în anul 2007 familia ar fi
putut să se descurce si să-și achite la timp rata. Dar având în vedere că venitul net al familiei a scăzut la 1500
lei/ lună în anul 2014 aceasta nu mai poate face față ratei și consumurilor lunare astfel încât să poată trăi în
mod decent. Mai ales că moneda elvețiană a continuat să crească și în anul 2015 când în luna ianuarie ziua
23 a înregistrat un maxim istoric de 4,5817 lei/1 chf ceea ce reprezintă o creștere de 23 procente față de
sfârșitul anului 2014.Rezultă faptul că rata de 500 lei / lună din anul 2007 a ajuns în anul 2015 la 1.050 lei
/lună ceea ce este imposibil de achitat cu un venit net de 1.500 lei/ lună.
CONCLUZII
Băncile, pentru a veni în sprijinul clienților au adoptat diverse soluții temporare precum: înghețarea
cursului valutar pentru câteva luni la cel din decembrie 2014, reducerea marjei dobânzi 0,8-1,5 procente și
convertirea creditului în lei la un curs valutar peste 2 lei/chf.
Guvernul însă a pus în discuție și el convertirea creditului din moneda elvețiană în cea națională la
un curs puțin peste 2 lei/CHF , prelungirea termenelor de plată, legea falimentului care încă este în discuți și
/sau acordarea unor disconturi la dobândă.
Consider că varianta conversiei creditului în moneda națională la valoarea din momentul
achiziționării creditului ipotecar este nefavorabilă băncilor, pentru că pe deoparte, ar fi nevoite să suporte
întreg riscul valutar și ar aduce pierderi semnificative în rândul lor iar pe de altă parte între bănci și clienți
exită contracte legale unde ar trebui să existe prevăzute, clauze, pentru asemenea cazuri.
În ceea ce privește propunerea statului să suporte diferențele de curs valutar mi se pare incorectă și
total greșită față de cei care au ales varianta creditării în alte monede precum euro, dolar sau chiar moneda
națională cu toate că dobânzile erau mai mari și asumându-și riscul valutar, dar și față de cei care au ales să
nu contracteze nici un credit din diverse motive.
Legea falimentului personal, în opinia mea, nu ar rezolva întreaga problema atât pe termen scurt cât
și lung, ea ar acționa doar în cazurile excepționale de neplată întrucât ar exista instituții și firme care ar
profita de pe urma acesteia. În final consider că această lege a falimentului trebuie să fie foarte bine pusă la
punct astfel încât să fie depistate persoanele care ar vrea să se declare falimentare în mod fraudulos acestea
neachitându-și rata în mod intenționat, doar ca să aibe anumite beneficii.
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În final eu propun următoarele soluții astfel încât persoanele aflate în situația de neplată a ratelor
bancare în moneda elvețiană să nu fie executate silit de către bănci.
În primul rând, popun majorarea termenelor de plată și introducerea unei rate lunare fixe mai mici
decât cea actuală astfel încât clientul să o poată achita cu ușurință și implicit să își păstreze locuința, iar
banca dacă este dispusă să acorde un discount pentru dobândă sau o rată gratuită la 2-3 ani. Asfel prin
această soluție consider că banca nu ar înregistra pierderi semnificative ca și în cazul conversiei creditului în
lei la valoarea momentului acordări ei iar clientul ar putea pastra locuința deși va fi nevoit să plătească 2-3
ani mai mult.
În al doilea rând, propun recalcularea creditului rămas și conversia ei în moneda națională la o
valoare de puțin peste 2 Ron /CHF, astfel încât clientul aflat în această situație să poată achita ratele la timp
și să nu fie nevoie de executare silită cu toate că și această variantă ar avea drept consecințe majorarea
termenelor de plată.
În concluzie criza francului elvețin avut consecințe semnificative, pe de o parte asupra creditelor
acordate persoanelor fizice cât și juridice care a au rate lunare de plată mult mai ridicate față de începutul
perioadei și care ajung probabil să achite chiar de 3 ori mai mult creditul luat la începtul anului 2007, iar pe
de altă parte afectează exportatorii elvețieni care nu își mai pot vinde produsele din cauza costurilor prea
ridicate.
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REZUMAT
Lucrarea prezintă pe scurt evoluţia Managementului Resurselor Umane. După prezentarea termenului de
management şi diferenţa dintre Managemetul de Personal şi Managementul Resurselor Umane, se evidenţiază
definiţiile apărute în literatura românească şi cea straină de specialitate, în viziunea unora dintre cei mai reputaţi
specialişti în domeniu din perioada contemporană.În continuare se prezintă apariţia şi evoluţia Managementului
resurselor umane. Se trec în revistă principalele etape ale procesului de asigurare al resurselor umane. Tendinţa
modernă de sprijin şi cooperare a managementului societăţii în realizarea unei politici de personal eficiente, aceasta
presupunând necesitatea aprofundării de către manageri a cunoştinţelor manageriale în domeniul resurselor umane.
Necesitatea întăririi sentimentului de apartenenţă la organizaţie. În concluzie se arată principalele criterii
recomandate pentru o politică de personal performantă.

ABSTRACT
This paper summarizes the development of Human Resource Management. After the submission deadline
management and the difference between anagement Personnel and Human Resources Management, highlights the
definitions published in Romanian and foreign literature specialist, in view of some of the most reputed specialists from
the period are presented below contemporană.În emergence and evolution human resources management. Shall review
the main stages of the assurance of human resources. The modern trend support and cooperation of the company's
management in achieving effective personnel policies, assuming the need to deepen this knowledge by managers in
human resources management. Need to strengthen the sense of belonging to the organization. In conclusion shows the
main criteria recommended a policy of personal performance.
Cuvinte cheie: management, resurse umane, personal, organizaţie

1. INTRODUCERE
Termenul de „Management” este preluat din limba engleză desemnând conducerea ştiinţifică a
organizaţiilor. Specialiştii (A.Graur) spun că la origine se află cuvântul latinesc „manus”, cu sensul de mână,
din care provine termenul italian „mannegio”, utilizat cu în sensul de „prelucrare de mână”. În franceză,
cuvântul a devenit „manège”, având de „loc in care sunt dresaţi caii”, iar în româneşte a devenit „manej”.
Toate au aceeaşi rădăcină: cuvântul latin „manus”. Datorită recunoaşterii internaţionale, termenul de
management a fost preluat şi de către specialiştii români, începând cu anii 90”. William Newman defineşte
managementul ca „importantă tehnică socială ca direcţionare, conducere şi control al eforturilor depuse de un
grup de indivizi în vederea realizării unui scop comun”.
Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea,
dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei, în vederea realizării cu
eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Pe măsură ce organizaţiile se
dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane. Managerii
creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia.
În anatomia succesului întreprinderilor comerciale, monitorizarea corespunzătoare a activităţilor de
personal, începând cu stabilirea necesarului de personal, recrutarea, selecţia, evaluarea, recompensarea
personalului, este vitală.
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Planul de resurse umane este creat în acord cu planul strategic al organizaţiei. Pe măsură ce
organizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu abilităţile de care
va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea şi programele de recompensare sunt create în
vederea atragerii, dezvoltării şi păstrării oamenilor cu abilităţile necesare.
Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a oamenilor pentru a îndeplini sarcinile
de care este nevoie în organizaţie. Problema constă în recunoaşterea tipului de instruire de care angajaţii au
nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de motivarea angajatului supus formării. Există un
număr de tehnici de instruire şi elemente necesare pentru ca un program de instruire să fie eficient. În
evaluarea performanţelor este importantă atât evaluarea comportamentelor considerate adecvate, cât şi a
celor neadecvate, precum şi acordarea echitabilă a recompenselor. Pentru asigurarea unor relaţii benefice
între conducere şi angajaţi se desfăşoară o serie de activităţi cum sunt gestionarea conflictelor, consolidarea
relaţiilor cu sindicatele sau reprezentanţii angajaţilor şi consilierea angajaţilor.
Pe măsură ce îşi dezvoltă dimensiunile, orice organizaţie se confruntă cu probleme legate de nevoia
de resurse umane. Dacă organizaţia este în creştere, trebuie stabilite metode de găsire şi angajare de oameni
care să posede abilităţile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o formă de planificare a resurselor
umane. Analizându-se proiectele şi tendinţele viitoare ale organizaţiei, se estimează numărul de oameni de
care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care le solicită eventualele posturi vacante.
O parte a acestui proces o reprezintă succesiunea managerială, adică determinarea numărului de
manageri care se vor pensiona şi a măsurii în care organizaţia dispune de oameni talentaţi care să-i
înlocuiască.
După dezvoltarea unui plan de resurse umane, trebuie urmaţi un număr de paşi necesari
implementării planului. Prima parte esenţială a implementării este determinarea numărului de oameni cu
anumite abilităţi de care este nevoie la un anumit moment. Următorul pas îl constituie recrutarea, o
procedură folosită pentru atragerea oamenilor calificaţi să candideze pentru posturile libere din cadrul
organizaţiei. După ce oamenii au fost atraşi să solicite postul, este folosită procedura de selecţie pentru
stabilirea persoanelor care vor îndeplini efectiv sarcinile în organizaţie şi care vor fi angajaţi.
Oamenii nou angajaţi trebuie să fie învăţaţi care sunt regulile şi standardele organizaţiei, iar pentru
aceasta este folosit un tip de program de integrare sau orientare. După ce oamenii au fost integraţi în sistem,
de obicei este necesar să fie ajutaţi să îşi actualizeze capacităţile, atitudinile şi competenţele generale,
aducându-le la nivelul considerat potrivit în organizaţie prin intermediul instruirii şi dezvoltării angajaţilor.
Odată ce oamenii au început să funcţioneze în cadrul organizaţiei la nivelul potrivit apare problema
recompensării lor adecvate.
Sunt stabilite salariile considerate corecte pentru oamenii cu anumite abilităţi şi responsabilităţi ale
postului, precum şi procedura potrivită de evaluare a performanţelor prin care conducerea poate lua decizii
corecte de acordare a recompenselor oferite sub forma salariului sau promovării. Pe măsură ce oamenii se
stabilesc în organizaţie, devin preocupaţi de beneficiile (asigurări de sănătate, concedii medicale şi de
odihnă, fonduri de pensii) care le sunt oferite.
Angajaţii pot să-şi aleagă reprezentanţi sau să se afilieze la un sindicat pentru a-şi proteja drepturile
şi a-şi promova interesele şi prin urmare apare necesitatea angajării unei colaborări cu aceste structuri.
Atunci când apar conflicte sunt necesare intervenţii calificate pentru a le gestiona şi rezolva constructiv. Pot
fi de asemenea acordate angajaţilor servicii de consiliere în diverse aspecte din partea managerilor sau a unor
specialişti. Toate aceste activităţi constituie substanţa relaţiilor angajaţi-conducere.
Managementul resurselor umane constituie complexul de activităţi orientate către utilizarea eficienta
a personalului unei organizaţii, urmărindu-se atât realizarea obiectivelor acesteia cât şi satisfacerea nevoilor
angajaţilor.
2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Diferenţa dintre Managementul de personal şi Managementul resurselor umane
Managementul resurselor umane mai poate fi prezentat ca o abordare total nouă a Managementului
de personal, având următoarele trăsături distincte: integrarea strategică, tratarea oamenilor din perspectiva
unei resurse în care trebuie investit, decât din perspectiva unor simple costuri.
Managementul resurselor umane este o parte a procesului de management, specializată în
managementul oamenilor din cadrul organizaţiei.
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În concepţia managementului resurselor umane:
Angajaţii sunt importanţi în obţinerea unui avantaj competitiv;
Trebuie realizată integrarea strategiilor de resurse umane cu strategiilor afacerii;
Angajaţii trebuie trataţi ca o resursă în care trebuie investit în interesul organizaţiei;
Valoarea adăugată se obţine prin procesele de dezvoltare a resurselor umane;
Este importantă obţinerea angajamentului şi dedicării oamenilor pentru obiectivele şi
valorile organizaţiei;
Se relevă nevoia unei culturi organozaţionale sănătoase, exprimată prin misiunea şi valorile
organizaţiei, asigurate prin comunicare, instruire şi management performant.
Deşi există foarte multe organizaţii în care s-a înfiinţat un departament propriu de Resurse Umane,
practica arată că multe dintre ele abordează mai mult un Management de Personal şi nu un Management al
Resurselor Umane (Roşioru D. N., 2013).
După profesorul Iulian Ceauşu, diferenţele dintre Managementul de personal şi Managementul
resurselor umane sunt reprezentate în principal prin următoarele caracteristici (Ceauşu I., 2004):
Managementul de personal (după Ritzer şi Trice):
1) Reactiv (nu anticipează problemele);
2) Pasiv (nu iniţiază);
3) Conservator (nu promovează schimbare);
4) Executant (nu intervine la vârf);
5) Nu iese în faţă;
6) Nu-şi asumă riscuri;
7) Nu-i orientat către business;
8) Neimplicat în deciziile afacerii ce ţin de personal;
9) Are influenţă foarte mică asupra managementului.
Managementul resurselor umane (după Beer şi Spector):
1) Proactiv (intervenţii în sistem, leagă Managementul resurselor umane cu planificarea
strategică);
2) Oamenii sunt un capital capabil să se dezvolte;
3) Convergenţa intereselor celor implicaţi;
4) Caută egalizarea puterii pentru încredere şi colaborare;
5) Deschide canale de comunicare pentru construirea încrederii şi implicării;
6) Orientare către ţel, nu către relaţii;
7) Participare la decizii şi luarea deciziilor în cunoştinţă de cauză.

2.2.Introducere in Managementul Resurselor Umane
2.2.1 Definirea managementului resurselor umane
Managementul resurselor umane este un domeniu de studiu relativ recent sub această formă şi
denumire, pentru că activităţile conţinute de managementul resurselor umane au existat intr-o formă sau alta
ş au evoluat odată cu practica şi teoria economică modernă.
Domeniul care se ocupă de gestionarea muncii sau a celor care muncesc a purtat denumiri diverse conducerea muncii, organizarea muncii, normarea muncii, funcţia de personal s.a. Odată însă cu apariţia
managementului şi cu introducerea termenului în multiple domenii de activitate, a fost firesc ca acest concept
să se răsfrângă şi asupra a ceea ce inseamnă gestionarea justă a resurselor umane in vederea obţinerii de
rezultate superioare. Toate activităţile care în trecut erau incluse în sfera personalului, fac parte în prezent din
domeniul de activitate al managementului resurselor umane. Importanţa resurselor umane şi a
managementului acestora s-a accentuat datorită necesităţii organizaţiilor de a se adapta la un mediu dinamic
şi competitiv. În opinia unor autori, managementul resurselor umane s-a “desprins din managementul
general, s-a diferenţiat şi autonomizat, restrângându-şi problematica sau obiectul de studiu şi s-a specializat,
având in prezent un loc bine precizat în cadrul managementului general” (Mathis, R.L, Nica, P. şi Rusu C.,
1997). În tradiţia îndelungată a şcolii romaneşti de management au existat o multitudine de opinii în ceea ce
priveşte definirea managementului resurselor umane.
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Managementul general, odată cu creşterea în complexitate a mediului economic şi cu încercarea de a
descoperi acele căi menite să asigure succesul în cadrul unei organizaţii, s-a diversificat continuu şi a dat
naştere la o serie de subdomenii care cu timpul au dobândit metodă şi obiect propriu de studiu, devenind în
acest mod discipline sau ştiinte de sine stătătoare. Acesta a fost şi cazul managementului resurselor umane
care, cu timpul, şi-a individualizat sfera de cuprindere şi de acţiune ocupând un loc de sine stătător.
2.2.2 Definirea managementului resurselor umane in literatura românească de management
Pornind de la conceptul general şi de la înţelesul său, „managementul resurselor umane” ar trebui să
nu însemne nimic mai mult decât „conducerea resurselor umane”. Complexitatea economiei şi a obiectului
de studiu al acestei discipline şi ştiinte duce însă la o serie de menţiuni menite să completeze o formulare
mult prea facilă şi simplistă ca cea mai sus amintită. Până şi termenul de conducere este unilateral si în
neconcordanţă cu ceea ce pune în prezent pe tapet managementul resurselor umane: motivare, participare,
mutualitate. Chiar dacă completările suplimentează sfera sa de cuprindere, nu înseamnă că managementul
resurselor umane este perfect izolat de managementul general. Noţiunile cu care operează şi finalităţile sunt
comune: ambele urmăresc atingerea viziunii intreprinderii şi îndeplinirea misiunii acesteia. De asemenea,
fără managementul general, managementul resurselor umane ar fi suspendat, fără a avea cadrul operaţional
care să îi permită punerea sa in practica. Spre deosebire de managementul general, obiectul de studiu este
mai restrâns şi mai specializat, iar din punct de vedere al abordării ştiinţifice, managementul resurselor
umane se subordonează în cadrul mult mai larg al managementului general care reuneşte la rândul său
numeroase alte domenii specializate. Literatura de specialitate oferă mai multe definiţii pentru managementul
resurselor umane, iar mai cu seama perioada contemporană a impus o concepţie nouă asupra personalului,
diferită de cea traditională:
V. Lefter, A. Manolescu – „ansamblul activităţilor referitoare la asigurarea utilizării optime
a resurselor umane, un concept de largă cuprindere care se referă la filosofia, politicile, procedurile şi
practicile cu ajutorul cărora sunt conduşi angajaţii (Lefter V., Manolescu A, 1999)”;
R.L. Mathis, P.C. Nica s.a. – „managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea
continuă a activităţii tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi obiectivelor organizaţionale. Aplicarea
cu succes a managementului resurselor umane presupune existenţa unui sistem de evaluare a performanţelor,
a unui sistem de stimulare a angajaţilor şi de recompensare a rezultatelor” (Mathis, R.L, Nica, P., Rusu C.);
P. Burloiu – „Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri, concepte
interdisciplinare, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea
ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală, până în momentul încetarii contractului de muncă”
(Burloiu P., 1997);
Rotaru, A. Prodan – „Managementul resurselor umane este o funcţie a organizaţiilor
economice, aflată în extensie, care include atât managementul personalului, cât şi al relaţiilor de muncă.
Managementul personalului/resurselor umane reprezintă managementul strategic şi operaţional al
activităţilor care se concentrează asupra asigurării şi menţinerii personalului organizaţiei şi condiţiile
mediului economic şi social în care ea acţioneaza” (Rotaru A. , Prodan, A., 1998).
Definiţiile prezentate sunt rezultatul unor acumulări şi completări ce au survenit pe parcursul
evoluţiei funcţiunii de resurse umane la nivelul intreprinderii şi pe parcursul adaptării permanente a acesteia
la realităţile economice şi sociale. In general, definiţiile date vin să expliciteze următoarele puncte: care este
misiunea managementului resurselor umane, care sunt activităţile specifice şi in ce măsură acestea pot
contribui la realizarea scopului general al organizaţiei.
2.2.3 Viziunea autorilor străini asupra managementului resurselor umane
Managementul resurselor umane presupune o abordare strategică şi coerentă a managementului celui
mai de preţ bun al organizaţiei: oamenii, muncind individual şi în colectiv pentru a contribui la atingerea
obiectivelor. Această nouă dimensiune a „conducerii” personalului include o perspectivă strategică şi o
adaptare la mediul în care managerul de personal se adaptează prin întărirea poziţiei şi a competenţei care
este solicitată de o noua situaţie. O analiză mai detaliată poate duce la concluzia că apariţia managementului
resurselor umane nu a fost o schimbare „revoluţionară”, ci mai degrabă una „evoluţionară”, deoarece s-a
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dezvoltat din managementul personalului.
Afirmaţia conform căreia managementul resurselor umane este singurul drum către succes este cu
siguranta exagerată, ca şi etichetarea sa ca formă singulară, unică de a realiza un profit mai mare la nivelul
organizaţiei. Însa este perfect adevărat că un management just al resurselor umane permite obţinerea unor
avantaje competitive care pot plasa firma pe locuri superioare pe piaţă. Definiţiile care urmează prezintă
abordarea managementului resurselor umane de către unii dintre cei mai reputaţi specialişti ai acestui
domeniu din perioada contemporană:
Fisher, Shaw - „Managementul resurselor umane reprezintă ansamblul deciziilor şi
practicilor manageriale care afectează şi influenteaza direct oamenii sau resursele umane care muncesc
pentru organizaţie„ (Fisher, C., Shaw., J.B. 1999);
Certo – „Managementul resurselor umane este o perspectivă de management cu dimensiuni
teoretice si prescriptive , care argumentează nevoia de a stabili o serie integrată de politici de personal în
concordanţă cu strategia organizaţiei, care asigură calitatea vieţii şi muncii, antrenare şi performanţă din
partea angajaţilor, eficienţă şi avantaj competitiv” (Certo, S. C.(2001);
Huczynski, Buchanan – „Managementul personalului reprezintă o funcţie specializată de
management, responsabilă de determinarea şi implementarea politicii şi procedurilor care determină etapele
ciclului de angajare, printr-o manieră care contribuie atât la bunăstarea şi calitatea muncii angajaţilor cât şi la
eficienţa organizaţională. Managementul resurselor umane este o perspectivă managerială, cu dimensiuni
teoretice şi prescriptive, argumentând nevoia de a stabili o serie de politici integrate de personal în acord cu
strategia organizaţiei, astfel asigurând calitatea procesului muncii, angajamente mari şi performante din
partea angajaţilor, o eficienţă organizaţională precum şi avantaje competitive” (Huczynski, Andrzej,
Buchanan, D.,2001).
Cole – „Managementul resurselor umane implică rolul de conducere a unui colectiv, care se
referă în esenţă la stăpânirea şi dirijarea eforturilor depuse de oameni pentru atingerea scopurilor
organizaţiei” (Cole, G. A., 2001).
Storey – „Managementul resurselor umane poate fi văzut ca un set de politici inforelaţionale cu o susţinere ideologică şi filozofică. Sunt necesare 4 aspecte care constituie versiunea completă
a acestuia: o retea proprie de „crezuri şi presupuneri, decizii de informare”, „încredere strategică a
managementului de personal”, „implicarea centrală a managerilor de nivel, încredere intrun set de norme
menite să armonizeze” şi o justă potrivire a relaţiilor de angajare si a relaţiilor dintre angajaţi (Storey,
J.,1995).
Scopul definiţiilor este să dea o explicaţie succintă unei noţiuni noi. Au fost realizate indelungi
incercări în găsirea unei definiţii unice a managementului resurselor umane, încercări care nu au fost
încununate de succes. Trebuie să recunoaştem însă că ceea ce inseamnă „definiţie unică” este relativ greu de
atins, dacă nu cumva chiar imposibil, asta deoarece mediul în continuă schimbare impune mereu modificări
şi lărgirea sferei de cuprindere. O caracteristică comună a definiţiilor de mai sus este că sunt exprimate în
termeni structurali care descriu managementul resurselor umane ca pe o funcţie organizatorică. Şi aceasta,
deoarece multe dintre atribuţiile managementului resurselor umane revin managementului general (Hucynski
2001).
2.3. Apariţia si evoluţia managementului resurselor umane
Activităţile ce vizează resursele umane au avut o evoluţie ce a debutat cu aproximaţie la începutul
secolului XX în Anglia. În acea perioadă a început să se contureze welfareul- componenta a managementului
resurselor umane şi a managementului de personal care vizează în special bunăstarea sau protecţia socială a
angajaţilor - şi ideea că, în timp, sprijinirea salariaţilor poate determina o creştere a eficienţei acestora în
procesul de producţie. În perioada de început a capitalismului, forţa de muncă a fost considerată în
exclusivitate cost si nu resursă. Începuturile au fost constituite de preocupări pentru reducerea sau eliminarea
conflictelor dintre salariaţi şi patroni, conflicte care aveau la bază condiţiile de muncă. Un important pas
inainte a fost făcut în perioada dintre cele două razboaie mondiale, când a avut loc separarea funcţiei de
personal a intreprinderii întrun compartiment separat care avea drept sarcină gestiunea mai riguroasă a
colectivelor de salariaţi. După cel de-al doilea război mondial responsabilităţile acestuia au sporit, în
atribuţiile sale intrând şi formarea profesională. Rolul important al managementului resurselor umane a
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început să se contureze abia la finele anilor `60 şi începutul anilor ´70 ai secolului XX, perioada în care au
început să fie folosite pârghiile de creştere a eficienţei muncii pe seama folosirii adecvate a resurselor umane.
Pe lânga atribuţiile clasice ale compartimentului de personal au fost incluse altele noi, cum ar fi proiectarea
posturilor, creşterea productivităţii muncii, motivarea personalului mergând in perioada actuală pâna la
participarea managerilor de personal la elaborarea strategiei de dezvoltare a firmei.

Fig.1.Contextul evolutiv al managementului resurselor umane
Sursa:.” Managementul resurselor umane”, Editura Sedcom Libris, Iaşi, pag. 12
Ideea de baza la ora actuală este perpetuarea unei ocupări eficiente şi a unui progres care se
oglindeşte în structura resurselor umane pe domenii de activitate, pe grupe de vârstă şi pe grade de calificare.
Resursele umane vor avea în viitor un rol deosebit de important şi va trebui să facă faţă unor noi concepte de
muncă, diferite de cele clasice, aşa cum un rol important va fi jucat de către acestea în sistemul informaţicii
şi în ramurile revoluţionare. Sfera managementului resurselor umane s-a schimbat deceniu după deceniu.
Acest lucru este firesc, dacă ţinem cont de concepţia sistemică conform căreia organizaţia se supune unui
ansamblu de influenţe de natură şi intensitate diferită. Mai mult decât atât, mediul economic în continuă
schimbare ne determină să afirmăm că, se va modifica in continuare conţinutul acestuia, în domenii cum ar fi
activitatea economică în general, tipul muncii, modificări determinate de continua modificare a tehnologiilor,
de modificarea valorilor sociale, de schimbările demografice etc. În Managementul resurselor umane, Rotaru
si Prodan identifică mutaţiile care vor surveni in acest domeniu (Roşioru D. N., 2013):
- schimbări în economie: competiţia globală, schimbările ocupaţionale şi industriale, modificări în
educaţie şi în sfera cunoştinţelor necesare pentru angajarea în diferite funcţii;
- schimbări demografice şi în domeniul forţei de muncă, creşterea ponderii femeilor în totalul
populaţiei, îmbătrânirea populaţiei în vârsta de muncă;
- schimbări în tipul/ fundamentele muncii: schimbări în tipologia muncii, apariţia angajaţilor cu
timpi parţiali de muncă, programe alternative de muncă, lucrul la domiciliu etc.
- schimbări în valorile sociale: redefinirea familiei şi a rolului acesteia in societate, modificare în
sfera valorilor sociale, a drepturilor angajaţilor etc.
Prezentarea istorică a evoluţiei funcţiei de resurse umane apare aproape în toate materialele teoretice.
Acest interes este explicat de Huczynski şi Buchanan [14] prin trei puncte care motiveaza interesul încă viu
pentru acest cadru istoric in zilele noastre:
a)
Imaginea administrativă asupra funcţiei de personal încă supravieţuieste – managementul
personalului încă nu s-a „scuturat” complet de imaginea tradiţională a unei funcţii administrative lucrând în
afara imperativelor comerciale.
b) O inţelegere a modului în care a evoluat funcţia de personal şi s-a dezvoltat în trecut, permite
evidenţierea şi evaluarea progreselor realizate, relevarea „noului”.
c) Funcţia de personal luptă încă pentru a-i fi recunoscute toate meritele şi contribuţiile pe care le
aduce la eficienţa organizaţională.
Prezentarea de mai sus doreşte să evidenţieze faptul că managementul resurselor umane a apărut
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într-o formă incipientă destul de timpuriu urmând o evoluţie liniară, îmbogăţindu-şi conţinutul pe parcursul
evoluţiei sale. Pentru marea majoritate a perioadei de până la 1945, managementul de personal, a fost privit
ca o funcţie administrativă care a vizat în principal problemele operaţionale legate de recrutare şi selecţie,
evaluare, recompensare şi politicile şi practicile de training privind direct angajatul individual.
Literatura de specialitate agreează o periodizare care cuprinde următoarele etape: etapa empirică,
etapa bunăstării sau prosperităţii, administrarea personalului, managementul personalului (cu faza de
dezvoltare şi faza matură) şi managementul resurselor umane (Manolescu, A.(2003).
2.4. Definirea resurselor umane adecvate
Expresia resurse umane adecvate se referă la persoanele dintr-o organizaţie care îşi aduc o
importantă contribuţie la îndeplinirea obiectivelor sistemului de management. Această contribuţie este
reperezentată de productivitatea pe care o au în posturile pe care le deţin.
Expresia resurse umane inadecvate se referă la membrii organizaţiei care nu-şi aduc o contribuţie
valoroasă la îndeplinirea obiectivelor sistemului de management. Dintrun motiv sau altul, aceste persoane
sunt ineficiente în activitatea pe care o prestează.
În toate organizaţiile, productivitatea este influenţată de modul în care interacţionează şi se combină
resursele umane pentru a folosi toate celelalte resurse ale sistemului de management. Factori cum ar fi
pregătirea, vârsta, experienţa la locul de muncă şi nivelul de educaţie formală joacă un rol în stabilirea
compatibilităţii persoanei cu o anumită organizaţie.
2.5. Etapele procesului de asigurare a resurselor umane
Pentru asigurarea resurselor umane care să acopere atât posturile manageriale, cât şi pe cele de
execuţie, managerii trebuie să parcurgă următoarele etape secvenţiale:
Recrutare.
Selecţie.
Pregătire.
Evaluarea performanţelor.
2.5.1.Recrutarea
Recrutarea este atragerea şi trierea iniţială a ofertei de resurse umane disponibile pentru ocuparea
unui anumit post. Scopul ei este acela de a limita un câmp larg de salariaţi potenţiali la un grup relativ mic de
persoane din rândul cărora se vor face, de fapt, angajările. Pentru a fi eficienţi, recrutanţii trebuie să cunoască
următoarele:
- Postul pentru care încearcă să găsească persoana potrivită.
- Unde pot fi poziţionate resursele umane potenţiale.
- Cum influenţeaza legile eforturile de recrutare.
2.5.2. Cunoaşterea surselor de resurse umane
În afară de o cunoaştere aprofundată a postului pe care vrea să facă angajarea o firmă, recrutanţii
trebuie să fie capabili să găsească sursele de resurse umane. Întrucât oferta de persoane din care se va face
recrutarea se modifică în mod continuu, vor fi perioade în care găsirea resurselor umane adecvate se va
dovedi mai dificilă decât în alte perioade. Specialiştii în resurse umane din organizaţie monotorizează
continuu piaţa muncii pentru a şti unde să recruteze resursele umane adecvate şi ce tipuri de strategii şi
tactici să folosească pentru a atrage candidaţii pe o piaţă concurentială.
Sursele de resurse umane disponibile pentru ocuparea unui post pot fi, în general, clasificate în două
modalităţi:
- Surse din interiorul organizaţiei.
- Surse din afara organizaţiei.
2.5.3. Sursele din interiorul organizaţiei
Grupul de salariaţi dintr-o organizaţie constituie una din sursele de resurse umane. O serie de
persoane care deja lucrează pentru organizaţie pot fi bine calificate pentru a ocupa un post liber. Deşi
persoanele existente sunt uneori transferate lateral în cadrul organizaţiei, cele mai multe sunt transferuri
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interne sau promovări. Promovarea din interior are avantajul îmbunătăţirii moralului salariaţilor, al
incurajării salariaţilor să lucreze mai intens în speranţa unei promovări şi a păstrării salariaţilor în organizaţie
datorită posibilităţii unei promovări viitoare.
Inventarul resurselor umane – constă din informaţii despre caracteristicile membrilor organizaţiei.
Accentul se pune pe performanţele din trecut şi pe potenţialul viitor, iar obiectivul este acela de a informa
managementul despre posibilităţile ocupării unui post din interior. Acest inventar trebuie să indice ce
persoane din organizaţie vor fi adecvate pentru a ocupa un post dacă devine disponibil.
Fişa inventarului de management – este un formular folosit pentru efectuarea inventarului
resurselor umane. Ea cuprinde evoluţia în organizaţie a unui salariat şi ne arată modul în care acel salariat
poate fi folosit, în viitor, în organizaţie.
Formularul de înlocuire pe post – este folosit în inventarierea resurselor umane. El sintetizează
informaţiile despre membrii organizaţiei care pot ocupa un post în cazul in care acesta se va elibera.
Diagrama înlocuirii efectivelor de management – este un formular folosit pentru inventarierea
resurselor umane. Ea este orientată asupra oamenilor şi oferă o privire de ansamblu asupra persoanelor pe
care managementul le consideră semnificative pentru planificarea resurselor umane.
Fişa inventarului de management, formularul de înlocuire pe post si diagrama de înlocuire a
efectivelor de management sunt trei instrumente separate de inregistrare a informaţiilor pentru inventarierea
resurselor umane. Fiecare formular ofera informaţii diferite pe care se poate baza decizia de promovare din
interior.
Aceste formulare ajută managementul să răspundă la următoarele întrebări:
1. Care este evoluţia unei persoane în organizaţie şi ce potenţial are respectiva persoană (fişa
inventarului de management)?
2. Dacă postul devine vacant, cine este potrivit pentru a-l ocupa(formularul înlocuirii pe post)?
3. Care sunt meritele unei persoane avute în vedere pentru un post în comparatie cu cele ale
unei alte persoane care poate ocupa acelaşi post (diagrama de înlocuire a efectivelor de management) ?
Analiza comună a răspunsurilor la aceste trei întrebări trebuie să ajute managementul să ia cu succes
decizia de promovare din interior. Sunt disponibile programe pentru calculator pentru a veni în sprijinul
managementului în încercarea de a ţine evidenţa unor resurse umane complexe şi în luarea unor decizii mai
bune legate de modul în care salariaţii pot fi cel mai bine folosiţi şi promovaţi.
2.5.4. Surse din afara organizaţiei.
Dacă un post nu poate fi ocupat de cineva din organizaţie, managementul are disponibile numeroase
surse de resurse umane din afara organizaţiei. Aceste surse cuprind:
1. Concurenţii – una dintre sursele de resurse umane folosite adesea este cea reprezentată de
organizaţiile concurente. Întrucât există o serie de avantaje datorate atragerii resurselor umane de la
concurenţi, acest tip de piraterie a devenit o practică obişnuită. Printre avantaje enumerăm:
- Persoana cunoaşte activitatea;
- Concurentul a plătit pentru pregătirea persoanei;
- Organizaţia concurentă va fi oarecum slabită prin pierderea acelei persoane;
- Odată angajată, persoana va reprezenta o sursă valoroasă de informaţii despre modul în care se
poate concura cel mai bine cu organizaţia de la care a plecat.
2. Agenţiile de recrutare – îi ajută pe oameni să gasească locuri de muncă şi le ajută pe organizaţii
să descopere candidaţi pentru posturile lor libere. Aceste agenţii pot fi publice sau private. Agenţiile publice
de recrutare nu percep taxe, în timp ce cele private percep o taxă fie de la persoana angajată, fie de la
organizaţia care a facut angajarea, după finalizarea angajării.
3. Cititorii anumitor publicaţii – probabil cea mai des folosită sursă externă de resurse umane este
reprezentată de cititorii anumitor publicaţii. Pentru a contacta această sursă, recrutanţii plasează pur şi simplu
un anunţ într-o publicaţie corespunzătoare. Anunţul, descrie în detaliu postul disponibil şi comunică faptul că
organizaţia acceptă candidaturile din partea persoanelor calificate. Tipul de post care urmează să fie ocupat
determină tipul de publicaţie în care va apare anunţul. Obiectivul este acela de a publica anunţul într-o
publicaţie ai căror cititori sunt interesaţi de ocuparea postului.
4. Instituţiile de învăţământ – mulţi recrutanţi merg direct în instituţii de învăţământ pentru a-i
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intervieva pe absolvenţi. Eforturile de recrutare trebuie să se focalizeze asupra instituţiilor de învăţământ care
oferă cea mai mare probabilitate de a găsi resursele umane adecvate posturilor libere.
25.5. Selecţia

Cea de a doua etapă în asigurarea resurselor umane pentru organizaţie este selecţia –
alegerea unei persoane care va fi angajată din rândul celor care au fost recrutaţi. În mod evident,
selecţia depinde de prima etapă, recrutarea.
Selecţia este reprezentată de o serie de etape prin care trebuie să treacă persoanele care
candidează la un post pentru a fi angajate. Fiecare etapă reduce grupul de salariaţi potenţiali până
ce, în cele din urmă, va fi angajată o singură persoană. Două dintre instrumentele folosite adesea în
procesul de selecţie sunt testarea şi centrele de evaluare.
2.5.6. Sinteza principalilor factori care intervin în procesul de selecţie
Etapele procesului de selecţie:
Trimiterea preliminară ţinând cont de informaţiile deţinute despre respectiva persoană;
Interviu preliminar;
Teste de inteligenţă;
Teste de aptitudine;
Teste de personalitate;
Referinte privind performanţele ;
Interviu diagnostic;
Examen medical;
Judecăţi personale;
Motive de eliminare:
Lipsa unei pregătiri şi a unor performanţe adecvate;
Slăbiciuni evidente care rezultă din aspectul şi comportamentul persoanei;
Incapacitatea de a îndeplini standardele minime;
Incapacitatea de a dispune de aptitudinile minime necesare ;
Aspecte negative de personalitate ;
Informaţii nefavorabile sau negative despre performanţele din trecut;
Lipsa unei capacităţi înăscute a ambiţiei sau a altor trăsături necesare ;
Inapt din punct de vedere fizic pentru post.
Candidatul care ramane ocupa postul disponibil
2.5.7. Testarea
Testarea reprezintă examinarea resurselor umane pentru verificarea trăsăturilor relevante necesare
îndeplinirii sarcinilor proprii posturilor libere. Deşi sunt disponibile numeroase tipuri de teste pentru a fi
folosite de către organizaţii, acestea se impart, în general, în următoarele patru categorii :
- Teste de aptitudine – masoară potenţialul unei persoane de a îndeplini o sarcină. O serie de teste de
aptitudine masoară inteligenţa generală, în timp ce altele măsoară aptitudinile speciale, cum ar fi calificările
mecanice, funcţionăreşti sau vizuale.
- Teste de realizări – măsoară nivelul calificărilor sau al cunoştinţelor de care dispune o persoană
într-un anumit domeniu şi poarta numele de teste de realizări. Aceste calificări sau cunoştinţe au fost obţinute
prin diverse activităţi de pregătire sau prin intermediul experienţei în respectivul domeniu..
- Testele de interes vocaţional – încearcă să măsoare interesul unei persoane faţă de executarea
diverselor tipuri de activităţi. Scopul de bază al acestui test este acela de a selecta, pentru un post liber,
persoana care gaseşte cele mai multe aspecte ale acelui post drept interesante.
- Testele de personalitate – încearcă să descrie trăsăturile de personalitate ale unei persoane în
domenii cum ar fi maturitatea emoţională, subiectivitatea, onestitatea si obiectivitatea. Aceste teste pot fi
folosite în mod avantajos în cazul în care trăsăturile de personalitate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor
unui post sunt bine definite şi dacă persoanele care dispun de aceste trăsături pot fi identificate şi selectate.
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Totuşi, managerii trebuie să fie atenţi să nu se expună proceselor juridice prin luarea deciziilor de
angajare pe baza testelor de personalitate care se por dovedi lipsite de valabilitate sau de corectitudine.
Principiile de testare – Atunci când sunt folosite testele ca parte a procesului de selecţie trebuie
respectate o serie de principii. În primul rând trebuie să ne asigurăm că testul care este folosit este atât valid
cât şi corect. Un test este valid dacă măsoară ceea ce a fost proiectat. Se măsoară şi corect dacă măsoară în
acelaşi fel ori de câte ori este aplicat. În al doilea rând rezultatele testeleor nu trebuie să fie folosite drept
criteriu unic pentru luarea deciziei de angajare. Oamenii se schimbă odată cu timpul, iar cineva care nu
obţine un rezultat corespunzător la un anumit test, poate deveni totuşi un salariat productiv. Factori cum ar fi
potenţialul şi dorinţa de a ocupa un post, trebuie să fie evaluaţi subiectiv şi folosiţi alături de rezultatele
testului pentru luarea deciziei finale de selecţie. În al treilea rând trebuie să ne asigurăm că testele nu sunt
discriminatorii ; multe teste pot conţine accente lingvistice sau culturale care pot fi discriminatorii pentru
minorităţi.
2.5.8. Centrul de evaluare
Un centru de avaluare este un program (şi nu un loc) în care participanţii se angajează într-o serie de
exerciţii individuale şi de grup concepute pentru a simula activităţile importante de la nivelul organizaţiei la
care aspiră să ajungă respectivii participanţi. Aceste exerciţii pot include activităţi cum ar fi participarea la
discuţii fără lideri, prezentări orale şi conducerea unui grup pentru rezolvarea unei probleme atribuite.
Persoanele care execută activităţile sunt observate de către manageri sau de către observatori special pregătiţi
care le evaluează atât capacitatea, cât şi potenţialul. În general participanţii sunt evaluaţi în funcţie de
următoarele criterii:
1) Conducere.
2) Capacitaţi de organizare şi de planificare.
3) Luarea deciziilor .
4) Aptitudinile de comunicare orală si scrisă.
5) Iniţiativă.
6) Energie.
7) Capacităţi analitice.
8) Rezistenţa la stres.
9) Folosirea delegării.
10) Flexibilitatea comportamentală .
11) Competenţa in privinţa relaţiilor umane.
12) Originalitate.
13) Control.
14) Autoîndrumare.
15) Potenţial general.
2.5.9. Pregătirea
După recrutare şi selecţie, următoarea etapă în asigurarea resurselor umane adecvate pentru
organizaţie este pregătirea.
Pregătirea este procesul de dezvoltare a trăsăturilor resurselor umane care le vor permite acestora să
fie mai productive şi astfel să contribuie mai mult la îndeplinirea obiectivelor organizaţiei. Scopul pregătirii
este acela de a spori productivitatea salariaţilor prin influenţa comportamentului lor.
Pregătirea persoanelor este, in mod esenţial, un proces în patru etape:
- Stabilirea nevoilor de pregătire;
- Conceperea programului de pregătire;
- Administrarea programului de pregătire;
- Evaluarea programului de pregătire.
Stabilirea nevoilor de pregătire
Prima etapa a procesului de pregătire presupune stabilirea nevoilor de pregătire ale organizaţiei.
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Nevoile de pregătire sunt domeniile de informaţii sau de aptitudini ale unei persoane sau grup de
persoane care necesită o dezvoltare suplimentară pentru sporirea productivităţii acelei persoane sau grup de
persoane. Pregătirea poate fi productivă pentru organizaţie numai dacă se focalizează asupra acestor nevoi.
Stabilirea aptitudinilor necesare. Există câteva metode de stabilire a aptitudinilor asupra cărora
trebuie să ne focalizăm în cazul resurselor umane deja existente în organizaţie. Una dintre metode prevede
evaluarea procesului de producţie din cadrul organizaţiei. Factori cum ar fi un nivel excesiv de produse
respinse, nerespectarea termenelor limită si costuri ridicate privind forţa de muncă sunt indicii ale
deficienţelor în domeniul cunoştinţelor legate de producţie. O altă metodă pentru stabilirea nevoilor de
pregătire solicită un feedback direct din partea salariaţilor privind ceea ce consideră aceştia a fi nevoile de
pregătire ale organizaţiei . Membrii organizaţiei sunt capabili adesea să prezinte cu exactitate, clar şi concis,
care sunt tipurile de pregătire de care au nevoie pentru a-şi presta mai bine munca. O a treia modalitate de
stabilire a nevoilor de pregătire impune o privire asupra viitorului. Dacă se prevede în viitor realizarea unor
noi produse sau achiziţionarea unor noi echipamente, va fi nevoie aproape sigur de un anumit tip de pregătire
corespunzătoare.
2.5.10. Conceperea programului de pregătire
După ce au fost stabilite nevoile de pregătire, trebuie conceput un program de pregătire care să
urmărească satisfacerea acestor nevoi. În esenţă, conceperea unui program priveşte asamblarea diferitelor
tipuri de informaţii sau de activităţi care vor satisface aceste nevoi de pregătire. In mod evident, întrucât
nevoile de pregătire variază, la fel se va întampla şi cu informaţiile şi activităţile concepute pentru a satisface
aceste nevoi.
2.5.11. Administrarea programului de pregătire
Următoarea etapă în procesul de pregătire priveşte administrarea programului de pregătire – adică,
pregătirea efectivă a persoanelor selectate pentru a participa la acest program. În cadrul programelor de
pregătire, există diverse tehnici atât pentru transmiterea informaţiilor necesare, cât şi pentru dezvoltarea
aptitudinilor de care este nevoie.
2.5.12. Evaluarea programului de pregătire
După încheierea programului de pregătire, managementul trebuie să-şi evalueze eficienţa. Întrucât
programul de pregătire reprezintă o investiţie - costurile cuprind cheltuieli cu materialele, timpul
instructorului şi pierderile din producţie pe perioada în care este pregătit salariatul – trebuie obţinut un câştig
rezonabil.
2.6. Evaluarea performanţelor
Procesul de trecere în revistă a activităţii productive din trecut a salariaţilor pentru evaluarea
contribuţiei pe care şi-au adus-o la îndeplinirea obiectivelor sistemului de management. Ca şi pregătirea,
evaluarea performanţelor – care se mai numeşte, de asemenea, şi trecerea în revistă a performanţelor – este o
activitate continuă care se focalizează atât asupra resurselor umane existente în organizaţie, cât şi asupra
noilor veniţi. Scopul său principal este acela de a oferi un feedback membrilor organizaţiei privind modul în
care pot deveni mai productivi şi mai utili organizaţiei în cursa acesteia pentru calitate.
De ce se face evaluarea performanţelor ? Cele mai multe firme americane se angajeaza într-un
anumit tip de evaluare a performanţelor. Douglas McGregor a sugerat următoarele trei motive pentru
evaluările făcute asupra performanţelor.
- Ele oferă argumente sistematice în sprijinul creşterii salariilor, al promovărilor, al transferurilor şi
uneori al retrogradărilor şi al concedierilor ;
- Ele sunt mijloace de a-i informa pe subordonaţi în legătură cu eficienţa activităţii pe care o
prestează şi de a le sugera schimbările de care este nevoie în privinţa comportamentului, a atitudinilor, a
calificărilor sau a cunoştinţelor impuse de post; ele permit subordonaţilor să afle cum sunt percepuţi de către
şefi.
- Ele oferă o bază utilă pentru îndrumarea şi consilierea subordonaţilor de către superiori.
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2.6.1 Gestionarea evaluării performanţelor
Dacă evaluarea performanţelor nu este gestionată bine, avantajele sale vor fi minime pentru
organizaţie. Câteva principii pot ajuta managementul să îmbunătăţească modul în care se derulează evaluarea
performanţelor. Primul principiu este acela că evaluarea performanţelor trebuie să pună accentul atât pe
performanţele pe care le obţine salariatul pe postul pe care lucrează, cât şi pe succesul cu care îndeplineşte
obiectivele organizaţiei. Deşi sunt separate din punct de vedere conceptual, performanţele şi obiectivele
trebuie să fie probleme inseparabile, de analiză pe parcursul evaluării performanţelor. Al doilea principiu
este acela că evaluarea trebuie să pună accentul pe cât de bine îsi îndeplineşte salariatul sarcinile proprii
postului şi nu pe impresiiile evaluatorului privind modul de lucru al salariatului. Altfel spus, obiectivul este o
analiză obiectivă a performanţelor şi nu o evaluare subiectivă a modului de lucru al salariatului. Al treilea
principiu este că evaluarea trebuie să fie acceptabilă atât pentru evaluator, cât şi pentru subiect – adică, ambii
trebuie să fie de acord că are avantaje atât pentru organizaţie, cât şi pentru salariat. Al patrulea şi ultimul
principiu este acela că evaluarea performanţelor trebuie să asigure o bază pentru îmbunătăţirea productivităţii
salariaţilor în cadrul organizaţiei, făcându-i pe aceştia să fie mai bine inzestraţi pentru a produce.
2.6.2 Slăbiciunile potenţiale ale evaluării performanţelor
Pentru a maximiza avantajele evaluării performanţelor, managerii trebuie să evite câteva slăbiciuni
potenţiale ale procesului de evaluare, inclusiv următoarele capcane:
Evaluarea performantelor îi focalizează pe salariaţi asupra recompenselor pe termen scurt în
detrimentul problemelor care sunt importante pentru succesul pe termen lung al organizaţiei;
Persoanele implicate în evaluarea performanţelor o percep ca pe o situaţie care ori
recompensează, ori pedepseşte;
Accentul în evaluarea performanţelor se pune pe completarea formularelor şi nu pe analiza
critică a performanţelor salariatului.
Persoanele care sunt evaluate percep procesul ca pe unul lipsit de corectitudine sau
părtinitor.
Subordonaţii reacţioneaza negativ când evaluatorul face comentarii nefavorabile.
Pentru a evita aceste slăbiciuni potenţiale, supervizorii şi salariaţii trebuie să perceapă procesul de
evaluare ca pe o ocazie de a spori valoarea salariatului printr-un feedback constructiv şi nu ca un mijloc de al recompensa sau pedepsi pe salariat prin comentarii pozitive sau negative. Completarea formularelor trebuie
să fie percepută doar ca un ajutor în cadrul acestui proces şi nu ca un scop în sine. De asemenea, feedbackul
trebuie să se realizeze cu cât mai mult tact şi obiectivitate posibile pentru a minimiza reacţiile negative.
CONCLUZII
Managementul resurselor umane se dezvoltă şi se adaptează continuu la condiţiile existente. În urma
celor prezentate o politică de personal trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
- să fie clară, redactată în scris şi să acopere întreaga arie a activităţilor şi atribuţiilor de personal;
- să cuprindă prevederi care să asigure transmiterea şi întelegerea politicii stabilite în întreaga
organizaţie;
- să fie in concordanţă cu obiectivele şi politicile generale ale societăţii;
- politicile de personal specifice (recrutare, selecţie, încadrare, evaluare, perfecţionare, promovare,
motivare) să fie corelate şi să se sprijine reciproc;
- să fie stabilită ca rezultat al consultării la toate nivelurile în întreaga organizaţie.
Pentru a fi eficientă, această politică în domeniul resurselor umane trebuie să asigure:
- integrarea managementului resurselor umane în managementul societăţii;
- un climat de angajare şi valorificare a potenţialului fiecărui angajat;
- recunoaşterea şi motivarea personalului care obţine rezultate performante;
- stimularea Ia fiecare angajat a dorinţei de îmbunătăţire continuă a propriei activităţi;
- antrenarea în procesul decizional a celor care dovedesc competenţă profesională.
Punctul de plecare în realizarea acestor cerinţe trebuie să îl constituie stabilirea unor obiective clare
la nivel de organizaţie, grup şi individ.
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Sunt foarte importante sprijinul şi cooperarea managementului societăţii în realizarea unei politici de
personal eficiente. Aceasta presupune necesitatea aprofundării de către manageri a cunosştintelor
manageriale în domeniul resurselor umane, deoarece, numai prin inţelegerea metodelor utilizate în acest
domeniu şi sesizarea importanţei aplicării lor, vor sprijini schimbările necesare în activitatea de personal.
Este necesar sa se întărească sentimentul de apartenenţă la organizaţie.
În situaţia actuală a economiei romaneşti, în condiţiile unui disponibil scăzut de fonduri de investiţii
pentru reutilare şi retehnologizare, valorificarea superioară a capitalului uman poate reprezenta cea mai
eficientă şi mai puţin costisitoare cale de ieşire din criză şi de progres economic şi social.
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REZUMAT
Acest studiu face parte integrantă dintr-un studiu mult mai amplu cu privire la turismul din Municipiul Arad.
Noi am analizat datele obținute în urma aplicării unui chestionar cu privire la proveniența turiștilor, experiența și
motivația lor de călătorie, precum și perioada pe care o preferă pentru vizite în Municipiul Arad și nu numai, toate
aceste date fiind utile în definirea profilului turistului sosit în Municipiul Arad. Una din concluzii studiului este: turiștii
sunt în general tineri, cu vârste cuprinse între 25–34 ani și 35–49 ani, deci existǎ solicitare în rândul tinerilor cu
privire la vizitarea Municipiului Arad.
ABSTRACT
This study is part of a much larger study on tourism in Arad. We analyzed data obtained through the
application of a questionnaire on the origin of tourists, experience and motivation of travel and the time they prefer to
visit the city of Arad and more, all this data is useful in defining the profile of tourists arrived Arad. One of the
conclusions of the study is: tourists are generally young people, aged 25-34 and 35-49 years, so there solicitation youth
about visiting Arad.
Cuvinte cheie: turism, turişti, motivație, cǎlǎtorie, factor economic

1. INTRODUCERE
Turismul este un factor economic important, cu o evoluţie dinamică în spaţiul european şi nu numai,
ce implică un număr însemnat de întreprinderi mici şi mijlocii, într-o serie de activităţi de afaceri.
Contribuţia sa la creşterea economică şi la reducerea şomajului este puternic resimţită la nivelul
regiunilor Europei.
Turismul este o industrie trans-sectorială, serviciile turistice implicând o varietate de ramuri şi
sectoare de activitate economică: hoteluri şi alte structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare similare,
restaurante şi cafenele, diferiţi operatori de transport, precum şi o gamă variată de servicii culturale şi de
recreere (teatre, muzee, parcuri de distracţii, piscine şi alte facilităţi).
În multe zone turistice, sectorul comerţului cu amănuntul este unul dintre beneficiarii importanţi ai
cererii de consum, manifestată de către turişti, alături de rezidenţii acelor locuri, faţă de bunurile de larg
consum.
În ultimele șase decenii, turismul ca industrie a continuat să se dezvolte și să se diversifice, devenind
unul dintre cele mai extinse și dinamice sectoare ale economiei mondiale.
Din acest context se dezvoltă și turismul cultural, ce a prins contur în ultima vreme pe continentul
european.
Raportul OECD (Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică) asupra culturii și turismului
realizat în 2009 a indicat că principalele direcții de dezvoltare a politicilor din turism și cultură trebuie să se
orienteze către:
- valorizarea și conservarea moștenirii culturale;
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- dezvoltarea economică și angajarea forței de muncă;
- regenerarea fizică și economică;
- întărirea și/sau diversificarea activității turistice;
- reținerea populației în mediul său natural (de domiciliu);
- dezvoltarea modului de înțelegere a culturii.
Conștientă de valoarea adăugată a acestui demers, autoritatea locală arădeană – Municipiul Arad,
urmărește prin această lucrare să identifice oportunitățile de includere a Aradului în Rutele Culturale
Europene, dezvoltate încă din 1987 prin acțiuni concrete ale Comisiei Europene și Consiliului Europei, ce
folosesc ca instrument Institutul European al Rutelor Culturale.
2. MATERIALE ŞI METODE
2.1. Definirea conceptelor și scopul analizei
Proiectul ”My European City” are ca obiectiv evidențierea dimensiunii europene a fiecărui oraș, prin
propunerea de Rute Culturale Europene. Programul mai urmărește creșterea interacțiunii între cetățeni,
respectiv vizitatori și moștenirea patrimoniului cultural și natural, ca sursă de dezvoltare în Europa. Astfel,
aspectele menționate stabilesc legătura dintre orașele de tip ”My European City”, aducându-le mai aproape
de ”rădăcinile” lor comune europene.
Inițiativa ”My European City” a determinat până acum, crearea a 29 Rute Culturale Certificate de
către Comisia Europeană, ce străbat 70 de țări (majoritatea de pe continentul european), care au inspirat
încrederea unui număr mare de oameni (locuitori și vizitatori) prin valorificarea perspectivei europene a
propriilor zone.
Analizând Ghidul ”My European City - Methodology for the creation of European tours in Europe”
vom observa că această dimensiune europeană a Rutelor Culturale se definește ca un ansamblu de elemente
de patrimoniu natural și antropic, evenimente și fenomene social-politice ce au marcat istoria Europei de-a
lungul timpului ce interconectează locurile – puncte de reper ale itinerariului cultural (Rutele Culturale) - la
moștenirea culturală și istorică comună a Europei, din perspective diferite.
Aceste dimensiuni europene se compun din:
Stilurile arhitecturale – observate pe clădirile din diferite țări, ce pot avea înfățișări asemănătoare
pentru că au fost construite în aceeași perioadă renascentistă sau baroc, în stil clasicist sau art nouveau;
Peisajul urban – reprezentat de către porțile de intrare ale orașului/locului, fortificațiile, piețele
publice, clădirile administrației locale sau regionale, podurile, cetățile, castelele și parcurile
orașelor/locurilor; fiecare arată altfel, dar fiecare are același scop, aceeași menire, ele fiind proiectate de către
arhitecți specializați în domeniu, care în mare majoritate au venit din alte țări, călătorind mult prin Europa,
fiind renumiți pentru talentul și priceperea lor;
Oamenii locurilor - pot fi și minorități, care își aduc cu ei propria cultură (obiceiuri și tradiții) în
noile locuri de domiciliu; pot fi cetățeni foarte bogați, care sponsorizau și continuă să susțină arta, cultura, au
o activitate de mecenat, care au construit clădiri importante sau clădiri ridicate pentru a-i primi pe proprii
musafiri de peste hotare, a căror arhitectură/mod de construcție a fost inspirat de călătoriile prin care au
trecut; de reținut este că în mod special, familiile foarte bogate au fost foarte bine conectate între ele de-a
lungul timpului în cadrul spațiului european;
Războaiele - din acest punct de vedere trist, istoria ne arată cât de legate sunt diferite țări/ oameni; un
eveniment (conflict armat) petrecut într-o țară poate avea un impact major asupra unei alte țări din Europa
situată mult mai departe de zona de conflict; granițele au fost schimbate, oamenii au emigrat și orașele au
fost reconstruite;
Arta și cultura – pot avea conotații istorice cât și contemporane; este vorba de stiluri artistice și
culturale diferite, de trenduri filozofice mai populare de-a lungul Europei, dar putem aminti și diferite
mișcări artistice, festivaluri internaționale de film, concerte, piese de teatru organizate în spații convenționale
și neconvenționale;
Religia – elementul cultural în care Europa are foarte multe lucruri comune – valorile europene
comune; atrag atenția în mod special comunitățile evreiești cu sinagogile acestora, bisericile și mănăstirile
reformate sau contra - reformate;
Viața științifică – este un domeniu ce nu poate exista fără contacte între oamenii din diferite țări,
diferite universități; legăturile bazate pe schimburi de experiență internațională, vor fi utilizate și vor rămâne
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în beneficiul științei; un exemplu viu îl reprezintă schimburile internaționale între studenți, studenți-cadre
didactice și cadre didactice de tipul Erasmus ce preia un obicei utilizat încă din Evul Mediu – Marele Tur
(Grand Tour) - călătorie pe care o făceau studenții ce proveneau din familiile bogate prin Europa pentru a
studia și a dobândi propria experiență de viață;
Aspectele economice – sunt probabil cele mai comune elemente ale dimensiunii europene din cadrul
orașelor europene; nu fiecare oraș găzduiește sedii ale companiilor multinaționale, dar investițiile acestora se
observă peste tot, iar dacă vizităm marile centre comerciale vom avea surpriza că ele sunt aproape identice în
fiecare oraș din țările Europei.
În fapt, așa după cum se poate observa, toate aceste dimensiuni europene sunt practic niște idei,
motive de reflecție despre trăsătura comună a localităților cuprinse în cadrul proiectului ”My European
City”.
Aradul a oferit de-a lungul timpului, urmare a evoluției sale socio-economice, oportunități de
dezvoltare a turismului cultural ce s-ar putea valorifica poate mult mai bine prin intermediul acestui proiect,
pornind de la elementele prezentat mai sus.
2.2. Metodologia de cercetare
Analiza și evaluarea turismului cultural din municipiul Arad de către turiștii interni și străini –
utilizează ancheta sociologică, ca metodă de cercetare și chestionarul, ca instrument de analiză; acesta a fost
aplicat asupra unui număr de 100 de vizitatori ai municipiului Arad, ce au poposit în perioada aprilie –
august 2015, în structurile de cazare din oraș.
Obiectivele specifice de cercetare sunt determinate de:
- identificarea profilului de turist ce vizitează municipiul Arad și a motivațiilor sale;
- analiza situației turismului din municipiul Arad, așa cum este aceasta perceput de către vizitatori.
Limitări legate de stabilirea eşantionului şi a metodologiei cercetării, generate de aplicarea
chestionarelor de către operatori lipsiți de experienţă, uneori chestionarele fiind doar înmânate populației
analizate, fără a beneficia de ajutorul unui operator a condus la următoarea situație: 16% - chestionare
invalidate, 65,51% - chestionare completate off-line incomplete (cu una sau mai multe întrebări fără
răspuns), 73,1 % - chestionare completate on-line incomplete (cu una sau mai multe întrebări fără răspuns).
2.3. Analiza și evaluarea turismului cultural din Municipiul Arad de către turiștii interni și
străini
Prima întrebare lansată în determinarea acestui obiect al cercetării a fost: În ce categorie de turiști vă
încadrați?

Fig. 1. Proveniența turiștilor intervievați
Sursa: prelucrare autor
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Răspunsurile celor 84 de respondenți validați este prezentat în graficul de mai jos (Figura nr.1).
Se constată că majoritatea turiștilor ce vizitează Aradul sunt români, adică 59 de respondenți din 84,
repartizați în egală măsură din județ (22 de respondenți) și din afara lui (37 persoane intervievate). Dintre
turiștii străini, 25 de persoane analizate, majoritatea provin din țările Europei Occidentale – 14 persoane,
urmați de cei din țările vecine României (Ungaria, Serbia, Ucraina) – 9 persoane intervievate. Menționăm că
rezultatele obținute la această întrebare au fost validate în totalitate, adică toți respondenții au răspuns la
întrebare.
Întrebarea a doua: De câte ori ați vizitat municipiul Arad ?, la care au răspuns un număr de 83 de
respondenți din 84 persoane intervievate, ne conduce la concluzia, prezentată în graficul de mai sus (Figura
nr. 3.2). Turiștii ce vizitează municipiul Arad au experiență de călătorie și au vizitat de mai multe ori într-un
an Aradul – răspunzând în acest sens 62 de persoane (74,7%). Urmează cei care au mai vizitat Aradul de
încă două ori – în acest sens au răspuns 14 persoane (16,9%), respectiv cei care sunt pentru a doua dată în
oraș – 7 persoane (8,4%).

Figura 2. Frecvența vizitelor turiștilor în Municipiul Arad
Sursa: prelucrare autor
La întrebarea a treia, din cadrul primei secțiuni (întrebarea nr. 4 din Chestionar): Care sunt motivele
pentru care ați ales ca destinație turistică municipiul Arad?, ne sunt explicate motivele ce determină o
frecvență ridicată de sosiri ale persoanelor intervievate în Arad. Menționăm, așa după cum o facem de
fiecare dată, că la această întrebare au fost validate toate cele 84 de chestionare.
Din analiza graficului prezentat mai jos (Figura nr. 3) constatăm că principalele motive de călătorie
ale turiștilor în Arad sunt: istoria locurilor (21 de respondenți au preferat această variantă a motivației),
urmată de alte motive precum: afacerile, sarcinile de serviciu ce impun delegații în Arad sau vizitele rudelor
și a prietenilor – preferate de 19 dintre persoanele intervievate, manifestările culturale și științifice – sugerate
de 16 intervievați, respectiv liniștea și calmul orașului – apreciat de 12 dintre respondenți sau frumusețea
peisajului și prețurile accesibile pentru cumpărături – perceput de către tot atâți respondenți – 10 persoane.

Figura 3. Motivația turistică a vizitatorilor sosiți în Arad
Sursa: prelucrare autor
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Analiza de față ne conduce la idea că principala motivație turistică a celor ce sosesc în Municipiul
Arad este cea culturală și complementară celei culturale – vizitele la rude și prieteni.
Elementele cele mai atractive sunt istoria orașului, manifestările culturale și științifice, elementele
naturale și experiențele generate de liniștea, calmul și frumusețea peisajului, dar și magazinele generale,
mall-urile ce practică prețuri accesibile în comparație cu alte zone din țară (mai ales cu vecinii).
Întrebarea nr. 5 - Pe ce perioadă se întinde de obicei sejurul dumneavoastră în Arad?, prezintă
durata sejurului turiștilor, confirmând și tipul de turism practicat.
Răspunsurile la acest item sunt expuse în graficul de mai jos (Figura nr. 4).
Referitor la validitatea răspunsurilor la întrebare, apreciem că aceasta s-a realizat, fiind obținute 82
de răspunsuri de la cei 84 de respondenți intervievați.

Figura 4. Durata sejurului turistic în Municipiul Arad
Sursa: prelucrare autor
Analiza itemului ne conduce la concluzia că durata sejurului de peste 3 zile, pentru care au optat 44
de respondenți (53,7%), dintre care 20 de intervievați optează pentru un sejur de peste 6 zile (24,4%),
confirmă din nou concluzia itemului analizat anterior - tipul de turism preferat de turiștii intervievați este cel
cultural și de vizită la prieteni - rude.
Un astfel de sejur va permite cu siguranță efectuarea unor circuite cultural-turistice în municipiu, ca
modalitate activă de petrecere a timpului liber.
În completarea afirmației de mai sus, vin și răspunsurile la întrebarea nr. 6 - Care este sezonul în
care preferați să vă programați un sejur?
Majoritatea respondenților, 55,2 % dintre respondenți, indică lunile de vară – iunie, iulie și august –
ca fiind cele preferate pentru un sejur cultural-turistic în Arad.
Mai puțin frecvent, dar în egală măsură sunt apreciate lunile de primăvară – martie, aprilie, mai –
sau cele de toamnă – septembrie, octombrie, noiembrie.
Deci, turismul cultural în Arad se practică cel mai bine în sezonul estival, cu posibilitatea
prelungirii lui în lunile de primăvară – aprilie, mai și cele de toamnă – septembrie, octombrie.
De acest aspect al sezonalității turismului trebuie să se țină cont.
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Figura 5. Sezonalitatea activității turistice în Municipiul Arad
Sursa: prelucrare autor
Întrebarea nr. 19 - Cu câte persoane călătoriți de obicei? completează practic informația legată de
specificul turismului cultural ce se poate practica în Arad, dar și contribuie definitoriu la realizarea profilului
de turist ce vizitează municipiul. Numărul răspunsurilor validate la această întrebare este de 67, ceea ce
prezintă un grad de încredere asupra datelor la acest item de cel mult 79,8%.
Din analiza datelor se remarcă faptul că majoritatea vizitatorilor călătoresc în Arad singuri – afirmă
29,9% dintre respondenți sau în cuplu (două persoane adulte) – afirmă 40,3 % dintre respondenți. Mai puțini
sunt cei care călătoresc în familie formată din câte 3 sau 4 persoane, din care unul sau doi copii – reprezintă
25,4% dintre intervievați.
În ceea ce privește datele socio-biografice ale respondenților, informațiile prezentate în graficile de
mai jos arată:
- majoritatea respondenților au fost femei – 46 persoane (55,4%) și 37 bărbați (44,6%),vezi Figura 6
- structura pe vârstă a respondenților s-a concentrat în jurul segmentului de vârstă tineri și foarte
tineri (vârsta 25 – 34 ani – 27 de intervievați; vârsta 35 – 49 ani – 29 respondenți) – vezi Figura 7.

Figura 6. Repartiția respondenților după gen
Sursa: prelucrare autor
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Figura 7. Repartiția respondenților după vârstă
Sursa: prelucrare autor
- majoritatea covârșitoare a respondenților au avut studii superioare (nivel de educație EQF – cel
puțin 6) – 70,4 % dintre intervievați (57 persoane), urmați de cei cu studii medii (nivel de educație EQF – cel
puțin 3) – 21% dintre cei care au răspuns la chestionar (17 persoane chestionate) – vezi Figura 8.

Figura 8. Repartiția respondenților după studii
Sursa: prelucrare autor
- după starea civilă respondenți în marea lor majoritate sunt căsătoriți cu copii – 53 % (44 persoane)
dintre intervievați și fără copii – 15,7% (13 persoane ) dintre respondenți, vezi Figura nr. 3.9.
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Figura 9. Repartiția respondenților după starea civilă
Sursa: prelucrare autor
În concluzie, turiștii ce vizitează destinația turistică a municipiului Arad sunt români proveniți din
afara județului Arad și străini din Europa Occidentală. Ei dispun de experiență de călătorie și cunosc
Aradul pentru că revin frecvent în oraș din motive legate de vizite culturale, vizite la prieteni și rude, dar și
de cele în legătură cu locul lor de muncă și propria afacere.
Din punct de vedere cultural, ceea ce-i atrage mai mult pe turiști la orașul Arad sunt istoria locului,
manifestările culturale și științifice, dar și frumusețea peisajului, liniștea și calmul locurilor. Nu sunt lipsite
de interes, nici vizitele efectuate în timpul sejurului de cel puțin 3 zile, până la 6 zile în mall-uri, hiper și
supermaket-uri ce afișează un preț mai bun ca cel al altor locații de același gen din vecinătate.
Perioada cea mai căutată de turiști pentru vizite în Arad este cea cuprinsă între lunile mai –
septembrie a fiecărui an. Majoritatea turiștilor călătoresc în Arad singuri sau în cuplu (adulți). Ei sunt în
general tineri și foarte tineri, cu vârste cuprinse între 25 – 34 ani și 35 – 49 ani, educați (absolvenți de studii
superioare), majoritatea fiind căsătoriți cu copii (un copil sau chiar doi cu vârste până la 18 ani), cu care de
cele mai multe ori însă nu călătoresc.

CONCLUZII
Majoritatea turiștilor ce vizitează Aradul sunt români, proveniți în aproape în egală măsură din județ
și din afara lui.
Dintre turiștii străini, majoritatea provin din țările Europei Occidentale, urmați de cei din țările
vecine României.
În completarea datelor obținute prin analiza efectuată, vin informațiile furnizate de Strategia de
dezvoltare a turismului în judeţul Arad - 2012 – 2016, despre profilul turiştilor străini care desprinde din
ancheta efectuată în rândul operatorilor turistici următoarele informații: țările de proveniență a celor mai
mulți turişti străini pe care îi găzduiesc, operatorii sunt din Italia, Germania, Ungaria, Spania, dar și Austria.
Aspectele menționate se confirmă și din tendințele evidențiate în statisticile oficiale, prin faptul că
cei mai numeroşi turişti din străinătate sosiți în Arad, provin din Italia, Ungaria, Austria şi Germania.
Toți turiștii sosiți în orașul Arad, fie români, fie străini dispun de experiență de călătorie și cunosc
orașul pentru că revin frecvent aici din motive legate de vizite culturale, vizite la prieteni și rude, dar și de
cele în legătură cu locul lor de muncă și propria afacere.
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REZUMAT
Prin acest studiu, efectuat la Casa de Ajutor Reciproc Credit Teiuș IFN, județul Alba, ne-am propus să
evidențiem importanța utilizării unui sistem de indicatori economico financiari în activitatea de analiză a activității
instituțiilor financiare nebancare, cate sunt afiliate la Organizația Mondială a Uniunilor de Credit (WOCCU). Ca
metodă de lucru am folosit sistemul de indicatori PERLAS, implementat ca standard în activitatea de analiză
economico financiară. Analiza a fost efectuată pentru perioada 2013-2015.
ABSTRACT
This study, performed at the House of Unions Credit Teiuş IFN , Alba county , we wanted to highlight the
importance of using a system of economic indicators given financial analysis NFI activities , many are affiliated to the
World Unions credit Unions (WOCCU ) . As a working method we use the PEARLS indicators implemented as standard
in economic and financial analysis activity . The analysis was conducted for 2013-2015 .
Cuvinte cheie: analiză financiară, indicatori, analizǎ, metode, management

1. INTRODUCERE
Monitorizarea performanţelor uniunilor de credit, respectiv a Caselor de Ajutor Reciproc, ca
instituții financiare nebancare, reprezintă cea mai importantă cale de întrebuinţare a sistemului PERLAS.
Acest sistem a fost conceput ca o “unealtă” de administrare care merge dincolo de simplă identificare a
problemelor. Ajută managerii să găsească soluţii fundamentate pentru deficienţele grave ale instituţiei.
Sistemul PERLAS este capabil să identifice o uniune de credit cu un capital instituţional insuficient şi poate
de asemenea să identifice cauzele probabile (ex. venit brut insuficient, cheltuieli operaţionale excesive sau
pierderi ridicate datorate neplăţii împrumuturilor).
Utilizarea sistemului permite managerilor să identifice rapid şi exact domeniile deficitare şi să facă
modificările necesare înainte ca problemele să se agraveze. De fapt, PERLAS este un “sistem de avertizare
timpurie” care oferă managerilor informaţii prețioase [carcreditteius].
Utilizarea formulelor şi a indicatorilor financiari standardizaţi elimină criteriile diverse utilizate de
către uniunile de credit iî evaluarea operaţiunilor lor. Creează, de asemenea, un limbaj financiar universal pe
care fiecare îl poate vorbi şi înţelege. Un rezultat poate fi îmbunatăţirea comunicării, ceea ce permite o mai
bună întelegere a conceptelor de baza împreună cu o angajare în atingerea unei uniformităţi a calităţii şi a
întăririi fiecărei instituţii, la scară individuală, prin îmbunătăţirea domeniilor operaţionale deficitare.
Sistemul PERLAS este conceput pe nevoile specifice ale uniunilor de credit în mişcările în
dezvoltare sau în cele aproape dezvoltate. WOCCU a făcut o încercare timpurie, de adaptare a sistemului
american de raportare CAMEL pentru uniunile de credit, însă au fost necesare prea multe modificări.
Sistemul CAMEL prezintă două deficienţe majore care îi limitează eficienţa în domeniul activităţii uniunilor
de credit:
a. Sistemul CAMEL nu evaluează structura financiara a bilanţului. Aceasta este o zonă critică de
preocupare în multe ţări, deoarece adoptarea standardului de “uniune de credit model” implică o restructurare
majoră a activelor, datoriilor şi a capitalului. Structura bilanţului are un impact direct asupra eficienţei şi
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rentabilităţii. Noul model ţinteste atât eficienţa cât şi rentabilitatea, deoarece acestea sunt de cea mai mare
importanta în operarea de o manieră eficace şi susţinută a instituţiilor.
b. CAMEL nu ia în considerare indicatorii de creştere. În multe ţări creşterea activelor totale este
strategia cheie folosită pentru rezolvarea problemelor generate de depreciere monetară şi inflaţie ridicată.
Faptul că sistemul CAMEL nu poate evalua structura financiară şi creşterea se reflectă în aplicarea
lui în Statele Unite ale Americii. CAMEL a fost creat ca o unealtă de supervizare şi nu de management.
Principalul scop al indicatorilor CAMEL este de a proteja solvabilitatea instituţiei şi siguranţa depunerilor
membrilor, ceea ce face şi sistemul PERLAS. CAMEL nu a fost conceput ca o unealtă de analiză a
domeniilor cheie ale operaţiunilor unei uniuni de credit sau CAR [carcreditteius].
2. MATERIALE ŞI METODE
Fiecare litera a cuvântului PERLAS măsoară domenii cheie ale operaţiunilor în uniuni de credit:
Protecţia, Eficienţa structurii financiare, Rata de venituri şi costuri, Lichiditatea, Activele şi calitatea lor şi
Semnele de creştere. Folosirea sistemului de evaluare PERLAS îndeplineşte următoarele obiective:
Utilizarea combinată a sistemului standardizat de contabilitate şi a indicatorilor de performanţa
PERLAS generează un tip nou de informaţie: clasamente comparative între uniunile de credit.
Pe lângă utilitatea sa ca unealtă de management, sistemul PERLAS oferă cadrul unei supervizări
unitare. Instituţiile de supraveghere pot folosi indicatorii financiari generaţi de PERLAS pentru a conduce
analize trimestriale sau lunare ale tuturor domeniilor cheie ale activităţii unei uniuni de credit.
Sistemul PERLAS este unic şi deosebit de alte sisteme de monitorizare. A fost mai întâi conceput ca
o unealtaă de management şi mai apoi a devenit un mecanism de supervizare eficace. Fiecare literă a
numelui PERLAS se adresează unui domeniu diferit, dar esenţial, al uniunii de credit sau Casă de Ajutor
Reciproc.
Studiul de caz care va fi prezentat în continuare, face trimitere la analiza economico financiară a
Casei de Ajutor Reciproc Credit Teiuș IFN, pe baza sistemului de indicatori PERLAS, adoptat de această
instituție odată cu aderarea la organismul ce reunește Uniunile de Credit și Casele de Ajutor Reciproc
WOCCU (Organizația Mondială a Uniunilor de Credit).
Tabelul 1
Sistemul de indicatori “PERLAS”

ARIA

P=

PERLAS

DESCRIERE

P1 = 100%

Provizioane pt. pierderi din împrumuturi/Împrumuturi restante >12
luni

P2 = 100%

Provizion net/Provizion necesar
(delincvente) între 1 - 12 luni

P3 = Da/Nu

Stingerea completa a împrumuturilor restante >12 luni

P4 = Minim

Stingeri de împrumuturi restante/Total portofoliul de împrumuturi

P5 = 100%

Recuperări acumulate de împrumuturi stinse/Stingeri acumulate de
împrumuturi

PROTECŢIE
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E= STRUCTURA
FINANCIARĂ
EFICIENŢĂ

A = ACTIVE şi
CALITATEA
ACTIVELOR

P6 = 110%

Solvabilitate

E1 = Intre 70-80%

Soldul net al împrumuturilor/Total active

E2 =Max. 20%

Investiţii lichide/Total active

E3 = Max. 10%

Investiţii financiare/Total active

E4 = 0%

Investiţii nefinanciare/Total active

E5 = Intre 70-80%

Fondul social al membrilor/Total active

E6 = Max. 5%

Împrumuturi externe (fonduri împrumutate)/Total active

E7 = Max.20%

Fond social initial al membrilor/Total active

E8 = Min 10%

Capital instituţional/Total active

E9 = Min 10%

Capital instituţional net/Total active

A1 <= 5%

Total imprumuturi restante (delincvente)/Total portofoliul de
imprumuturi

A2 <= 5%

Active neproductive/Total active

A3 >= 100%

(Fonduri nete cu costuri zero)*/Active neproductive

* Fondurile cu zero costuri reprezintă datoriile nepurtatoare de dobândă + Capitalul tranzitoriu + Capitalul
instituţional
Analiza financiară a fost efectuată cu ajutorul indicatorilor "PERLAS", urmărindu-se toate cele şase
domenii: P- Protecţia; E- Eficienţa structurii financiare; R- Ratele de cost şi de venit; L- Lichidităţi; AActivele şi calitatea lor; S- Semne de creştere.
PROTECŢIE
P1=100% și P2=35% fiind la valorile cerute de normele de prudenţialitate.
P3-ne arată că împrumuturile delincvente > de 12 luni nu au fost stinse în totalitate.
P6-SOLVABILITATEA. Indicatorul P6 măsoară protecţia pe care CAR o oferă fondului social al membrilor
în eventualitatea lichidării activelor CAR. Acest indicator trebuie să fie 111%. În perioada 2013 - 2015,
indicatorul P6 a avut valori în jurul nivelului de 110%, conform standardelor. astfel: P62013=108,89%;
P62014=109,29%; P62015=109,35%, ceea ce ne arată că indicatorul solvabilitate este apropiat de standard.
EFICIENŢA STRUCTURII FINANCIARE
E1. PORTOFOLIUL NET DE ÎMPRUMUTURI / TOTAL ACTIVE
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Nivelul indicatorului E1 a înregisrat pe parcursul perioade 2013 – 2015, un nivel foarte ridicat, cu
mult peste 80% din total active.
Valoarea indicatorului E12013= 84,28%; E12014=84,28%; E12015=85,21% este cu mult peste valoarea
standardului (70-80%).
Se menţine un dezechilibru între componentele activelor productive: E1=84,15% (împrumuturile
către membrii ) şi E2=11,15% ( investiţiile lichide ).
Aceste împrumuturi, însă, trebuie să fie administrate cu multă prudenţă, deoarece există riscul de
delincvenţă.
E2.
INVESTIŢII LICHIDE / TOTAL ACTIVE
Obiectivul financiar al indicatorului E2 este maxim 16% din total active.
În perioada 2013 - 2015, nivelul investiţiilor în active lichide nu a atins pragul de 16% din total
active.
E8.
CAPITAL INSTITUŢIONAL / ACTIVE TOTALE
Evoluţia indicatorului E8 (capital instituțional/active totale) în în perioada 2013 - 2015, a înregistrat
un nivel de E82013= 8,1% ; E82014= 8,7%; E82015 = 9,3%. Excedentul înregistrat, poate reprezenta o sursă
împortantă de creşterea a capitalului instituţional spre valoarea optimă de min.10% din total active.
A1.
TOTAL DELINCVENŢĂ / PORTOFOLIUL BRUT DE ÎMPRUMUTURI
CAR TEIUŞ- IFN a înregistrat un nivel scăzut al împrumuturilor delincvente asupra portofoliului de
împrumuturi de sub 2%.
A2.
ACTIVE NEPRODUCTIVE / TOTAL ACTIVE
Activele neproductive s-au situat în semestrul II, la un nivel bun, sub 5% din totalul activelor.
R1.

VENIT NET DIN ÎMPRUMUTURI / MEDIA PORTOFOLIULUI DE
ÎMPRUMUTURI
Indicatorul R1 reprezintă randamentul mediu al portofoliului de împrumuturi şi totodată ne arată
câstigul la portofoliul de împrumuturi.
Nivelul indicatorului R1 se prezintă astfel: R12013=27,93%; R12014=28,62%; R12015=28,12%.
În perioada 2013 – 2015, nivelul indicatorului se încadrează la 27-28 %, apropiat de nivelul dobânzii
la împrumuturi sabilit de CAR.
LICHIDITATE
L1 - Active lichide/Total fond social
Indicatorul de lichiditate L1, a înregistrat, pe întrega perioadă analizată, valori sub pragul de 15%
din fondul social al membrilor.
Cu toate eforturile facute de instituţie, nivelul indicatorului era: R122013=11,56%; R122014=11,77%;
R122015=12,37%, insuficient pentru o protecţie eficientă a fondului social.
SEMNE ALE CREŞTERII
S1 - Creşterea împrumuturilor nete, a avut un ritm superior atât faţă de S5 - Fonduri sociale - cât şi
faţă de S11-Total active.
CONCLUZII
Analiza financiară a fost efectuată cu ajutorul indicatorilor "PERLAS.
Indicatorul P6 (solvabilșitatea) măsoară protecţia pe care CAR o oferă fondului social al membrilor
în eventualitatea lichidării activelor CAR. Acest indicator trebuie să fie 110%. În perioada 2013 - 2015,
indicatorul P6 a avut valori în jurul nivelului de 110%, și ne arată că solvabilitatea este aproape de valoarea
din standard. Nivelul indicatorului E1 a înregisrat pe parcursul perioadei 2013 – 2015, un nivel foarte
ridicat, cu mult peste 80% din total active, cu mult peste valoarea
standardului (70-80%).
Aceste împrumuturi, însă, trebuie să fie administrate cu multă prudenţă, deoarece există riscul de
delincvenţă.
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Indicatorul E5, fond social/active totale, prezintă ponderea fondului social al membrilor în active,
nivelul optim fiind între 70%-90%.
În perioada 2013–2015, CAR TEIUS-IFN a prezentat un nivel ridicat al indicatorului E5 de aprox.
90%. Indicatorul se găseşte la limita superioară a nivelului de prudenţialitate, impunându-se măsuri de
protejare a acestor economii.
Evoluţia indicatorului E8 (capital instituțional/active totale) în perioada 2013 - 2015, a înregistrat un
nivel aproape de standard (10%), cu o medie de 8,7%. Excedentul înregistrat, poate reprezenta o sursă
împortantă de creşterea a capitalului instituţional.
În perioada 2013 – 2015, nivelul indicatorului R1, se încadrează la 27-28 %, apropiat de nivelul
dobânzii la împrumuturi sabilit de CAR.
Indicatorul de lichiditate L1, a înregistrat, pe întrega perioadă analizată, valori sub pragul de 15%
din fondul social al membrilor, insuficient pentru o protecţie a fondului social.
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