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SECłIUNEA 1 – ECONOMIE, FINANłE ŞI POLITICI ECONOMICE EUROPENE 

INVESTIłIILE STRĂINE DIRECTE ÎN ECONOMIA MONDIALĂ 
 

Autor: MĂRGHIDANU Alexandru 
Anul III, FinanŃe şi Bănci 

Coordonator ştiinŃific: Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU  
 

1. ANALIZA FLUXURILOR DE INTRARE DE ISD 
 

Analizând fluxurile de intrare-ieşire ale investiŃiilor străine directe obŃinem informaŃii despre 
gradul de integrare a Ńărilor receptoare în economia mondială. Totodată aceste informaŃii indică 
Ńările sau regiunile care beneficiază de avantajele determinate de aceste fluxuri. Din analiza 
fluxurilor de ieşire ale investiŃiilor străine directe obŃinem informaŃii despre potenŃialul economic al 
Ńării sau regiunii, un nivel ridicat al acestor fluxuri indicând un potenŃial economic ridicat. 

În 2010 fluxurile de intrare de ISD au crescut modest, comparativ cu declinul lor din 2008 şi 
2009. Creşterea de 1240 mld de USD a fost cu 5% mai mare decât în 2009. În timp ce producŃia 
industrială mondială şi comerŃul mondial au atins nivelurile dinaintea crizei, fluxurile de ISD în 
2010 au rămas cu 15% mai mici decât nivelul mediu al anilor 2005-2007 şi cu 37 % mai mici decât 
nivelul maxim atins în 2007.   
 

Figura 1. Fluxurile de intrare (FDI inflows) 

 
                 Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 
 

Fuziunile şi achiziŃiile transfrontaliere au crescut, totuşi proiectele greenfield, care reprezintă 
ponderea cea mai mare în totalul ISD, au scăzut ca număr şi valoare. Creşterile profiturilor filialelor 
străine, mai ales în Ńările în dezvoltare, au stimulat reinvestirea acestor profituri – una din cele trei 
componente ale fluxurilor de ISD. Incertitudinile de pe pieŃele valutare mondiale, dar şi mărimea 
datoriei suverane din Europa au avut un impact negativ concretizându-se în scăderea nivelurilor 
investiŃiilor de capital,  dar şi a împrumuturilor intrafirmă – celelalte două componente ale 
fluxurilor de ISD. 

Stocurile de intrare ISD au crescut cu 7% în 2010 ajungând la 19 000 mld USD ceea ce 
înseamnă o îmbunătăŃire a performanŃelor pe pieŃele globale de capital, o profitabilitate mai mare şi 
o creştere a economiei Ńărilor în de dezvoltare. 

În 2011 se estimează că fluxurile de ISD vor continua să crească atingând valori de 1400 – 
1600 mld USD sau nivelul dinainte de criză. În primul trimestru al anului 2011 intrările de ISD au 
crescut comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2010, deşi acest nivel a fost mai mic decât nivelul 
fluxurilor de ISD din ultimul trimestru al lui 2010.  
În 2012 este previzionat o creştere  la 1700 mld USD şi 1900 mld USD în 2013, nivelul maxim 
atins în 2007. 
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           Figura 2. EvoluŃia pe trimestre a  fluxurilor de intrare a ISD1  
( miliarde de USD) 

 
                      Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 
 

Volatilitatea mediului de afaceri, în special în Ńările dezvoltate, a condus prudenŃă ridicată a 
companiilor transnaŃionale în ceea ce priveşte planurile de investiŃii. De asemenea factorii de risc, 
cum ar fi: impredictibilitatea guvernanŃei economiei mondiale, o posibilă criză a datoriilor suverane 
şi a dezechilibrelor fiscale şi a sectorului financiar, în unele Ńări dezvoltate, creşterea inflaŃiei, ar 
putea conduce la scăderea sau stoparea recuperării fluxurilor de investiŃii străine directe. 

Fluxurile de ISD în economiile în dezvoltare au crescut cu 12% în 2010 (până la 574 mld 
USD). Valoarea fuziunilor şi achiziŃiilor transfrontaliere în economiile în dezvoltare s-a dublat, 
aceasta datorându-se în principal evaluărilor atractive ale activelor acestor companii. 

Cea mai mare pondere din producŃia mondială a fost obŃinută în Ńările în dezvoltare şi în 
Ńările aflate în tranziŃie, din acest motiv companiile transnaŃionale au investit în aceste Ńări 
menŃinând relaŃia cost-eficienŃă continuând să rămână competitive. 

De asemenea în topul celor 20 de economii gazdă, economii cu cel mai mare flux de ISD, 
jumătate sunt Ńări în dezvoltare şi în tranziŃie (comparativ cu anul 2009 când au fost numai 7 Ńări). 

De asemenea trei economii dezvoltare sunt clasate în primele cinci locuri. Cei mai mari 
beneficiari SUA şi China şi-au menŃinut poziŃia în timp ce alte Ńări europene au coborât în top. 
Indonezia a intrat pentru prima dată în acest top.  

Creşterea ISD în Ńările în dezvoltare ascunde diferenŃe regionale semnificative. Unele din 
cele mai sărace regiuni şi-au continuat declinul, de exemplu în Ńările mai puŃin dezvoltate fără ieşire 
la mare şi statele insulare mici în dezvoltare, fluxurile de ISD au continuat să scadă. 

În contrast regiunile emergente din Asia de Sud-Est şi de Est şi în America Latină s-a 
înregistrat o creştere a ISD. Fluxurile de ISD din Estul, Sudul şi Sud-Estul Asiei au înregistrat o 
creştere semnificativă depăşind alte regiuni dezvoltate. Intrările de ISD din aceste regiuni au crescut 
cu 24% în 2010, atingând aproximativ 300 mld USD. 

În mod similar creşterea economică a condus la o creştere a intrărilor de ISD la 159 mld de 
USD în America Latină şi Caraibe. După valorile negative din 2009 fuziunile şi achiziŃiile din 
regiune au crescut la 29 mld de USD în 2010. 
Fluxurile de ISD către Africa, care în 2008 au condus la un boom de resurse au continuat să scadă 
în 2009. Intrările de ISD în Africa de Sud au crescut cu aproximativ 30% în 2010. În Africa de 
Nord s-a înregistrat o creştere uşoară de 8% în 2010. Revoltele izbucnite la începutul anului 2011 a 
influenŃat negativ intrările de ISD în primul trimestru al lui 2011. Fluxurile de investiŃii din Asia de 
Vest au scăzut la 58 mld de USD în ciuda creşterii constante a economiilor din regiune. Economiile 
în tranziŃie din Europa de Est şi Comunitatea Statelor Independente (CIS) au înregistrat o scădere a 
fluxurilor de ISD în 2010 cu 5% la 68 mld USD. 

Fluxurile de ISD către Europa de Sud-Est au continuat să scadă, motivul fiind investiŃiile 
reduse din Ńările UE – care în mod tradiŃional reprezintă sursa dominantă de ISD în regiune. 

În Europa s-a înregistrat o scădere a fluxurilor de ISD, scădere datorată în principal 
incertitudinilor generate de agravarea crizei datoriei suverane. Cu toate acestea, în timp ce Italia şi 
Marea Britanie au înregistrat scăderi ale fluxurilor de ISD, în unele din economiile ISD au scăzut 
uşor, de exemplu FranŃa, sau au crescut, de exemplu Germania. 

                                                
1 www.unctad.org/fdistatistics 
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O scădere a fluxurilor de ISD s-a înregistrat şi în Japonia cu toate că au existat o serie de 
cesiuni de mari dimensiuni. În schimb în SUA fluxurile de ISD au crescut cu aproape 50% în mare 
parte datorându-se profiturilor reinvestite de la filialele străine. 
 

Figura 3. Fluxurile de intrare de ISD în economiile de dezvoltare şi în tranziŃie, pe regiuni 
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Sursa: UNCTAD, FDI/TNC (www.unctad.org/fdistatistics) 
 

Între fluxurile de intrare de ISD şi cele de ieşire există diferenŃe semnificative. Aceste 
diferenŃe sunt generate de mai mulŃi factori: 

• în primul rând inconsistenŃa colecŃiilor de date, dar şi metodele de raportare diferite. 
De exemplu, modul de înregistrare a aceleiaşi tranzacŃii în economia mamă şi în 
economia gazdă, dar şi cursul de schimb la care sunt înregistrate aceste tranzacŃii; 

• în al doilea rând schimbarea tipului tranzacŃiei (investiŃia indirectă) şi mărirea 
nejustificată a valorii ISD (aceasta include nu numai valoarea ISD, dar şi 
împrumuturile garantate de stat şi asistenŃa pentru dezvoltare; 

• în al treilea rând distincŃia între investiŃiile de portofoliu şi ISD; 
• în final acurateŃea rapoartelor privind ISD. Aceasta poate fi o „victimă” a crizei 

globale, care cauzează o rată mare a inflaŃiei făcând dificilă comunicarea exactă între 
economia mamă şi economia gazdă (de exemplu diferenŃele de timp între înregistrări  
poate coincide cu o diferenŃă majoră a cursului de schimb). 
 

Figura 4. Soldul ISD între 2000 şi 2010, la nivel mondial 
 
 

    Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 
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2. FLUXURILE DE IESIRE DE ISD 
 

În 2010 ieşirile de ISD au fost de 1323 mld USD cu 11% mai mult decât în 2009, dar cu 
39% sub maximul atins în 2007. Fluxurile de ISD din economiile dezvoltare şi în tranziŃie au 
crescut puternic reflectând puterea economiilor lor, dinamismul companiilor transnaŃionale şi 
aspiraŃia lor pentru a descoperi noi pieŃe de desfacere. 

Ieşirile de ISD din economiile în dezvoltare şi în tranziŃie au ajuns la 388 mld USD în 2010 
cu 21% în creştere faŃă de 2009. Cele mai ridicate niveluri ale ieşirilor de ISD au fost înregistrate în 
Asia de Est, Sud şi de Sud-Est şi în America Latină. Ieşirile de ISD din China sau regiunea Hong 
Kong (China) au crescut cu 10 mld USD în fiecare regiune, atingând maxime istorice de 76, 
respectiv 68 mld USD. 

Companiile chineze au continuat să achiziŃioneze active dintr-o gamă largă de domenii de 
activitate şi Ńări. De asemenea din totalul ieşirilor de ISD din regiune, cel mai mare procent a fost 
reprezentat de preluarea companiilor japoneze. 
De asemenea marile Ńări investitoare din America Latină – Brazilia, Chile, Columbia, Mexic au 
înregistrat o creştere economică puternică, achiziŃiile făcute din aceste Ńări au înregistrat o creştere 
în străinătate mai ales în economiile dezvoltate unde, în urma crizei, au apărut noi oportunităŃi de 
investiŃii. 
 

Figura 5. Fluxuri de ieşire ISD din economiile in dezvoltare şi cele în tranziŃie,  
pe regiuni 
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          Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 
 
Pe de altă parte, ieşirile de ISD de la marii investitori din Asia de Vest au scăzut semnificativ. 

Cauza acestei scăderi a fost pusă pe seama redirecŃionării sumelor destinate investiŃiilor străine 
directe către instituŃiile publice din economiile proprii pentru sprijinirea economică în timpul crizei. 

TendinŃele de ieşiri de ISD diferă semnificativ între Ńări şi regiuni. De exemplu, ieşirile din 
Europa şi SUA au crescut cu 9.6%, respectiv 16%, în timp ce fluxurile de ieşire de ISD din Japonia 
au scăzut în continuare în 2010 cu 25%.  

În 2010 şase Ńări în dezvoltare şi în tranziŃie au fost printre primele 20 de Ńări investitoare. 
Multe companii transnaŃionale din Ńările în dezvoltare şi economiile în tranziŃie investesc în pieŃe 
emergente pentru o recuperare puternică, dar şi perspective economice mai bune. În 2010, 70% 
dintre proiectele ISD au fost ale Ńărilor în dezvoltare care au investit în regiuni asemănătoare. 
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Figura 6. DistribuŃia proiectelor ISD pe regiuni gazdă, 2007 şi 2010 
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         Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 
 
 

Companiile transnaŃionale, mai ales întreprinderile de stat, din Ńările BRIC (Brazilia, 
FederaŃia Rusă, India şi China) au câştigat teren în calitate de investitori importanŃi în ultimii ani ca 
urmare a creşterii economice rapide în Ńările de origine, resurse financiare abundente, active 
strategice în străinătate şi motivaŃia de a obŃine resurse. 

Firmele din Asia au extins achiziŃiile în 2010 dincolo de propriile graniŃe. De exemplu ieşirile 
de ISD din China au înregistrat creşteri substanŃiale în America Latină. De asemenea în 2010 
achiziŃiile firmelor din economiile în tranziŃie au înregistrat creşteri mai ales în alte Ńări în 
dezvoltare sau în tranziŃie. 
 

3. ANALIZA FLUXURILOR DE ISD PE SECTOARE ALE ECONOMIEI 
 

La nivelul sectoarelor economiei valoarea şi ponderea ISD în sectorul primar şi terŃiar, în 
2010, a scăzut. Comparativ cu nivelul atins în perioada pre-criză (anii 2005-2007) imaginea este 
destul de diferită. În timp ce în sectorul primar, în 2010, s-a ajuns la nivelul atins înainte de criză, în 
sectorul serviciilor s-a recuperat 50% din nivelul din 2007, iar în sectorul secundar nivelul atins în 
2010 este cu 10% mai mic decât nivelul atins înainte de criză. Valoarea ISD în industria 
prelucrătoare a crescut cu 23% în 2010 faŃă de 2009, ajungând la 554 mld USD. În SUA, de 
exemplu, ISD în industria prelucrătoare au crescut cu 62% în 2010, de asemenea a fost înregistrată 
şi o creştere a productivităŃii muncii. 

Anumite domenii ale industriei prelucrătoare, cum ar fi: siderurgia, metalurgia, 
echipamentele electrice şi electronice, prelucrarea lemnului au fost lovite puternic de criză, nivelul 
profiturilor şi vânzărilor scăzând în perioada 2008-2010. Ca urmare, în aceste domenii ISD au fost 
diminuate, ceea ce a determinat acoperirea pierderilor prin contractarea de împrumuturi. În plus, 
previziunile asupra creşterii cererii şi a dezvoltării au rămas sumbre, mai ales în Ńările dezvoltate. 
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Figura 7. DistribuŃia ISD pe sectoare ale economiei, 2009-2010 

 
Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 

 
Alte domenii precum industria produselor chimice (inclusiv industria farmaceutică) au 

rămas rezistente la efectele crizei, în timp ce alte domenii cum ar fi: industria alimentară, 
prelucrarea tutunului, industria textilă, industria automobilelor au înregistrat creşteri în 2010. 

Industria farmaceutică prezintă atractivitate pentru ISD datorită dinamismului pe piaŃă, în 
special în economiile emergente. Aceasta se datorează, în primul rând, necesităŃii de a înfiinŃa sau 
achiziŃiona instalaŃii de producŃie, de asemenea în prezent brevetele pentru o serie de medicamente 
importante comercializate de firme farmaceutice globale sunt pe cale să expire, şi în al doilea rând, 
îmbătrânirii demografice în Ńările dezvoltate. De asemenea în acest domeniu există numeroase 
oportunităŃi de afaceri datorită creşterii numărului de oameni de ştiinŃă şi firmelor farmaceutice în 
economiile în dezvoltare, mai ales în China şi India. 

În industria alimentară şi prelucrării tutunului s-a revenit la nivelul atins înainte de criză 
datorită cererii susŃinute de alimente de bază. Pentru companiile transnaŃionale mari din acest 
domeniu, profitul a crescut în 2010, la fel a crescut şi numărul de achiziŃii de mari dimensiuni. 

În cazul industriei textile recuperarea se datorează mai ales creşterii cheltuielii de consum în 
special în Ńările în dezvoltare. ISD în sectorul primar a scăzut în 2010 datorită cererii de materii 
prime şi energie, dar şi creşterii preŃului la materii prime. Proiectele de ISD s-au ridicat la 254 mld 
USD în 2010 datorită creşterii ponderii sectorului primar în total la 22% de la 14%, în 2007. 
Această creştere în sectorul primar s-a datorat în principal achiziŃiilor. De exemplu achiziŃionarea 
REPSOL (Brazilia) de către GRUPUL SINOPEC din China (valoarea achiziŃiei de 7 mld USD) şi 
achiziŃia blocului CARABOBO din Republica Venezuela de către un grup de investitori din India 
(4.8 mld USD). 

Valoarea proiectelor de ISD în sectorul serviciilor a continuat să scadă drastic în 2010 
comparativ cu 2009 şi la nivelul atins în perioada dinainte de criză. Transporturile şi 
telecomunicaŃiile au scăzut în 2010, restructurarea din acest domeniu fiind mai mult sau mai puŃin 
finalizată, după achiziŃiile majore dinainte de criză, mai ales în Ńările dezvoltate. 

Domeniul utilităŃilor a fost de asemenea puternic afectat de criză unii investitori fiind 
obligaŃi să îşi diminueze investiŃiile sau chiar să le stopeze datorită cererii mici pe această piaŃă. 
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5. ANALIZA FLUXURILOR DE ISD DUPA MODUL DE INTRARE 
 
Valoarea achiziŃiilor şi fuziunilor transfrontaliere a crescut cu 36% în 2010, la 339 mld 

USD, reprezentând aproximativ o treime din maximul atins în 2007. 
 

Figura 8. Valoarea şi numărul de fuziuni şi achiziŃii şi investiŃii de tip greenfield,  2007 – 2010 
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         Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 
 

Puterea de investiŃii a crescut, generând o creştere a stocurilor de ISD, de asemenea a crescut 
şi gradul de îndatorare al investitorilor prin emisiunea de acŃiuni preferenŃiale. Pe de altă parte, 
investiŃiile de tip greenfield au scăzut în 2010. Aceste diferenŃe între cele două tipuri de investiŃii nu 
sunt surprinzătoare. Ele se datorează tendinŃelor companiilor de a lua în considerare cele două tipuri 
de investiŃii ca opŃiuni alternative de intrare pe piaŃă. Cu toate acestea valoarea investiŃiilor 
greenfield în perioada crizei a fost mai mare decât valoarea fuziunilor şi achiziŃiilor. 

În economiile în dezvoltare şi de tranziŃie investiŃiile greenfield tind să crească mai mult 
decât valoarea fuziunilor şi achiziŃiilor. În totalul ISD, în aceste economii mai mult de două treimi 
sunt reprezentate de investiŃii greenfield în timp ce doar 25% sunt fuziuni şi achiziŃii. În acelaşi 
timp investitorii din aceste economii devin jucători importanŃi pe piaŃa fuziunilor şi achiziŃiilor, 
dominată anterior de investitorii din economiile dezvoltate. 

În primele 5 luni ale anului 2011 atât investiŃiile de tip greenfield, cât şi fuziunile şi 
achiziŃiile au înregistrat o creştere semnificativă. Valoarea fuziunilor a crescut cu 58% comparativ 
cu perioada corespunzătoare din 2010. 
 

Figura 9. Valoarea şi numărul de fuziuni şi achiziŃii şi investiŃii de tip greenfield 
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ÎmbunătăŃirea performanŃei economice în multe state ale lumii şi profiturile filialelor 
companiilor transnaŃionale au determinat mărirea ponderii profitului reinvestit în 2011 comparativ 
cu nivelul din 2009. 
 

Figura 10. ISD în funcŃie de modul de intrare 

 
Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics)  
 
De exemplu în Ńările în dezvoltare profitul din exploatare al companiilor din China şi 

Republica Coreea a crescut semnificativ în 2010. Cu toate acestea nu toate profiturile reinvestite 
sunt investite în capacităŃi de producŃie. Acestea pot fi economisite pentru reinvestirea în viitor la 
apariŃia unor oportunităŃi mai bune sau pentru finanŃarea altor activităŃi, inclusiv activităŃi 
speculative. În 2010 aproximativ 40% din venitul ISD a fost reinvestit în economia gazdă. 

Factorul cheie în scăderea nivelului fluxurilor de ISD a fost reprezentat de nivelul scăzut al 
reinvestirii capitalurilor proprii. Acest nivel scăzut determină un motiv de îngrijorare, deoarece 
capitalurile proprii comparativ cu celelalte componente ale ISD, profitul reinvestit şi împrumuturile 
intrafirmă, reprezintă o importantă sursă de finanŃare a companiilor transnaŃionale pe termen lung. 

Creditele intrafirmă au scăzut, firmele-mamă returnând creditele primite de la filiale, în 
special cele aflate în statele în dezvoltare, cu scopul de a consolida echilibrul situaŃiilor financiare. 
Acest lucru este valabil mai ales pentru companiile transnaŃionale din Europa care se confruntă cu 
apariŃia crizei datoriilor suverane. Această criză afectează multe state ale zonei euro, motiv pentru 
care companiile transnaŃionale europene au redus semnificativ împrumuturile primite de la filialele 
din Marea Britanie şi SUA. 

În 2010 capitalurile proprii private au sponsorizat fuziuni şi achiziŃii în valoare de 122 mld 
USD comparativ cu 107 mld USD în 2009. În acelaşi timp numărul fuziunilor şi achiziŃiilor au atins 
un număr record de 2050 de contracte încheiate. 

Stabilizarea condiŃiilor macroeconomice a condus la o mărire a ISD cu capital propriu 
privat. Aceste tendinŃe pozitive au fost susŃinute de activitatea intensă desfăşurată de firmele cu 
capital propriu privat pe pieŃele emergente. Astfel 31% din ISD către firmele cu capital propriu 
privat, în valoare de 38 mld USD, au fost redirecŃionate către economiile în dezvoltare şi în 
tranziŃie, în 2010, de la 26% în 2009. 

Cu toate că firmele cu capital propriu privat au sponsorizat puternic realizarea de fuziuni şi 
achiziŃii în 2010, valoarea acestora este cu aproximativ 70% mai mică decât nivelul atins înainte de 
criză. Ponderea volumului capitalului propriu privat în valoarea totală a fuziunilor a scăzut de la 
19% în 2009 la 17% în 2010, contribuŃia fondurilor private de capital scăzând, în 2010, cu 40% de 
la nivelul maxim atins în 2004. 
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Tabel 1. Numărul de fuziuni şi achiziŃii cu capital propriu privat 
2000-mai 2011 

Număr contracte Valoare 
An 

Număr 
Procent în total 

(%) 
Miliarde USD 

Procent în total 
(%) 

2000 1340 13 92 7 
2001 1248 15 88 12 
2002 1248 19 85 18 
2003 1488 22 109 27 
2004 1622 22 157 28 
2005 1736 10 207 22 
2006 1698 18 271 24 
2007 1917 18 457 27 
2008 1785 18 322 25 
2009 1993 25 107 19 
2010 2050 22 122 17 
2011 591 17 91 20 

Sursa: UNCTAD, baza de date pentru Fuziuni şi achiziŃii transfrontaliere (www.unctad.org/fdistatistics). 
 

6. PREVIZIUNI 
 

Analizând datele privind fluxurile de ISD, fuziunile şi achiziŃiile transfrontaliere şi investiŃiile 
greenfield se poate considera că procentul de recuperare a ISD, în primele luni ale anului 2011, a 
înregistrat o tendinŃă de creştere, tendinŃă ce ar putea continua şi în perioada rămasă din 2011. 

Perspectivele pe termen mediu şi lung referitoare la fluxurile de ISD sunt sumbre. Cu toate 
că în 2010 s-a realizat o creştere a acestor fluxuri, volatilitatea mediului de afaceri şi eventuala criză 
a datoriilor suverane poate conduce la o scădere a acestor fluxuri în următorii ani. 
Conform World Investments Prospects Survey (WIPS) 2011-2013, pentru anul 2011 se 
previzionează o creştere a fluxurilor de ISD ce ar putea varia între 1400 şi 1600 mld USD. Pentru 
următorii doi ani se previzionează o creştere a fluxurilor de ISD la 1700 mld USD, în 2012, 
ajungând la 1900 mld USD, în 2013, maximul atins în 2007. 

Cu toate acestea există şi posibilitatea de stagnare a fluxurilor de ISD (scenariu pesimist) 
datorită riscurilor menŃionate mai sus, cum ar fi instabilitatea mediului de afaceri, dezechilibrele 
financiare şi fiscale, agravarea crizei datoriilor suverane, după recesiunea accentuată de la sfârşitul 
anului 2008 şi începutul anului 2009, mediul economic s-a îmbunătăŃit semnificativ în ultimii doi 
ani. Recuperarea în creştere a producŃiei mondiale este determinată de un număr de factori: 
stabilitatea sistemului financiar internaŃional, dezvoltarea pieŃelor emergente, programele de 
stimulare fiscală puse în aplicare în diferite economii importante din lume, creşterea cererii pentru 
anumite produse.  

Conform ultimelor prognoze nivelul Produsului Intern Brut la nivel mondial va creşte cu 
aproximativ 3% în 2011. Mai mult decât atât investiŃiile interne sunt previzionate să crească nu 
numai în Ńările în dezvoltare, dar de asemenea şi în statele avansate.2 De exemplu în Republica 
Coreea este previzionată o creştere a cheltuielilor cu investiŃiile, în 2011, de aproape 10%. 

ÎmbunătăŃirea mediului macroeconomic global are un efect pozitiv asupra capacităŃii 
companiilor transnaŃionale de a investi. După doi ani de declin, profitul companiilor transnaŃionale 
a crescut semnificativ în 2010, tendinŃă ce s-ar putea păstra şi în 2011. De exemplu în primul 
trimestru al anului 2011 companiile transnaŃionale din SUA au înregistrat un profit cu 12% mai 
mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2010. 

 

                                                
2 Clasificarea Fondul Monetar InternaŃional a Ńărilor în funcŃie de nivelul de dezvoltare (avansat, emergente şi în 
dezvoltare) nu este aceeaşi cu a UNCTAD (dezvoltate şi în  dezvoltare).  
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Figura 11. Profitul şi rata profitului companiilor transnaŃionale 
2004-2010 

 
            Sursa: UNCTAD, FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics) 
 

ÎmbunătăŃirea mediului micro- şi macroeconomic, împreună cu optimismul investitorilor şi 
expansiunea puternică a pieŃelor din economiile emergente ar trebui să semnalizeze o creştere a 
fluxurilor globale de ISD. Cu toate acestea numeroşi factori influenŃează creşterea acestora: politica 
guvernelor privind regimul investiŃiilor, sistemul financiar, etc.; agravarea criei datoriei suverane; 
adoptarea măsurilor de austeritate pentru redresare financiară; instabilitatea regională; creşterea 
preŃului energiei şi riscul inflaŃiei; volatilitatea ratelor de schimb, etc. deşi fiecare reprezintă un 
factor descurajator în luare deciziei de a investi, creştere tuturor acestor riscuri în acelaşi timp ar 
putea obstrucŃiona serios ISD la nivel mondial. 
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IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ÎN ROMÂNIA  
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Anul III, FinanŃe şi Bănci 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Daniela PÎRVU  

 
1. CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 
 
În elaborarea acestei lucrări am pornit de la premisa că sistemul actual al finanŃelor publice 

din România nu au apărut pe un teren gol, ci ca urmare a unor sisteme mai vechi ale finanŃelor 
publice, care s-au construit pe măsura evoluŃiei vieŃii economico-sociale şi care au funcŃionat, cu 
efecte mai mult sau mai puŃin favorabile, în condiŃiile concrete ale fiecărei etape de dezvoltare. 

Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar în sensul că impozitele 
constituie mijlocul principal de procurare a resurselor băneşti necesare acoperirii cheltuielilor 
publice. 

Pe plan economic, impozitele au un rol deosebit prin intermediul măsurilor pe care le ia statul  
de a interveni în activitatea economică cu ajutorul lor. În acest  sens impozitele pot fi folosite ca 
instrument de stimulare sau de frânare a unei anumite activităŃi, de creştere sau de reducere a 
producŃiei ori a consumului unui anumit produs. 

Pe plan social, impozitele au rolul de instrument de redistribuire a unei părŃi din produsul 
intern brut între clase şi pături sociale, între persoanele fizice şi juridice. 

Fiecărui moment de dezvoltare al societăŃii carespunde unui anumit nivel al impozitelor, nivel 
care se schimbă pe măsura acestei dezvoltări. Specific evoluŃiei impozitelor în perioada postbelică 
este tendinŃa creşterii lor în mărime absolută şi relativă. Sporirea volumului impozitelor s-a realizat 
prin creşterea numărului plăŃilor, creşterea volumului materiei impozabile, precum şi prin majorarea 
cotelor de impunere. În perioada modernă, impozitele au dobândit un rol foarte important, fiind 
folosite ca instrument de intervenŃie al statului în viaŃa economic, au devenit o metodă de conducere 
prin care se regleză mecanismele pieŃei. In funcŃie de intenŃia legiuitorului, impozitele se pot 
manifesta ca instrument de stimulare sau frânare a unor activităŃi de creştere ori reducere a 
producŃiei sau consumului unui anumit produs. Ele servesc ca metode interventioniste cu caracter 
conjunctural sau structural, pentru corectarea evoluŃiei, pentru stabilizarea si echilibrarea creşterii 
economice. 

Prin urmare, impozitele şi taxele locale reprezintă veritabile instrumente cu ajutorul cărora 
organele de decizie influenŃează dezvoltarea economico - socială a Ńării. 

Definirea impozitului nu variază prea mult de la un autor la altul. Modul în care a fost definit 
impozitul diferă, corespunzător modului în care a fost perceput şi s-a impus de la o etapă sau alta în 
decursul vremii. 

Impozitele reprezintă « o formă de prelevare a unei părŃi din veniturile şi/sau averea 
persoanelor fizice şi juridice la dispoziŃia statului, în vederea constituirii resurselor publice necesare 
acoperirii cheltuielilor publice »3. Prelevarea are următoarele caracteristici: 

- este obligatorie; 
- este cu titlu definitiv nerambursabil; 
- este fără contraprestaŃie directă din partea statului. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Iulian Văcărel, FinanŃe publice, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 2008, p. 358 
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1.1. Impozitul pe clǎdiri 
Orice persoanǎ care are în proprietate o clǎdire situatǎ în România datoreazǎ anual impozit 

pentru acea clǎdire, cu excepŃiile prevǎzute de lege. Impozitul pe clǎdiri se datoreazǎ cǎtre bugetul 
local al unitǎŃii administrativ-teritoriale în care este amplasatǎ clǎdirea4. 

În înŃelesul dispoziŃiilor Codului fiscal, prin clǎdire se înŃelege orice construcŃie care serveşte 
la adǎpostirea de oameni, de animale, obiecte, produse, materiale, instalaŃii şi alte asemenea5. 

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clǎdiri se calculeazǎ prin aplicarea cotei de 
impozitare la valoarea impozabilǎ a clǎdirii. 

Cota de impozitare este de 0,2% pentru clǎdirile situate în mediul urban şi de 0,1% pentru 
clǎdirile din mediul rural. 

Valoarea impozabilǎ a unei clǎdiri se determinǎ prin înmulŃirea suprafeŃei construite 
desfǎşurate a clǎdirii, exprimatǎ în metri pǎtraŃi.. 

Valoarea impozabilǎ a clǎdirii se ajusteazǎ în funcŃie de amplasarea clǎdirii. Se are în vederea 
atât rangul localitǎŃii cât şi zona în cadrul localitǎŃii în care este amplasatǎ clǎdirea. 

Baza de impunere în situaŃia clǎdirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice o reprezintǎ 
valoarea de inventar a clǎdirilor, înregistratǎ în comtabilitatea acestora.  

1.2. Impozitul şi taxa pe teren 
Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un 

impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. 
Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al 

oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul.  
Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaŃa terenului în metri pǎtraŃi, rangul 

localitǎŃii în care este amplasat terenul, zona şi/sau categoria de folosinŃǎ a terenului conform 
încadrǎrii fǎcute de consiliul local. 

1.3. Taxa asupra mijloacelor de transport 
Taxa asupra mijloacelor de transport, din punct de vederea al naturii juridice, este un impozit 

direct ce constituie sursă de venit pentru bugetele locale. 
Orice persoană acre are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în 

România datorează o taxă anuală pentru mijloacele de transport, cu excepŃia cazurilor în care legea 
prevede altfel. Aşadar, contribuabilii pot fi atât persoane juridice, cum sunt regiile autonome, 
societăŃile comerciale cu capital de stat, privat, mixt ori cu participare străină, unităŃile economice 
ale unor persoane juridice, ale organizaŃiilor politice şi obşteşti, fundaŃiilor şi altor asemenea, cât şi 
persoanele fizice. 

În cazul mijloacelor de transport cu trecŃiune mecanică, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcŃie de capacitatea cilindrică a acestuia, pentru fiecare 200 cm3 sau fracŃiune din 
aceasta. 

În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, 
motoretele şi scuterele respective. 

În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 
12 tone, taxa anuală se stabileşte în sumă fixă în lei/an, în mod diferenŃiat, în funcŃie de numărul de 
axe, de masa totală maximă autorizată şi de sistemul de suspensie cu care sunt dotate.  

1.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaŃiilor 
Orice persoană care trebuie să obŃină un certificat, aviz sau altă autorizaŃie prevăzută în 

prezentul capitol trebuie să plătească taxa menŃionată în acest capitol la compartimentul de 
specialitate al autorităŃii administraŃiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau 
autorizaŃia necesară6. 

 
 
 

                                                
4 Luigi Popescu – “Fiscalitate comparatǎ în afaceri”, Editura Sitech, Craiova, 2009, p. 362 
5 Art. 249, Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 
6 Art. 266 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
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1.5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii pentru desfăşurarea unei activităŃi 
economice 

Conform alin. (1), art. 268 din Codul fiscal, taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii pentru 
desfăşurarea unei activităŃi economic eeste stabilită de către consiliul local în sumă de până la 10,70 
RON inclusiv, pentru anul 2005 şi 11 RON inclusiv,pentru anul 2006, în mediul rural, şi de până la 
53,50 RON inclusiv, pentru anul 2005 şi 57 RON inclusiv, pentru anul 2006, în mediul urban7. 

AutorizaŃiile prevăzute se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru 
anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1). 

1.6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui 

contract sau a unui alt fel de înŃelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în 
prezentul articol, cu excepŃia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în masă scrise şi audiovizuale. 

Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităŃii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana 
prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3% . 
1.7. Taxa hotelieră 
Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de cazare, într-o localitate 

asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea. 
Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, se încasează de către persoanele juridice prin 

intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenŃă a persoanelor cazate. 
Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de 

unităŃile de cazare. 
1.8. Taxe speciale 
Pentru funcŃionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 

juridice, consiliile locale, judeŃene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot 
adopta taxe speciale. 

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 
serviciile oferite de instituŃia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare 
şi funcŃionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze 
prestaŃii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

1.9. Alte taxe locale 
Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeŃene, după 

caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, 
caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea cu 
valoare indexatǎ cuprinsǎ între 0 lei/zi şi 11,90 lei/zi inclusiv pentru anul 2005 şi între o lei/zi şi 13 
lei/zi inclusiv pentru anul 20068. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Conform H.G. nr. 797/2005 
8 Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 797/2005 
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EVOLUłIA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 

miliarde lei (ROL)/milioane lei9 
An Impozite 

şi taxe 
locale 

Taxa 
pe 

teren 

Impozit pe 
clǎdiri şi 

terenuri de la 
persoane 
juridice 

Impozit pe 
spectacole 

Taxe şi tarife 
pentru eliberarea 

de licenŃe şi 
autorizaŃii de 
funcŃionare 

Taxe extrajudiciare de 
timbru 

1991 0,1 -  -  0,1 - - 
1992 0,2 -  -  0,2 - - 
1993 0,6 -  -  0,6 - - 
1994 1,4 -  -  1,4 - - 
1995 2,2 -  -  2,2 - - 
1996 37,4 -  -  3,2 - 34,2 
1997 102,7 -  -  6,2 - 96,5 
1998 130 72,6 -  9,6 - 47,8 
1999 1206,2 81,8 1027,3 7,8 7,3 82,0 
2000 199,1 11,4 168,6 1,0 2,4 15,7 
2001 316,3 17,2 269,0 1,3 5,4 23,4 
2002 510,4 16,6 436,7 1,6 20,0 35,5 
2003 716,2 27,7 584,6 2.2 51,6 50,1 
2004 879,2 16,5 715,8 3,4 82,7 60,8 
2005 1064,1 12,9 872,4 3,0 119,2 55,8 
Tabel 1: EvoluŃia impozitelor şi taxelor locale în perioada 1991 – 2005 
Sursă: Institutul NaŃional de Statistică, calculele sunt efectuate de autor; 

miliarde lei (ROL)/milioane lei 
Ponderea taxei 

pe teren în 
totalul 

impozitelor şi 
taxelor locale 

 (%) 

Ponderea 
impozitului pe 

clǎdiri şi terenuri 
de la persoane 

juridice în totalul 
impozitelor şi 

taxelor locale (%) 

Ponderea 
impozitului pe 
spectacole în 

totalul impozitelor 
şi taxelor locale 

(%) 

Ponderea taxelor şi 
tarifelor pentru 

eliberarea de licenŃe 
şi autorizaŃii de 
funcŃionare în 

totalul impozitelor 
şi taxelor locale (%) 

Ponderea taxelor 
extrajudiciare de 
timbru în totalul 

impozitelor locale 
(%) 

- - 100 - - 
- - 100 - - 
- - 100 - - 
- - 100 - - 
- - 100 - - 
- - 8,56 - 91,44 
- - 6,04 - 93,96 

55,85 - 7,38 - 36,77 
6,78 85,17 0,65 0,08 6,80 
5,73 84,68 0,50 0,12 7,89 
5,44 85,05 0,41 1,71 7,40 
3,25 85,56 0,31 3,92 6,96 
3,87 81,63 0,31 7,20 7,00 
1,88 81,41 0,39 9,41 6,92 
1,21 81,89 0,28 11,20 5,24 

                                                
9 Până în anul 2000 unitatea monetară uitilizată la impozite şi taxe este miliarde ROL. Începand cu anul 2000 
indicatorii sunt exprimaŃi în milioane RON. 
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Tabel 2: Structura impozitelor şi taxelor locale în perioada 1991 – 2005 
Prezentarea grafică a structurii impozitelor şi taxelor locale în perioada 1996-2005 

 

19968,56%

91,44%

impozit pe spectacole

taxe extrajudiciare de timbru

 
Figură 1: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 1996 

 
Anul 1996 aduce Bugetului Local venituri din impozite şi taxe locale în valoare de 37,4 

miliarde lei fiind reprezentate în principal de taxele extrajudiciare de timbru, impozitul pe 
spectacole contribuind într-o mǎsurǎ mult mai micǎ. 

 

1997

6,04%

93,96%

impozit pe spectacole

taxe extrajudiciare de timbru

 
Figură 2: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 1997 

 
Ca şi în anul precedent, în 1997 taxele extrajudiciare de timbru constituie sursa incontestabilǎ 

a impozitelor si taxelor locale, acestea detinând o pondere de 93,96%. 
 

1998

7,38%

36,77%

Taxa pe teren 

Impozit pe spectacole

Taxe extrajudiciare de timbru

 
Figură 3: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 1998 

În totalul impozitelor şi taxelor locale în anul 1998 ponderea cea mai mare o deŃinea taxa pe 
teren colectata de la populaŃie: 55,85%, urmatǎ de taxele extrajudiciare de timbru (36,77%) şi 
impozitele pe spectacole reprezentând circa 7,38% din totalul acestora. 
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6,78%

85,17%

0,65%
0,08%

6,80% 1999 Taxa pe teren 

Impozit pe cladiri si terenuri de la persoane 
juridice
Impozit pe spectacole

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 
autorizatii de functionare
Taxe extrajudiciare de timbru

 Figura 4: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 1999 
 
În 1999 ponderea taxei pe teren a scǎzut cu 49,09 puncte procentuale faŃă de 1998 datoritǎ 

apariŃiei impozitului pe clǎdiri şi terenuri de la persoanele juridice:85,17% şi se constatǎ scăderea 
ponderii impozitului pe spectacole. 

 

5,73%

84,68%

0,50%
0,12% 7,89% 2000 Taxa pe teren 

Impozit pe cladiri si terenuri de la 
persoane juridice
Impozit pe spectacole

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente 
si autorizatii de functionare
Taxe extrajudiciare de timbru

 Figura 5: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 2000 
 

În 2000, faŃă de 1999, din figura 5, se poate observa o uşoarǎ scăderea a ponderii impozitelor 
şi taxelor locale, excepŃie de la acestea fǎcând taxele judiciare de timbru care se situeazǎ pe un trend 
ascendent. 

 

5,44%

85,05%

0,41%

1,71% 7,40 2001 Taxa pe teren 

Impozit pe cladiri si terenuri de la 
persoane juridice
Impozit pe spectacole

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente 
si autorizatii de functionare
Taxe extrajudiciare de timbru

 Figura 6: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 2001 
 
Şi în 2001 ponderea taxei pe teren, impozitelor pe spectacole şi a taxelor şi tarifelor pentru 

eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare a continuat sǎ scadǎ, pe când taxele extrajudiciare 
de timbru cât şi impozitul pe clǎdiri şi terenuri înregistreazǎ o creştere, ajungând la 7,40%, respectiv 
85,05%.  

Figura 7: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 2002 
 
În 2002 taxa pe teren a scăzut până la 3,25%, impozitul pe spectacole şi taxele extrajudiciare 

de timbru au scǎzut de asemenea, în timp ce ponderea taxelor şi tarifelor pentru eliberarea de licenŃe 
şi autorizaŃii de funcŃionare cunoaşte o sesizabilǎ creştere, la fel ca şi impozitul pe clǎdiri şi terenuri 
de la persoane juridice care îşi menŃine cursul. 
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 Figura 8: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 2003 
 
Din figura 8 remarcăm că în anul 2003 tendinŃa de creştere se manifestǎ asupra majoritatea 

impozitelor şi taxelor locale. 
 

20041,88%

81,41%

0,39%

9,41%
6,92% Taxa pe teren 

Impozit pe cladiri si terenuri de la persoane
juridice
Impozit pe spectacole

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare
Taxe extrajudiciare de timbru

Figura 9: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 2004 
 
Anul 2004 înregistreazǎ scǎderea ponderii impozitului pe clǎdiri şi terenuri de la persoane 

juridice cu 0,22 puncte procentuale faŃă de 2003. De altfel şi ponderea taxei pe teren a scǎzut 
considerabil ajungând de la 3,87% în anul 2003, la 1,88% în 2004. 

 

 Figura 10: Structura impozitelor şi taxelor locale în anul 2005 
 
Din figura 10 putem observa că în anul 2005 ponderea taxei pe teren atinge un nivel minim de 

1,88%, în timp ce taxele şi tarifele pentru eliberarea de licenŃe şi autorizaŃii de funcŃionare cunosc 
ponderea cea mai ridicatǎ consemnatǎ din 1999 şi pânǎ în momentul de faŃǎ. 

Începând cu anul 2006, conform OMF 1954/2005, clasificarea bugetară s-a modificat în 
vederea alinierii la standardele internaŃionale. Prin urmare, datele nu sunt comparabile cu seria de 
date din anii precedenŃi. 

 
milioane lei 

An Impozite 
şi taxe 
locale 

Impozit 
pe clǎdiri 

Impozit pe 
teren 

Taxa pentru utilizarea 
bunurilor, autorizarea 
utilizǎrii bunurilor sau 

pentru desfǎşurarea 
activitǎŃii 

Taxe judiciare de timbru, 
taxe de timbru pentru 

activitatea notarialǎ şi alte 
taxe de timbru 

2006 2916,9 1484,6 483,7 438,4 510,2 
2007 3713 1991,8 738,4 817,8 165,0 
2008 4065,6 2288,1 743,2 964,8 69,5 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

 23 

2009 4210,8 2413,9 736,2 934,7 126,0 
Tabel 3: EvoluŃia impozitelor şi taxelor locale în perioada 2006 – 2009 
Sursă:Ministerul FinanŃelor Publice- execuŃie bugetară, calculele sunt efectuate de autor; 
 

Ponderea 
impozitului pe 

clǎdiri în totalul 
impozitelor şi 

taxelor locale (%) 

Ponderea impozitului 
pe teren în totalul 

impozitelor şi taxelor 
locale (%) 

Ponderea taxei pentru 
utilizarea bunurilor, 
autorizarea utilizǎrii 
bunurilor sau pentru 

desfǎşurarea activitǎŃii 
în totalul impozitelor şi 

taxelor locale (%) 

Ponderea taxei judiciare de 
timbru, taxei de timbru 

pentru activitatea notarialǎ şi 
alte taxe de timbru în 

impozite şi taxe locale (%) 

50,90 16,58 15,03 17,49 
53,64 19,89 22,03 4,44 
56,28 18,28 23,73 1,71 
57,33 17,48 22,20 2,99 

Tabel 4: Structura impozitelor şi taxelor locale în perioada 2006 – 2009 
 

Structura  impozitelor şi taxelor locale în perioada 2006 – 2009 
 

 Figura 11: Structura impozitelor şi taxelor locale  în 2006 
 

 
Figura 12: Structura impozitelor şi taxelor locale  în 2007 
 

 
Figura 13: Structura impozitelor şi taxelor locale  în 2008 
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Figura 14: Structura impozitelor şi taxelor locale  în 2009 

Din analiza structurii impozitelor şi taxelor locale, cel mai important impozit local se 
dovedeşte a fi impozitul pe clădiri. Ponderea acestuia în totalul încasarilor din impozite locale 
depăşeşte în fiecare an al perioadei supuse analizei 50%. Celelalte impozite au evoluŃii oscilante 
pe parcursul perioadei supuse analizei. Impozitul pe teren reprezintă 16,58% din totalul 
impozitelor locale încasate la bugetul de stat în anul 2006. După o uşoară creştere, urmată de o 
scădere, atinge un maxim de 19,89% în anul 2008, pentru a înregistra un mic recul în anul 2009, 
ajungând la o greutate specifică de 17,48%. Taxa pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pentru desfăşurarea activităŃii  înregistrază ponderi de peste 20% pe parcursul 
perioadei de analiză, cu excepŃia anului 2006, în care atinge o pondere de 15,03%. În ceea ce 
priveşte taxele de timbru, daca in anul 2006 înregistrau o pondere de 17,49, în anii ce urmeazǎ 
aceasta a scazut considerabil (  cu aproximativ 15 puncte procentuale). 

CONCLUZII 
 

“ Impozitele înseamnă ceea ce plătim pentru o societate civilizată.” 
(Justice Oliver Wendell Holmes) 

 

Pornind de la acest motto, sau de la definiŃia impozitelor, putem afirma că impozitul 
reprezintă o formă de prelevare a unei părti din veniturile sau din averea persoanelor fizice sau 
juridice la dispoziŃia statului, în vederea acoperirii cheltuielilor publice.  

Rolul impozitelor este deosebit de important, din punct de vedere financiar, ecomonic şi 
social. Rolul principal este acela de a procura resursele financiare, necesare efectuării cheltuielilor 
publice iar în domeniul economic, impozitele reprezintă un instrument de intervenŃie a statului 
pentru a încuraja (sub forma de exonerări) sau de a descuraja (pe calea suprataxării) anumite 
sectoare sau activităŃi economice. 

Prin lege se stabilesc anumite limite ale impozitelor, al căror nivel diferă de la o Ńară la alta, şi 
de la o perioadă la alta . Astfel, după cel de-al doilea război mondial se considera ca această limită 
reprezintă 25% din PNB . În a doua jumătate a anilor ’80 această pondere reprezenta, în majoritatea 
Ńărilor dezvoltate din Europa, între 35% şi 45%. 

Un nivel prea ridicat al impozitelor aduce neajunsuri, slăbeşte iniŃiativa şi multiplică 
fenomenele de evaziune şi fraudă fiscală, generează inflaŃia . De aceea, se consideră un nivel 
raŃional al impozitelor dincolo de care s-ar inregistra descreşteri în randamentul acestora . 

Din bugetele locale se finanŃeazǎ acŃiuni social – culturale sportive, inclusiv ale cultelor, 
acŃiuni de interes local în beneficiul comunitǎŃii, cheltuieli de întreŃinere şi funcŃionare a 
administraŃiei publice locale, cheltuieli cu destinaŃie specialǎ, precum şi alte cheltuieli prevǎzute 
prin dispoziŃii legale. 

Consiliile judeŃene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, dupǎ caz , 
pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrǎri şi servicii de interes public local. 
Colaborarea sau asocierea se realizeazǎ pe bazǎ de convenŃii sau contracte de asociere în care se 
prevǎd şi resursele financiare reprezentând contribuŃia fiecǎrei autoritǎŃi a administraŃiei publice 
locale implicate. Conventiile sau contractele de asociere se încheie de cǎtre ordonatorii principali de 
credite, în condiŃiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere. 
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Consiliile locale, judeŃene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupǎ caz, pot 
participa cu capital social sau cu bunuri la societǎŃi comerciale pentru realizarea de lucrǎri de 
servicii de interes public local sau judeŃean, dupǎ caz. Fondurile necesare se asigurǎ din bugetele 
locale. 
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1. ASPECTE PRIVIND CRITERIILE DE CONVERGENłĂ REALĂ 

 
AutorităŃile române şi-au propus ca obiectiv strategic de politică economică îndeplinirea 

tuturor condiŃiilor care să permită adoptarea euro ca monedă naŃională în 2015. Acesta este un 
obiectiv ambiŃios, dar realizabil, cu condiŃia adoptării şi menŃinerii unui mix coerent de politici 
economice, de natură să sprijine atât convergenŃa nominală, cât şi convergenŃa reală cu Ńările din 
zona euro. 

Merită semnalat faptul că, pentru a accede la zona euro, criteriile de convergenŃă avute în 
vedere sunt doar cele nominale: stabilitatea cursului, inflaŃie scăzută, dobânzi apropiate de cele ale 
Ńărilor din zona euro, deficit bugetar şi stoc al datoriei publice moderate. Totuşi, menŃinerea pe 
termen lung a convergenŃei indicatorilor nominali şi, mai mult decât atât, fructificarea deplină a 
avantajelor apartenenŃei la un sistem monetar performant ne obligă să privim cu cel puŃin la fel de 
multă atenŃie şi realizarea convergenŃei reale între economiile dezvoltate europene şi economia Ńării 
noastre. În acest context, adoptarea monedei unice de către România înainte de a fi fost realizată o 
minimă convergenŃă economică reală ar fi riscantă şi potenŃial contraproductivă. Trebuie să ne 
asigurăm că la data îndeplinirii criteriilor nominale va fi fost făcut şi un substanŃial progres în 
convergenŃa reală10. 

De aceea, s-a considerat că, analizând drumul economiei româneşti către moneda unică 
europeană, este cel mai nimerit referirea nu numai la convergenŃa nominală, subiectul care este 
abordat în repetate rânduri, ci concentrarea atenŃiei asupra câtorva aspecte ale convergenŃei 
economice reale. Aceasta înseamnă, într-un limbaj simplu, crearea de condiŃii pentru o creştere 
economică rapidă, sănătoasă şi durabilă.  

În acest context, abordarea unei teme mai puŃin prezentă în dezbaterile publice din România, 
dar care este profund legată de capacitatea economiei româneşti de a menŃine o creştere rapidă şi 
sustenabilă. Este vorba despre problematica generală a reformelor structurale şi, în cadrul acesteia, 
în particular, despre flexibilitatea pieŃei muncii, de nevoia imperioasă ca aceasta să se alinieze celor 
mai moderne practici, din Ńări de succes, Ńinând seama atât de realităŃile economiei româneşti, cât şi 
de rigorile competiŃiei pe o piaŃă mondială tot mai exigentă. 

ConvergenŃa reală se referă la reducerea decalajului dintre veniturile pe locuitor care este 
condiŃionată de câştiguri importante de productivitate şi de convergenŃa preŃurilor relative.   Tratatul 
de la Maastricht nu face referire la criteriile de convergenŃă reală care să asigure un grad înalt de 
similitudine şi de coeziune structurilor economiilor Ńărilor candidate. Până la începutul anilor ’90, 
Uniunea Europeană a fost un club al Ńărilor bogate   (cu una sau două excepŃii), iar structurile 
economice  ale acestora erau, prin definiŃie asemănătoare. În momentul în care decidenŃii vest- 
europeni au realizat importanŃa pe care convergenŃa reală o are pentru o inserŃie de succes a 
economiilor din centrul şi estul Europei, tratatele de asociere fuseseră deja semnate şi o 
redeschidere a problematicii părea inoportună. În schimb, atât Comisia Europeană, cât şi BCE au 
avertizat în ultimii ani, la început mai voalat, mai apoi din ce în ce transparent asupra riscurilor unei 
adoptări precipitate a euro de către o Ńară a cărei convergenŃă reală cu structurile vest-europene este 
insuficientă. 

 
 
 
 

                                                
10 Mugur Isărescu , Strategii de adoptare a euro şi criza finaciară  mondială, Academia Română, Bucureşti, 2008 
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Cele mai imporante criterii de convergenŃă reală privesc:  
� gradul de deschidere a economiei (exprimat prin ponderea pe care suma exporturilor şi 

importurilor unei Ńări o are în PIB) 11;  
� ponderea comerŃului bilateral cu Ńările membre ale UE în totalul comerŃului exterior; 
� structura economiei (exprimată prin ponderea pe care marile sectoare o au în crearea 

PIB: agricultura, industria, serviciile) şi, criteriul cel mai sintetic, nivelul PIB/locuitor (exprimat fie 
la cursul nominal, fie prin paritatea puterii de cumpărare standard). 

ConvergenŃa reală poate fi analizată pe baza a două perspective. Prima perspectivă 
presupune analiza convergenŃei reale prin intermediul convergenŃei veniturilor, convergenŃei 
productivităŃii, convergenŃei preŃurilor relative, convergenŃei structurii socioocupaŃionale, 
convergenŃei standardelor educaŃionale etc. A doua abordare presupune utilizarea criteriilor de 
aderare la o zonă monetară optimă referitor la condiŃionalităŃile vizând convergenŃa reală. Se 
consideră astfel că un grad ridicat de deschidere a economiei, sincronizarea ridicată a ciclului de 
afaceri cu cel al UE, mobilitatea crescută a forŃei de muncă, flexibilitatea preŃurilor şi salariilor şi 
gradul ridicat de dezvoltare financiară conduc la antrenarea unui proces rapid de catching-up faŃă de 
Ńările din modelul european.  

Analiza procesului de convergenŃă reală nu este oficializată de Comisia Europeană prin 
impunerea unor criterii stricte precum cele privitoare la convergenŃa nominală. Totuşi, în literatura 
de specialitate au existat autori care au încercat fundamentarea unor criterii cantitative privind 
măsurarea convergenŃei reale. Astfel, Hen şi Leonard (2003) consideră că patru criterii pot fi luate 
în considerare pentru a cuantifica acest proces, creşterea volumului PIB (pe o scară de ±2% în 
raport cu media a trei state cu cele mai bune performanŃe), nivelul şomajului (pe o scară de 3% în 
jurul mediei a trei state cu cele mai bune performanŃe), soldul balanŃei de operaŃiuni curente 
exprimat în procente din PIB (în limitele a ±2% din PIB) şi indicatorul de competitivitate în raport 
cu Germania (care să nu varieze mai mult de 10% în raport cu nivelul estimat pentru momentul 
intrării euro pe piaŃă). Procesul de convergenŃă reală poate fi analizat prin următoarele criterii:  

� gradul de deschidere a economiei (calculat ca pondere a exporturilor + importurilor în 
PIB);  

� ponderea comerŃului bilateral cu Ńările membre ale UE în totalul comerŃului exterior; 
nivelul PIB/locuitor (la paritatea puterii de cumpărare); structura economiei. 

   Primul criteriu de convergenŃă reală îl reprezintă nivelul PIB/locuitor. Exprimat la cursul 
de schimb nominal, nivelul acestuia, a fost de peste 5693 euro în 2010. Un indicator mai relevant ȋl 
constituie însă PIB/locuitor exprimat prin paritatea puterii de cumpărare standard. 

O forŃare a ritmului de creştere economică, spre 7-8 % pe an, este problematică: ea nu pare 
sustenabilă pe termen lung, riscând să ducă la o supraîncălzire a economiei şi la perioade de 
recesiune, alimentând modelul stop-and-go; în plus, ea este de natură de a alimenta fie inflaŃia, fie 
deficitul de cont current, fie o combinaŃie a celor două. Deci o forŃare excesivă a ritmului de 
creştere a PIB nu este de natură a ne apropia de realizarea obiectivului pe termen lung. În schimb, se 
pune problema scurtării orizontului de timp prin adăugarea la diferenŃialul de creştere economică a 
unui anumit nivel de apreciere reală.  

Aprecierea în termeni reali este benefică atât din perspectiva criteriilor de convergenŃă 
nominală (deoarece contribuie la reducerea ratei inflaŃiei), cât şi din perspectiva criteriilor de 
convergenŃă reală (întrucât ajută la scurtarea timpului necesar egalizării nivelurilor PIB/locuitor). 
Competitivitatea sporită nu trebuie să se mai bazeze exclusiv pe costul scăzut, ci şi pe alŃi factori, 
precum: inovaŃia încorporată în produs, livrarea la timp, produse specifice pentru clienŃii specifici, 
crearea unor reŃele de distribuŃie proprii, asigurarea de service şi de perioade de garanŃie etc12 

 
 
 

                                                
11 Daianu Daniel, Vrânceanu Radu,  România şi Uniunea Europeană, Editura Polirom, Iaşi, 2002, pag.66. 
12 www.bnr.ro/ Mugur Isărescu, Drumul către euro. 
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Tabelul nr.1. Indicatori de convergenŃă reală (PIB/locuitor) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sursa: Adoptarea euro: cazul României, Conf.univ.dr. Agnes Nagy, Cluj-Napoca/Târgu-Mureş, 16/18 
noiembrie 

 
Din punct de vedere al PIB-ului calculat pe baza parităŃii puterii de cumpărare România a 

înregistrat o creşte din anul 2000 de la 26.2% până în anul 2009 la 45,3%, înregistrându-se o 
diferenŃă de 19,1 puncte procentuale, însă în anul 2010 s-a înregistrat o scădere de 1,6 puncte 
procentuale faŃă de 2009. 

Dacă în materie de deschidere a economiei, România îndeplineşte oarecum criteriile de 
convergenŃă reală, nu acelaşi lucru se poate spune despre celelalte criterii. De exemplu, în structura 
sectorială a PIB, agricultura continuă să joace un rol mult prea mare (circa 12-14%), similar 
Bulgariei, dar de trei, patru ori mai mari decât în cazul Ńărilor central-europene. Mai mult decât atât, 
ponderea populaŃiei ocupate în agricultură este în România de 25%, de câteva ori mai ridicată decât 
în celelalte Ńări central-europene. De asemenea, se constată o relativă subdezvoltare a serviciilor, 
care contribuie cu mai puŃin de 50% din PIB în cazul României, rezultat net inferior tuturor 
celorlalte Ńări din zonă. 

Poate fi semnalat faptul că, din punct de vedere al clasificării localităŃilor, Bulgaria, Estonia 
şi chiar Republica Cehă apar ca Ńări “mai rurale” decât România. Dar în cazul acestor Ńări caracterul 
rural nu înseamnă exclusiv agricol, ci înseamnă implicare în sfera serviciilor şi în industrie. Numai 
în România caracterul rural a rămas sinonim cu agricol, iar ultimul termen a ajuns să fie sinonim cu 
agricultură de subzistenŃă. Este evident că, având o asemenea structură a economiei, România va 
avea dificultăŃi majore în adoptarea euro. 

 
Tabelul nr.2. Gradul de deschidere a economiei României 

                                                    (export+import)/PIB      
                                                                                                                             (%) 

 
Sursa: Institutul de Statistică, Banca NaŃională a României, Comisia NaŃională de Prognoză 

 
 
 

 UE-
27 

România % in UE-27 

2000 19100 1809 9,5% 
2003 20800 2419 11,6% 
2006 23700 4530 19,1% 
2007 25000 5788 23,2% 
2008 25100 6500 25,9% 
2009 23500 5428 23,1% 

EUR 

2010 24500 5693 23.2% 
2000 19100 5000 26,2% 
2003 20700 6500 31,4% 
2006 23600 9100 38,6% 
2007 24900 10400 41,8% 
2008 25100 12000 47,8% 
2009 23600 10700 45,3% 

PPS 

2010 24500 10700 43.7% 

 2008 2009 2010 

Grad de deschidere 74,0 67,6 71,1 
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Din punct de vedere al gradului de deschidere a economiei României are o evoluŃie 
sinuoasă.FaŃă de celelalte state membre ale UE are un nivel redus, inclusiv faŃă de celelalte noi state 
membre.Cel mai mic procent este înregistrat în anul 2009,o dată cu declanşarea crizei economice, 
acesta fiind de 67,6%. Însă în 2010 se înregistrează o creştere de 3,5 puncte procentuale. 

 
Tabelul nr.3. ContribuŃia sectoarelor la crearea valorii adăugate brute (2010) 

   (% din total) 
       

 Sursa: Baza de date EUROSTAT 
 

În România, contribuŃia sectoarelor la crearea valorii adăugate brute a fost similară cu cea a 
celorlate state analizate. Ce mai mare contrubuŃie la crearea valorii adăugate brute o are sectorul 
industriei, inclusiv energie repezentând 28,7%, urmată de cea mai mică contribuŃie la crearea valorii 
adăgate brute din sectorul agriculturii, vânătorii şi pescuitului aceasta fiind de 6,5%. 

 
Tabelul nr.4. Productivitatea muncii/persoană angajată( faŃă de UE-27=100) 

 

Ani 
łara 

2008 2009 2010 

Bulgaria 39,6 40,1 41,3 

Cehia 70,0 75,0 73,4 

Letonia 51,6 52,8 54,6 

Lituania 62,1 57,5 62,4 

Ungaria 70,9 72,1 71,2 

Polonia 62,3 65,6 66,8 

România 49,1 49,2 48,9 
    

Sursa: Baza de date EUROSTAT 
 

Conform tabelului privind productivitatea muncii/pe persoană angajată, România are un 
nivel al productivităŃii muncii foarte redus comparativ cu media UE şi cu celelalte state analizate. 
Valoarea indicelui productivitătii muncii/persoană angajată reprezintă în anul 2010  48,9%  faŃă de 
media pe UE, valoare care s-a menŃinut relativ constantă în perioada 2008-2010. Cea mai mare 
valoare a productivităŃii muncii/persoană angajată se înregistrează în Cehia în anul 2009 fiind de 
75,0%, iar cea mai mică valoare se înregistrează în Bulgaria in anul 2008, adică 39,6%. 

łări 

Valoarea 
adăugată 
brută în 

agricultură, 
vânătoare şi 

pescuit 

Valoarea 
adăugată 
brută în 

industrie, 
inclusive 
energie 

Valoarea 
adăugată 
brută în 

construcŃii 

Valoarea 
adăugată 
brută în 
comerŃ, 

transport şi 
comunicaŃii 

Valoarea 
adăugată 
brută în 

afaceri şi 
servicii 

financiare 

Valoarea 
adăugată 
brută în 

alte 
servicii 

Bulgaria 5,3 23,1 8,1 23,6 23,6 16,3 

Cehia 2,3 29,5 7,0 23,3 17,8 17,0 
Letonia 4,1 16,8 5,0 30,2 23,6 20,2 
Lituania 3,4 22,2 5,6 33,3 16,0 19,0 
Ungaria 3,5 27,0 4,0 20,7 23,5 22,3 
Polonia 3,5 24,5 7,1 27,4 18,1 19,1 

România 6,5 28,7 9,6 23,0 15,1 13,6 
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2. CRITERIILE DE CONVERGENłĂ NOMINALĂ 

 
Moneda unică este concepută să stimuleze realizarea pieŃei unice europene deschisă celor 

peste 400 de milioane de consumatori, pe care circulă liber bunurile, capitalurile şi persoanele. 
Adoptarea monedei are misunea să impulsioneze dezvoltarea schimburilor economice internaŃionale 
în interiorul UE şi în raporturile cu alte state. Folosirea acestei monede suprimă unele costuri legate 
de tranzacŃiile în devize, îmbunătăŃeşte fluiditatea şi transparenŃa tranzacŃiilor comerciale.  

Utilizarea monedei euro în spaŃiul european stimulează cadrul concurenŃial între statele 
membre. PreŃurile mărfurilor şi serviciilor fiind exprimate într-o singură monedă, se pot face 
comparaŃii asupra nivelului şi eficienŃei producŃiei din diferite state, iar cumpărătorii sunt avantajaŃi. 

Pentru trecerea la această etapă, nu există un calendar prestabilit, ci fiecare stat progresează 
în ritmul propriu, intrarea făcându-se nu automat, ci după evaluarea din perspectiva îndeplinirii 
criteriilor de convergenŃă. 

 Criteriile de convergenŃă reprezintă testul economic de evaluare a stadiului de pregătire a 
unei economii pentru a participa la etapa a treia a Uniunii Economice şi Monetare. Aceste criterii au 
fost stabilite prin Tratatul de la Maastricht, ratificat de către toate statele membre UE în 1993, şi se 
referă la:   

� stabilitatea preŃurilor: rata medie a inflaŃiei (calculată prin indicele armonizat al 
preŃurilor de consum) pe ultimele 12 luni nu trebuie să depăşească cu mai mult de 1,5% pe cea 
(respectiv, media aritmetică a ratelor inflaŃiei) a celor mai performante state membre în ceea ce 
priveşte stabilitatea preŃurilor, în plus, această evoluŃie trebuie să se dovedească a fi sustenabilă13. 

� finanŃele publice: poziŃia financiară a guvernului trebuie să fie sustenabilă, aceasta fiind 
atinsă prin menŃinerea unei poziŃii bugetare fără atingerea unui deficit considerat excesiv. În 
particular, deficitul bugetar al statului (planificat sau efectiv) nu trebuie să depăşească 3% din PIB, 
dacă această valoare este depăşită, deficitul bugetar trebuie să fie redus substanŃial şi continuu, către 
o valoare apropiată de cea de referinŃă sau depăşirea valorii de referinŃă trebuie să fie excepŃională 
şi temporară,  datoria publică nu trebuie să depăşească 60% din PIB, iar dacă înregistrează valori 
mai mari trebuie să se diminueze semnificativ şi să se apropie de valoarea de referinŃă într-un ritm 
satisfăcător.  

� ratele dobânzii: rata medie nominală a dobânzii pe termen lung pe ultimele 12 luni nu 
trebuie să depăşească cu mai mult de 2% pe cea (respectiv, media aritmetică a ratelor dobânzii pe 
termen lung) a celor mai performante state membre în ceea ce priveşte stabilitatea preŃurilor; rata 
dobânzii poate fi măsurată pe baza titlurilor de stat pe termen lung sau pe baza altor valori mobiliare 
comparabile14. 

� stabilitatea cursului de schimb: cursul de schimb trebuie să se menŃină în intervalul 
dintre marjele de fluctuaŃie din cadrul mecanismului cursului de schimb (SME II), pe o perioadă de 
cel puŃin doi ani, fără tensiuni severe, în special fără a se proceda din proprie iniŃiativă la 
devalorizarea monedei naŃionale faŃă de euro. Noul mecanism al cursului de schimb (SME II) a 
înlocuit Sistemul Monetar European în ianuarie 1999 şi are drept scop fixarea monedelor statelor 
membre care nu fac parte din zona euro la euro prin stabilirea, de comun acord, a unui curs central, 
fix dar ajustabil, faŃă de euro şi a unei benzi standard de fluctuaŃie de +/-15 puncte procentuale.  

Din punct de vedere al stabilităŃii preŃurilor, România a înregistrat în perioada 2008-2010 
valori mai mari decât celelalte Ńări. InflaŃia măsurată prin IAPC a scăzut în România de la 7,9% în 
2008 la 5,0% în 2010. Totuşi, această valoare rămâne cea mai ridicată dintre Ńările analizate. În 
2010 cel mai redus nivel al inflaŃiei a fost înregistrat în Letonia de 0,1%. 

Tabelul nr.5. Indicatori economici de convergenŃă. Stabilitatea preŃurilor 

                                                
13 www.bnr.ro/Glosar-2444.aspx 
14 Turliuc Vasile, Cocriş Vasile, Boariu Angela, Stoica Ovidiu, Dornescu Valeriu, Chirleşan Dan, Monedă şi credit, 
Editua Economică, Bucureşti , 2005, pag.111. 
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                     Sursa: Comisia Europeană (Eurostat) şi BCE, Raport de convergenŃă Mai 2010 

 
Conform tabelului nr. 2.4, România a înregistrat un deficit bugetar excesiv. În anul de 

referinŃă 2009 România a înregistrat un deficit bugetar de 8,3% din PIB. Pentru anul 2010 Comisia 
Europeană prognozează scăderea deficitului bugetar la 8.0% din PIB. Cea mică valoarea a 
deficitului bugetar din anul 2010 se înregistrează în  Suedia aceasta fiind de 2,1% din PIB. 

 
Tabelul nr.6. Indicatori economici de convergenŃă. FinanŃe Publice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sursa: Comisia Europeană (Eurostat) şi BCE, Raport de convergenŃă Mai 2010 
              

Din punct de vedere al datoriei publice brute, ponderea acesteia în PIB s-a majorat în toate 
cele opt state membre analizate, în unele cazuri semnificativ. În perioada 2008-2010, România a 
înregistrat valori mai scăzute ale datoriei publice brute faŃă de celelalte Ńări. Cea mai mare valoare 
se înregistrează în anul 2010, adică de 30,5%. 

Tabelul nr.7. Indicatori economici de convergenŃă. FinanŃe Publice 
 
 

 
               
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa: Comisia Europeană (Eurostat) şi BCE, Raport de convergenŃă Mai 2010 

InflaŃia măsurată prin IAPC 
 łara 

2008 2009 2010 
Bulgaria 12,0 2,5 1,7 

Cehia 6,3 0,6 0,3 
Letonia 15,3 3,3 0,1 
Lituania 11,1 4,2 2,0 
Ungaria 6,0 4,0 4,8 
Polonia 4,2 4,0 3,9 

România 7,9 5,6 5,0 
Suedia 3,3 1,9 2,1 

Excedentul (+)/ deficitul (-) administraŃiilor publice 
łara 

2008 2009 2010 
Bulgaria 1,8 -3,9 -2,8 

Cehia -2,7 -5,9 -5,7 
Letonia -4,1 -9,0 -8,6 
Lituania -3,3 -8,9 -8,4 
Ungaria -3,8 -4,0 -4,1 
Polonia -3,7 -7,1 -7,3 

România -5,4 -8,3 -8,0 
Suedia 2,5 -0,5 -2,1 

Datoria publică brută 
łara 

2008 2009 2010 
Bulgaria 14,1 14,8 17,4 

Cehia 30,0 35,5 39,8 
Letonia 19,5 36,1 48,5 
Lituania 15,6 29,3 38,6 
Ungaria 72,9 78,3 78,9 
Polonia 47,2 51,0 53,9 

România 13,3 23,7 30,5 
Suedia 38,3 42,3 42,6 
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Din punct de vedere al participării la MCS II se pare că România nu a participat în nici unul 
din cei trei ani la acest mecanism, singurele Ńări care au putut participa au fost Letonia şi Lituania. 
 

Tabelul nr.8. Indicatori economici de convergenŃă. Cursul de schimb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa: Comisia Europeană (Eurostat) şi BCE, Raport de convergenŃă Mai 2010 

 
Conform tabelului nr. 9, leul a suferit o depreciere substanŃială în raport cu euro în intervalul 

2008-2009, pentru ca ulterior să se redreseze uşor. Cursul de schimb al leului faŃă de euro a 
cunoscut un grad înalt de volatilitate până în anul 2009. În anul 2010, cursul de schimb al leului 
românesc a depăşit uşor mediile istorice corespunzătoare ultimilor zece ani. 

 

Tabelul nr.9. Indicatori economici de convergenŃă. Cursul de schimb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

Sursa: Comisia Europeană (Eurostat) şi BCE, Raport de convergenŃă Mai 2010 
                   

În perioada de referinta 2009-2010, ratele dobanzii pe termen lung s-au situat, în medie, la 
9,4%, valoare net superioară celei de referinŃă corespunzătoare criteriului de convergenŃă privind 
ratele dobânzii. 

Tabelul nr. 10. Indicatori economici de convergenŃă. Rata dobânzii pe termen lung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Sursa:Comisia Europeană (Eurostat) şi BCE, Raport de convergenŃă Mai2010 

Moneda care participă la MCS II 
łara 

2008 2009 2010 
Bulgaria Nu Nu Nu 

Cehia Nu Nu Nu 
Letonia Da Da Da 
Lituania Da Da Da 
Ungaria Nu Nu Nu 
Polonia Nu Nu Nu 

România Nu Nu Nu 
Suedia Nu Nu Nu 

Cursul de schimb faŃă de euro 
łara 

2008 2009 2010 
Bulgaria 0,0 0,0 0,0 

Cehia 10,2 -6,0 2,6 
Letonia -0,4 -0,4 -0,4 
Lituania 0,0 0,0 0,0 
Ungaria -0,1 -11,5 -4,5 
Polonia 7,2 -23,2 8,4 

România -10,4 -15,1 2,9 
Suedia -3,9 -10,4 6,8 

Rata dobânzii pe termen lung łara 
2008 2009 2010 

Bulgaria 5,4 7,2 6,9 
Cehia 4,6 4,8 4,7 

Letonia 6,4 12,4 12,7 
Lituania 5,6 14,0 12,1 
Ungaria 8,2 9,1 8,4 
Polonia 6,1 6,1 6,1 

România 7,7 9,7 9,4 
Suedia 3,9 3,3 3,3 
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În concluzie, din punct de vedere al gradului de îndeplinire a criteriilor de la Maastricht, 

România nu îndeplineşte criteriul care se referă la rata inflaŃiei existând o diferenŃă de 3,3pp faŃă de 
cerinŃele de la Maastricht, deasemenea şi rata dobânzilor pe termen lung înregistrează o diferenŃă de 
1,3pp, iar deficitul bugetar consolidat are deasemenea o diferenŃă de 4,2pp. Dar România 
îndeplineşte cursul de schimb faŃă de euro şi datoria publică încadrându-se în cerinŃele de la 
Maastricht. 

 
Tabelul nr.11. Gradul de îndeplinire a criteriilor de la Maastricht 

 
Indicatorii de convergenŃă 
nominală 

Criterii Maastricht România 
2010 

DiferenŃa 

Rata inflaŃiei(IAPC) 
(procente, medie anuală) 

<1,5 pp peste media celor 
mai performanŃi 3 membri 
UE(2,2%) 

5,5% 
 

3,3pp 

Rata dobânzilor pe termen 
lung(procente pe an) 

<2 pp peste media celor 
mai performanŃi 3 membri 
UE din perspectiva 
stabilităŃii preŃurilor(6,3%) 

7,6% 
 

1,3pp 

Cursul de schimb faŃă de 
euro(apreciere(+)/depreciere(-) 
procentuală maxima) 

± 15 procente 
+1,71/14,3   

Deficitul bugetar consolidat 
(pondere in PIB) 

sub 3 la sută 
7,2% 4,2pp 

Datoria publică(procente in 
PIB) 

sub 60 la sută 
30,4%  

         
Sursa: Eurostat, Institutul NaŃional de Statistică, Ministerul FinanŃelor Publice, Banca NaŃională a României.  

 

3. AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJE ADERĂRII ROMÂNIEI LA ZONA EURO 
 

Trecerea la moneda unică europeană, va reprezenta un proces complex. Moneda unică este 
concepută să stimuleze realizarea pieŃei unice europene deschisă celor 370 milioane de 
consumatori, pe care circulă liber bunurile, capitalurile şi persoanele15. 

Adoptarea monedei unice are misiunea să impulsioneze dezvoltarea schimburilor economice 
internaŃionale în interiorul Uniunii Europene şi în raporturile cu alte state. Folosirea acestei monede 
suprimă costuri legate de tranzacŃii în devize, îmbunătăŃeşte fluiditatea şi transparenŃa tranzacŃiilor 
comerciale.Utilizarea monedei euro în spaŃiul european stimulează cadrul concurenŃial între statele 
membre. PreŃurile mărfurilor şi serviciilor fiind exprimate într-o singură monedă, se pot face 
comparaŃii asupra nivelului şi eficienŃei produselor din diferite state iar cumpărătorii sunt avantajaŃi. 

Unul dintre principalele avantaje a aderării la Zona Euro se referă la faptul că euro va reduce 
costurile pe care agenŃii economici locali le suportă ca urmare a schimburilor valutare. Tot datorită 
monedei unice se economiseşte timp preŃios în activitatea de gestiune, nemaifiind necesară analiza 
riscului şi a raportului cheltuieli-profit pentru fiecare tranzacŃie în parte, efectuată de către firmă. 

Un alt avantaj care rezultă din adoptarea monedei euro de către România îl constituie faptul 
că se simplifică evaluarea rezultatelor comerciale efectuate din punct de vedere al întreprinderii, 
nemaifiind necesar să se Ńină cont de volatilitatea monedei. 

Accesul mult mai facil al exportului pe pieŃele oricărei Ńări membre este un alt avantaj care 
ar putea fi fructificat după eliminarea barierelor monetare din cadrul Uniunii Europene. În acest caz, 
se va reduce numărul de intermediari, astfel încât întreprinderea să-şi poată mări veniturile ca 

                                                
15 Andrei C. Liviu, Euro, Editura Economică, Bucureşti, 2003, p. 54. 
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urmare a exporturilor efectuate şi vor deveni mai competitive din punct de vedere al preŃurilor 
oferite. 

TransparenŃa reprezintă un alt avantaj oferit de moneda unică europeană. Acesta înseamnă 
că exprimarea tuturor preŃurilor în euro va ajuta firmele româneşti să îşi aleagă furnizorii care să le 
asigure cele mai mici cheltuieli şi să exporte în acele Ńări în care pot obŃine veniturile cele mai mari. 

Aderarea la Zona Euro va genera o serie de riscuri, cei drept,  puŃine la număr, dar care vor 
avea impact direct asupra vieŃii cotidiene şi asupra sistemului financiar. 

Dintre aceste riscuri cel mai cunoscut este acela cu privire la creşterea generalizată a 
preŃurilor, din cauza lipsei de familiaritate a populaŃiei cu noile preŃuri exprimate în euro, de 
speculare a unor erori de rotunjire. 

Un alt risc legat de integrarea României în Zona Euro, îl constituie dimensionarea adecvată 
pe termen scurt a lichidităŃilor în euro la nivelul sistemului bancar, având în vedere o cerere de 
numerar în monedă unică. 

Participarea la Uniunea Monetară presupune şi pierderea posibilităŃii de alegere a ratei 
inflaŃiei şi a cursului valutar, ca instrumente pentru înlăturarea dezechilibrelor macroeconomice care 
constituie un alt dezavantaj. 

Schimbarea monedei naŃionale în favoarea monedei unice europene presupune şi pierderea 
controlului şi a puterii de decizie cu privire la problemele monetare şi a flexibilităŃii luării deciziilor 
care să permită protejarea economiei româneşti de şocurile externe.  
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MEDIUL ECONOMIC CONCURENłIAL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 
Autor: TUDOR Anca Mihaela 

Anul I, Economie şi FinanŃe Europene 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Cristina BÂLDAN 

 
1. MONITORIZAREA PUNERII ÎN APLICARE A CADRULUI TEMPORAR 

PRIVIND AJUTOARELE DE STAT 
De la începutul crizei financiare globale, în toamna anului 2008, Comisia Europeană a 

furnizat orientări detaliate privind criteriile de stabilire a compatibilităŃii măsurilor temporare de 
sprijin în contextul crizei în favoarea instituŃiilor financiare, în temeiul articolului 107 alineatul (3) 
litera (b) din Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene (TFUE), sub forma garanŃiilor de stat, 
a recapitalizărilor sau a măsurilor de salvare a activelor, precum şi orientări cu privire la măsurile de 
restructurare necesare în cazul băncilor aflate în dificultate.  

Prin aplicarea normelor privind ajutoarele de stat, Comisia Europeană a asigurat limitarea la 
minimum a denaturării concurenŃei în cadrul pieŃei interne, în pofida sumelor importante ale 
ajutoarelor de stat, şi restructurarea băncilor beneficiare, după caz. 

În perioada 1 octombrie 2008– 1 octombrie 2010, Comisia Europeană a adoptat peste 200 de 
decizii referitoare la măsuri de ajutor de stat pentru sectorul financiar, acordate în scopul remedierii 
unor perturbări grave ale economiilor statelor membre. Peste 40 de scheme de ajutor au fost 
autorizate, modificate sau prelungite şi au fost luate decizii individuale cu privire la peste 40 de 
instituŃii financiare.  

În 2009, valoarea nominală a ajutoarelor acordate de statele membre sectorului financiar s-a 
ridicat la 1 107 de miliarde EUR (9,3% din PIB-ul UE), iar în 2008 această cifră a fost de 1 236 de 
miliarde EUR. 

Pe perioada crizei, disponibilitatea garanŃiilor de stat s-a dovedit a fi un instrument eficient 
de îmbunătăŃire a accesului băncilor la finanŃare şi de restabilire a încrederii în piaŃă.  

Utilizarea schemelor de recapitalizare a fost limitată în 2010, an în care au avut loc unele 
intervenŃii ad hoc. Cu toate acestea, realitatea a demonstrat o reducere a utilizării infuziilor de 
capital de stat în 2010 faŃă de 2009; în plus, băncile care au beneficiat de măsuri pentru salvarea 
activelor sau de recapitalizare în 2009 sau 2010 au fost supuse obligaŃiilor de restructurare. 

Restructurarea mai multor bănci europene a reprezentat una dintre principalele provocări ale 
anului 2010 şi a urmat trei principii de bază:  

a) restabilirea viabilităŃii pe termen lung fără ajutor din partea statului, pe baza unui plan de 
restructurare solid; 

b) repartizarea sarcinilor între bancă/acŃionarii acesteia şi stat; 
c) limitarea denaturării concurenŃei, de obicei prin măsuri structurale (cesionări) şi de 

comportament (interzicerea achiziŃiilor sau limitarea practicilor comerciale agresive). 
În 2010, Comisia Europeană a aprobat restructurarea sau lichidarea unui număr de 14 bănci, 

dintre care principalele au fost Aegon, Dexia, Ethias, Parex şi Sparkasse Köln/Bonn; toate aceste 
cazuri au fost aprobate de către Comisia Europeană şi au inclus măsuri obligatorii structurale şi de 
comportament. Comisia a adoptat o decizie negativă în cazul Banco Privado Português, iar aceasta 
este în prezent în lichidare. 

Ca rezultat al intervenŃiei politice, deficitul acut de fonduri bancare care a apărut în toamna 
anului 2008 a fost depăşit relativ repede. Cu toate acestea, criza datoriilor de stat care s-a declanşat 
în prima jumătate a anului 2010 a arătat în mod clar că, deşi exista o oarecare îmbunătăŃire faŃă de 
vârful din 2008, nivelul tensiunilor de pe pieŃele financiare impunea încă adoptarea de măsuri de 
ajutor specifice pentru combaterea crizei şi după anul 2010.  

La 1 decembrie 2010, Comisia Europeană a prelungit până la sfârşitul anului 2011 
valabilitatea normelor privind măsurile adoptate pentru sectorul financiar în contextul crizei. Totuşi, 
întrucât a devenit evident faptul că băncile se confruntau cu mai puŃine dificultăŃi în obŃinerea de 
capital de pe piaŃă, de la 1 ianuarie 2011 Comisia Europeană a introdus cerinŃa ca fiecare beneficiar 
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al unei măsuri de recapitalizarea sau privind activele depreciate să prezinte un plan de restructurare, 
indiferent dacă banca se consideră a fi, în esenŃă, solidă sau în dificultate. 

În 2008, Comisia Europeană a adoptat cadrul temporar (CT), al cărui obiectiv era facilitarea 
accesului întreprinderilor la finanŃare, în contextul crizei.  

De la momentul introducerii acestui cadru până la 1 octombrie 2010, Comisia Europeană a 
aprobat 73 de scheme şi patru măsuri de ajutor ad hoc. Volumul ajutoarelor aprobate în 2009 a fost 
de 82,5 miliarde EUR (0,7% din PIB-ul UE). 

Principalele măsuri utilizate au fost cuantumul ajutoarelor limitate compatibile, garanŃiile 
subvenŃionate şi împrumuturile subvenŃionate. Relaxarea condiŃiilor de acceptare a excepŃiilor 
pentru asigurarea creditelor de export de către stat, în cadrul ComunităŃii, a contribuit la susŃinerea 
comerŃului.  

Adaptarea capitalului de risc a fost, de asemenea, percepută pozitiv, ca un semnal important 
pentru investitorii privaŃi. Împrumuturile subvenŃionate pentru fabricarea de produse ecologice au 
fost utilizate de un număr mai mic de state membre, cinci dintre acestea notificând acest tip de 
împrumuturi. 

Având în vedere caracterul fragil al redresării, Comisia Europeană a considerat că este 
prematur să permită expirarea cadrului temporar la sfârşitul anului 2010. Încetarea progresivă a fost 
considerată drept răspunsul cel mai adecvat la situaŃia actuală a pieŃei.  

La 1 decembrie 2010, Comisia Europeană a aprobat prelungirea cadrului temporar până la 
sfârşitul anului 2011, punând accentul pe IMM-uri şi pe un spectru limitat de măsuri. 

Au fost menŃinute măsurile care vizează remedierea celorlalte disfuncŃionalităŃi ale pieŃei, în 
special a problemelor rămase nesoluŃionate care se referă la accesul la finanŃare al IMM-urilor, sub 
rezerva unor condiŃii mai stricte, pentru a reflecta trecerea treptată la un regim normal al ajutoarelor 
de stat. 

În 2010, Grecia s-a aflat într-o poziŃie fiscală precară. Pentru a sprijini eforturile guvernului 
elen de redresare a economiei, la 2 mai 2010, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană şi 
Fondul Monetar InternaŃional (FMI) au garantat un program pe trei ani de ajustare economică, 
finanŃat de către statele membre din zona euro prin împrumuturi bilaterale în valoare totală de 80 de 
miliarde EUR şi susŃinut de FMI printr-un acord stand-by în valoare de aproximativ 30 de miliarde 
EUR. 

AutorităŃile elene au convenit asupra unui program multianual de consolidare fiscală şi de 
reforme structurale, în scopul de a readuce economia Greciei pe o traiectorie sustenabilă, de a 
restabili încrederea în pieŃele datoriilor de stat şi de a menŃine stabilitatea zonei euro.  

Pentru consolidarea sistemului financiar al Greciei, Comisia Europeană a autorizat 
emisiunea de garanŃii guvernamentale suplimentare, a fost constituit un Fond de stabilitate 
financiară care oferă sprijin în capital băncilor şi au fost prezentate planuri de restructurare pentru 
şase dintre băncile recapitalizate, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat.  

În plus, reformele structurale ale programului de ajustare economică au inclus o secŃiune 
referitoare la concurenŃă. 

Astfel, Grecia a colaborat cu Comisia Europeană în legătură cu noua legislaŃie elenă privind 
investiŃiile, reformele din cadrul autorităŃii elene pentru concurenŃă şi liberalizarea profesiilor cu 
acces restricŃionat. 

În ceea ce priveşte Irlanda, situaŃia a devenit foarte tensionată, atât pentru bănci, cât şi în 
privinŃa datoriei de stat, în ultimul trimestru al anului. Asocierea dintre criza economică gravă şi un 
sector bancar supradimensionat, care înregistra pierderi uriaşe, a condus la o presiune şi mai mare 
asupra datoriei de stat a Irlandei.  

La 28 noiembrie 2010, Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană (BCE), FMI şi 
autorităŃile irlandeze au convenit asupra unui program. Acesta prevede un împrumut în valoare de 
85 de miliarde EUR acordat Irlandei, din care 35 de miliarde EUR vor fi puse la dispoziŃie pentru 
restabilirea viabilităŃii băncilor.  
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Ca parte a programului respectiv, două bănci din Irlanda vor fi lichidate (Anglo Irish Bank şi 
INBS), în timp ce altele vor fi capitalizate şi restructurate în conformitate cu normele UE privind 
ajutoarele de stat.  

În ceea ce priveşte reformele structurale în domeniul concurenŃei, vor fi luate mai multe 
măsuri pentru consolidarea concurenŃei pe piaŃa produselor, piaŃa energiei şi în alte industrii de 
reŃea.  

Aceste măsuri includ introducerea unor modificări ale legislaŃiei în scopul eliminării 
restricŃiilor asupra comerŃului şi concurenŃei în sectoarele protejate, care să elimine excluderea 
actuală a anumitor sectoare din sfera de aplicare a legislaŃiei naŃionale în domeniul concurenŃei şi să 
aibă un mai mare efect de descurajare a practicilor anticoncurenŃiale. 

2. APLICAREA NORMELOR ANTITRUST 
a. Regulamentul de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale 
La 20 aprilie 2010, Comisia Europeană a adoptat un regulamentul de exceptare pe categorii 

revizuit şi orientări privind acordurile verticale, adică acordurile între furnizori şi cumpărători care 
operează la diferite niveluri ale lanŃului de producŃie şi de distribuŃie pentru furnizarea şi 
distribuirea de produse şi servicii. 

Principiul de bază al regulilor revizuite rămâne acela că întreprinderile cu putere limitată pe 
piaŃă sunt libere să decidă asupra modului în care îşi distribuie produsele, cu condiŃia să nu încheie 
acorduri care să conŃină restricŃii privind stabilirea preŃurilor sau alte restricŃii grave. 

Regulile au fost însă revizuite pentru a Ńine seama de puterea pe care o pot avea pe piaŃă atât 
cumpărătorii, cât şi vânzătorii, astfel încât toate părŃile acordului să deŃină fiecare o cotă de piaŃă 
sub 30%, pentru ca exceptarea pe categorii să poată fi aplicată. 

De asemenea, regulamentul şi orientările care îl însoŃesc Ńin seama de dezvoltarea rapidă a 
internetului ca forŃă utilizată în vânzările online şi în schimburile comerciale transfrontaliere, care 
sporeşte posibilitatea consumatorilor de a alege, precum şi concurenŃa preŃurilor.  

Datorită caracterului mai clar şi mai predictibil al noilor reguli, distribuitorii beneficiază de 
stimulente mai vizibile pentru a dezvolta activităŃi online în scopul de a ajunge la şi a fi accesibili 
pentru clienŃii din UE, asigurând astfel realizarea deplină a pieŃei interne digitale. 

b. Regulamente de exceptare pe categorii aplicabile acordurilor de cooperare 
orizontale 

La 14 decembrie 2010, Comisia Europeană a adoptat noi reguli şi orientări pentru evaluarea 
acordurilor de cooperare orizontală, adică acordurile încheiate între întreprinderile care operează la 
acelaşi nivel al lanŃului de aprovizionare, precum acordurile de cooperare în materie de cercetare şi 
dezvoltare, producŃie, achiziŃii, comercializare, standardizare şi schimburi de informaŃii.  

Acest nou regim cuprinde două regulamente aplicabile de exceptare pe categorii privind, pe 
de o parte, acordurile de cercetare şi dezvoltare, iar pe de altă parte acordurile de specializare şi 
producŃie în comun, precum şi orientările orizontale care le însoŃesc. 

Abordarea Comisiei Europene, consacrată în noile reguli, este de a acorda întreprinderilor 
libertatea maximă de cooperare şi de a proteja, în acelaşi timp, concurenŃa în cazul cooperărilor care 
contravin dispoziŃiilor articolului 101 din TFUE, de exemplu prin faptul că aduc prejudicii 
consumatorilor.  

Punctul de vedere al Comisiei Europene asupra cooperării dintre concurenŃi nu s-a modificat 
fundamental faŃă de regulile precedente instituite în 2000. Cu toate acestea, noile reguli privind 
acordurile orizontale de cooperare sunt mult mai detaliate, mai uşor de utilizat şi mai clare decât 
cele precedente.  

Două dintre aspectele esenŃiale ale reformei includ introducerea unui nou capitol privind 
schimburile de informaŃii şi o revizuire substanŃială a capitolului referitor la acordurile privind 
standardizarea.  

Cel de-al doilea aspect clarifică, în special, condiŃiile esenŃiale de asigurare a proceselor 
competitive de stabilire a standardelor şi contribuie la realizarea obiectivului privind crearea unui 
sistem de standarde mai eficient pentru Europa, astfel cum se arată în iniŃiativa emblematică „O 
politică industrială integrată pentru era globalizării” din strategia Europa 2020. 
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c. Regulamente de exceptare pe categorii aplicabile sectoarelor specifice 
În domeniul asigurărilor, la 24 martie 2010 a fost adoptat noul regulament de exceptare pe 

categorii în sectorul asigurărilor.  
La 27 mai, Comisia Europeană a adoptat noile reguli de concurenŃă pentru acordurile dintre 

producătorii de vehicule şi distribuitorii autorizaŃi ai acestora, atelierele de reparaŃii şi distribuitorii 
de piese de schimb. 

Noile reguli aliniază în mare măsură politica în domeniul concurenŃei de pe piaŃa de 
automobile la regimul general aplicabil altor sectoare. 

Aplicarea la nivel privat a normelor antitrust ale Uniunii Europene reprezintă o completare 
esenŃială la aplicarea eficientă a normelor antitrust de către Comisia Europeană şi autorităŃile 
naŃionale din domeniul concurenŃei.  

În Cartea Albă din 2008 privind acŃiunile în despăgubire în materie de încălcare a normelor 
antitrust, Comisia Europeană propunea o serie de măsuri, cum ar fi recursul colectiv şi cuantificarea 
prejudiciilor produse prin încălcarea normelor antitrust, pentru a oferi consumatorilor şi 
întreprinderilor mai multe posibilităŃi de a obŃine despăgubiri pentru astfel de prejudicii. 

Propunerile Comisiei Europene privind recursul colectiv au declanşat o amplă dezbatere 
publică ce depăşeşte domeniul normelor antitrust, axându-se pe rolul recursului colectiv în cazul în 
care o singură încălcare a normelor Uniunii Europene prejudiciază largi grupuri de victime.  

Comisia a decis să organizeze o consultare publică ce ar trebui să contribuie la identificarea 
unui set de principii comune pentru orice propunere legislativă viitoare referitoare la recursul 
colectiv. O comunicare care să prezinte aceste principii a fost programată spre a fi adoptată în 2011. 

În anul 2010, Comisia Europeană a adoptat şapte decizii referitoare la carteluri, impunând 
amenzi în valoare totală de peste 3 miliarde EUR unui număr de 70 de întreprinderi şi continuând să 
se concentreze, în acŃiunile de aplicare eficientă a legislaŃiei, pe combaterea cartelurilor. 

Comisia a vizat eficientizarea procesului, prin aplicarea procedurii de soluŃionare. În 2010, 
Comisia a adoptat primele două decizii de soluŃionare: o decizie definitivă de soluŃionare în cazul 
DRAM-urilor şi o decizie de soluŃionare hibridă în cazul fosfaŃilor pentru hrana animalelor.  

Cazul DRAM-urilor a reprezentat un punct de reper în practica Uniunea Europeană privind 
cartelurile, întrucât soluŃionarea acestuia a inclus toate cele zece întreprinderi implicate, iar decizia 
nu a fost contestată. 

 În contextul crizei economice, cele şapte decizii referitoare la carteluri adoptate în 2010 au 
fost urmate de 32 de cereri de reducere a amenzii care invocau „imposibilitatea de plată”, dintre 
care doar nouă au fost aprobate după o analiză amănunŃite a situaŃiei financiare a solicitanŃilor. 

În 2010, Comisia Europeană a soluŃionat, în temeiul articolului 101 din TFUE, un caz 
antitrust important din sectorul transportului aerian, conferind caracter obligatoriu din punct de 
vedere juridic angajamentelor asumate de către British Airways, American Airlines şi Iberia.  

Această decizie va aduce beneficii importante consumatorilor europeni, asigurând 
menŃinerea unei concurenŃe suficiente în sectorul zborurilor transatlantice, în special celor cu 
plecare de la Londra. 

În sectorul serviciilor financiare, Comisia Europeană a conferit caracter obligatoriu 
angajamentelor asumate de către Visa cu privire la comisioanele interbancare multilaterale 
aplicabile operaŃiunilor transfrontaliere cu carduri de debit imediat de consum, efectuate în SEE, 
precum şi aceluiaşi tip de operaŃiuni efectuate la intern, în nouă Ńări ale SEE, aliniindu-le la 
angajamentele unilaterale luate la 1 aprilie 2009 de către MasterCard şi „metodologia indiferenŃei 
comerciantului” la modalităŃile de plată. 

De asemenea, Comisia Europeană a adoptat prima sa decizie antitrust pe piaŃa serviciilor de 
sănătate. 

Comisia Europeană a impus o amendă de 5 milioane EUR AsociaŃiei Farmaciştilor Francezi, 
sancŃionând astfel comportamentul acestei asociaŃii pe piaŃa serviciilor clinice de analize de 
laborator. 
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Comisia Europeană şi-a continuat activităŃile de aplicare a legislaŃiei în temeiul articolului 
102 din TFUE, în special în sectorul energetic, în care a adoptat patru decizii, precum şi în sectorul 
tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (TIC), unde a iniŃiat mai multe proceduri. 

În sectorul energetic, Comisia Europeană a acŃionat în baza rezultatelor anchetei sectoriale 
din 2007, adoptând patru decizii antitrust importante, prin care angajamentele propuse de 
întreprinderi, de a pune capăt unei posibile încălcări a normelor de concurenŃă, au devenit 
obligatorii. Aceste decizii se referă la operatori din FranŃa, Suedia, Germania şi Italia care blocau 
accesul la pieŃele de energie prin diverse mijloace, cum ar fi contractele de furnizare pe termen 
lung, cu restricŃii privind revânzarea sau limitarea capacităŃilor de transport sau a celor de export 
disponibile în reŃelele energetice. 

Pe piaŃa serviciilor TIC, Comisia Europeană a iniŃiat proceduri împotriva companiei IBM, 
pentru presupuse abuzuri de poziŃie dominantă pe piaŃa calculatoarelor mainframe, precum şi 
împotriva companiei Google Inc., pentru presupuse abuzuri de poziŃie dominantă pe piaŃa serviciilor 
de căutare online, publicitate online şi intermediere de publicitate online.  

Comisia Europeană a lansat două anchete preliminare privind practicile de afaceri ale 
companiei Apple legate de produsele şi serviciile iPhone. Ambele anchete au fost închise după ce 
Apple a propus modificarea acestor practici. 

Numărul deciziilor de executare în materie de antitrust şi carteluri, în funcŃie de an şi tip, în 
perioada 2005-2010 

Figura 1. Numărul deciziilor de executare în materie de antitrust şi carteluri 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

3. CONTROLUL CONCENTRĂRILOR ECONOMICE 
În anul 2010, din cauza crizei economice, numărul concentrărilor notificate a fost redus. În 

total, Comisiei Europene i-au fost notificate 274 de tranzacŃii, au fost adoptate 16 decizii sub 
rezerva unor condiŃii şi nu s-a adoptat nicio decizie de interzicere. 

Marea majoritate a concentrărilor notificate au fost aprobate fără condiŃii, atât în cadrul 
procedurii normale, cât şi al celei simplificate, reprezentând 55% din numărul total al notificărilor. 

Comisia Europeană a adoptat trei decizii în 2010, după o analiză aprofundată în cea de-a 
doua etapă a investigaŃiilor referitoare la concentrările Oracle/Sun Microsystems, 
Monsanto/Syngenta şi Unilever/Sara Lee Body. 

La 17 noiembrie 2010, după o investigaŃie amănunŃită, Comisia Europeană a aprobat 
achiziŃia de către societatea Syngenta din ElveŃia a diviziei internaŃionale de seminŃe de floarea 
soarelui a întreprinderii americane Monsanto, cu condiŃia cesionării hibrizilor de floarea soarelui de 
la Monsanto, comercializaŃi sau aflaȋi oficial în faza de probă în Spania şi în Ungaria, precum şi a 
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liniilor de producŃie ale întreprinderii mamă, utilizate la crearea acestor hibrizi sau aflate în prezent 
în dezvoltare în vederea creării de hibrizi pentru Spania şi Ungaria. 

De asemenea, Comisia Europeană a aprobat, la aceeaşi dată, achiziŃia planificată de 
întreprinderea anglo-olandeză de bunuri de consum Unilever a diviziei de produse de îngrijire 
pentru corp şi pentru Ńesături a Sara Lee Corp din Statele Unite, sub rezerva îndeplinirii anumitor 
condiŃii. 

InvestigaŃia amănunŃită a arătat că prin concentrarea respectivă Unilever ar fi obŃinut o 
poziŃie de lider foarte puternic pe mai multe pieŃe de deodorante, prin combinarea mărcilor celor 
două părŃi, în special a mărcii Sanex cu Dove şi cu Rexona, care în prezent concurează una cu 
cealaltă.  

Pentru înlăturarea acestor probleme, Ńările participante la concentrare s-au oferit să cesioneze 
marca Sanex a companiei Sara Lee şi divizia asociată din Europa. 

Numărul deciziilor finale privind concentrările economice, în funcȋie de an şi tip, în 
perioada 2005-2010. 

Figura 2. Numărul deciziilor finale privind concentrările economice 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 

4. CONTROLUL AJUTOARELOR DE STAT 
Majoritatea ajutoarelor aprobate în 2010 au fost legate de obiective orizontale de interes 

comun european, precum cultura şi conservarea patrimoniului, coeziunea regională, protecŃia 
mediului, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea şi compensarea daunelor produse de catastrofe 
naturale, pe lângă ajutoarele acordate în contextul crizei economice şi financiare.  

Statele membre au utilizat foarte mult posibilităŃile oferite de regulamentul general de 
exceptare pe categorii (RGEC), potrivit căruia ajutoarele care îndeplinesc criteriile pe care acesta le 
stabileşte pot fi acordate fără notificarea prealabilă a Comisiei Europene.  

În 2010, Comisia Europeană a fost informată cu privire la introducerea unui număr de 414 
de astfel de noi măsuri de către statele membre. 

În ceea ce priveşte valoarea ajutoarelor autorizate, cifrele sunt prezentate în tabelele 
indicatorilor în materie de ajutoare de stat cu o întârziere de un an. Valoarea totală a ajutoarelor, 
excluzând măsurile legate de criză, s-a ridicat în 2009 la 0,62% din PIB sau 73,2 miliarde EUR, 
situându-se la un nivel cu puțin peste cel din 2008 (0,58% din PIB).  

În medie, 84% din ajutoarele acordate industriei şi serviciilor au fost direcŃionate către 
obiective orizontale de interes comun.  
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Anul 2010 a fost primul an întreg în care s-a aplicat pachetul de simplificare. Acest pachet 
cuprinde un Cod de bune practici şi o Comunicare privind o procedură simplificată, ambele având 
drept obiectiv îmbunătăŃirea eficienŃei, transparenŃei şi previzibilităŃii procedurilor în domeniul 
ajutoarelor de stat.  

Primele rezultate ale Codului de bune practici au fost încurajatoare, în special în privinŃa 
gestionării contestaŃiilor, un număr din ce în ce mai mare de reclamanŃi fiind informaŃi despre 
situaŃia cererilor lor. 

EvoluŃia sumei totale a ajutoarelor de stat acordate de statele membre în perioada 2004-
2009, exprimată în procent din PIB-ul UE. 

Figura 3. EvoluŃia ajutoarelor de stat acordate de statele membre 

 
Sursa: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html 
Ajutoarele de stat se clasifică în: 
1. Ajutoarele de stat orizontale 
a. Ajutoarele regionale 
În conformitate cu orientările privind ajutoarele naŃionale regionale pentru perioada 2007-

2013, Comisia Europeană a efectuat o evaluare a situaŃiei ajutoarelor de stat şi a plafonului 
ajutoarelor acordate regiunilor cu efect statistic care au beneficiat cu titlu tranzitoriu de statutul de 
regiune asistată în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (a) până la sfârşitul anului 2010.  

De asemenea, Comisia Europeană a acceptat modificările introduse în hărŃile ajutoarelor de 
stat regionale notificate de trei state membre (FranŃa, Irlanda şi Italia) referitoare la anumite regiuni 
eligibile pentru a beneficia de ajutor regional în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c). 

În anul 2010, Comisia Europeană a aprobat ajutoare regionale pentru şase mari proiecte de 
investiŃii. Patru dintre aceste proiecte sunt din sectorul fotovoltaic, trei fiind realizate în Germania şi 
unul în Spania, iar celelalte sunt din industria mecanică din Germania şi din Italia. 

De asemenea, au fost aprobate cinci măsuri de ajutor ad hoc în favoarea unor întreprinderi 
individuale, pentru investiŃii în zone aflate pe hărŃile ajutoarelor regionale pentru perioada 2007–
2013, precum şi zece scheme de ajutor, dintre care cinci referitoare la regiuni ultraperiferice. 

În 2010, Comisia a închis trei investigaŃii oficiale cu o decizie pozitivă şi două decizii 
negative referitoare la un bonus destinat IMM-urilor acordat ilegal întreprinderii Sovello AG şi, 
respectiv, la o măsură de ajutor incompatibilă în favoarea întreprinderii Fri-el Acerra, din cauza 
absenŃei efectului stimulator şi insuficienŃei contribuŃiei regionale. 

b. Ajutorul pentru protecŃia mediului 
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În temeiul orientărilor privind ajutorul de stat pentru protecȋia mediului, Comisia 
Europeană a aprobat mai multe măsuri în sprijinul economiei de energie şi al producŃiei de energie 
din surse regenerabile.  

Un număr din ce în ce mai mare de notificări de acest tip au făcut referire la ajutoare 
individuale cu valori relativ ridicate (ajutoare pentru investiŃii de peste 7,5 milioane EUR per 
întreprindere) şi au făcut obiectul unei evaluări economice amănunŃite, ca parte integrantă a 
abordării mai economice a analizei ajutoarelor de stat.  

Schemele aprobate s-au referit, în principal, la ajutoarele pentru energia regenerabilă şi la 
captarea şi stocarea carbonului. 

c. Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea 
Inovarea a fost plasată în centrul strategiei Europa 2020, iar iniŃiativa emblematică „O 

Uniune a inovării”evidenŃiază necesitatea unei mai bune finanŃări a inovării în Europa, în scopul 
creşterii performanŃei.  

Cadrul comunitar pentru cercetare, dezvoltare şi inovare sprijină acest obiectiv facilitând 
pentru statele membre o orientare mai bună a ajutoarelor către disfuncŃionalităŃile relevante ale 
pieŃei.  

În 2010, Comisia Europeană a aprobat, în temeiul acestui cadru, douăsprezece scheme de 
ajutor cu un buget total de peste 5 miliarde EUR şi a decis iniŃierea unei proceduri oficiale de 
investigare pentru un alt caz care a fost retras ulterior. Dintre aceste măsuri, cinci au constituit 
scheme de ajutor pentru cercetare şi dezvoltare, patru au fost scheme de ajutor orientate spre 
domeniul inovării, iar patru au fost măsuri mixte. 

În plus, în urma unei evaluări economice amănunŃite, Comisia Europeană a decis să nu 
ridice obiecŃiuni în legătură cu zece ajutoare notificabile individual pentru mari proiecte în 
domeniul cercetării şi dezvoltării, care se refereau la noi procese de producŃie a biometanului, 
utilizarea de materiale compozite pentru fabricarea de componente specifice de aerostructuri şi 
litografia pentru realizarea de dispozitive semiconductoare.  

De asemenea, Comisia Europeană a monitorizat informaŃiile prezentate în legătură cu 
ajutoarele acordate pentru alte 52 de proiecte din domeniul cercetării şi dezvoltării, care depăşeau 3 
milioane EUR, deşi nu intrau sub incidenŃa obligaŃiei de notificare individuală. 

Comisiei Europene i-au mai fost prezentate 40 de scheme de ajutoare destinate cercetării 
fundamentale, 91 pentru cercetare industrială şi 86 pentru dezvoltare experimentală, toate fiind 
întemeiate pe RGEC.  

De asemenea, RGEC a fost utilizat de statele membre pentru măsuri privind inovarea, dintre 
care 42 se refereau la drepturile de proprietate industrială pentru IMM-uri, 21 la întreprinderile 
inovatoare tinere, 24 la servicii de consultanŃă şi asistenŃă în inovare şi unsprezece la punerea 
temporară la dispoziŃie a personalului cu înaltă calificare. 

2. Ajutoarele de stat pentru promovarea capitalului de risc 
În domeniul finanŃării capitalului de risc pentru IMM-uri, în temeiul orientărilor privind 

capitalul de risc, Comisia Europeană a aprobat şapte măsuri cu un buget global de 380 de milioane 
EUR. 

Dintre acestea, trei nu au fost conforme cu dispoziŃiile privind „sfera de siguranŃă” şi au 
făcut obiectul unei evaluări detaliate.  

De asemenea, unsprezece scheme de ajutor suplimentare au fost puse în aplicare în 2010 în 
temeiul RGEC, pe care unele state membre l-au utilizat din ce în ce mai mult în favoarea măsurilor 
privind capitalul de risc. 

3. Ajutoarele de stat destinate sectorului cărbunelui şi sectorului agricol 
Ca urmare a propunerii din iulie 2010 a Comisiei Europene, Consiliul a adoptat, la 10 

decembrie 2010, o decizie privind ajutoarele de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune 
necompetitive, având în vedere expirarea, la sfârşitul anului 2010, a regulamentului în vigoare. 

Statele membre vor putea acorda ajutoare pentru sprijinirea producŃiei de cărbune, cu 
condiŃia să existe un plan de închidere al cărui termen-limită să nu depăşească data de 31 decembrie 
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2018, cât şi pentru acoperirea costurilor excepŃionale (bunăstare socială, reabilitarea 
amplasamentelor sau evacuarea apelor uzate) asociate închiderii minelor, până în anul 2027. 

Comisia evaluează ajutoarele de stat acordate în agricultură şi în sectorul forestier pe baza 
noilor orientări privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier pentru perioada 2007-2013.  

În 2010 au fost înregistrate 214 noi cazuri de ajutor de stat şi au fost adoptate 161 de decizii. 
Aplicarea legislaŃiei privind ajutoarele de stat de către instanŃele naŃionale 
Potrivit unui studiu recent, din ce în ce mai multe cazuri sunt prezentate în faŃa instanŃelor 

naŃionale.  
În 2010, Comisia şi-a continuat eforturile de îmbunătăŃire a sistemului de aplicare a legii în 

legătură cu ajutoarele de stat la nivel privat în statele membre, concentrându-se pe consolidarea 
comunicării cu judecătorii naŃionali.  

În octombrie 2010, Comisia a publicat un manual intitulat „Aplicarea legislaŃiei UE privind 
ajutoarele de stat de către instanŃele naŃionale”, în scopul de a sprijini judecătorii naŃionali în 
soluŃionarea cauzelor referitoare la ajutoarele de stat. 

Monitorizarea ex post a măsurilor de ajutor 
Pentru a asigura aplicarea eficientă a normelor privind ajutoarele de stat, Comisia Europeană 

a lansat exerciŃii periodice de monitorizare ex-post încă din 2006, pentru măsurile de ajutor 
nenotificate care au fost acordate în temeiul RGEC sau al unor scheme de ajutor aprobate.  

În 2010, monitorizarea ex post a inclus măsurile întemeiate pe RGEC, precum şi ajutoarele 
de stat sub forma capitalului de risc, ajutoarele acordate în sectorul transporturilor, al comunicaŃiilor 
în bandă largă, ajutoarele din domeniul cultural şi cele pentru sectorul construcŃiilor navale.  

Rezultatele primelor exerciŃii demonstrează că schemele şi regulamentele de exceptare pe 
categorii de ajutoare funcŃionează în mod satisfăcător. 

În foarte puŃine cazuri au fost identificate probleme majore sau deficienŃe de procedură. 
5. POLITICA DE RECUPERARE 

În cazul în care un ajutor ilegal este declarat incompatibil, Comisia Europeană are dreptul de 
a solicita recuperarea acestuia de către statul membru care l-a acordat, pentru a restabili situaŃia 
existentă anterior pe piaŃă.  

Cuantumul ajutoarelor ilegale șiincompatibile recuperate a crescut de la 2,3 miliarde EUR în 
decembrie 2004 până la 10,9 miliarde EUR în decembrie 2010.  

Procentul ajutoarelor ilegale şi incompatibile rămase de recuperat a scăzut în consecinŃă de 
la 75% la 14%. 

Pentru a asigura o mai bună aplicare a deciziilor sale, în 2010 Comisia a introdus acŃiuni în 
instanŃă în temeiul articolului 108 alineatul (2) în trei cazuri, iar în temeiul articolului 260 alineatul 
(2)  într-un singur caz, numărul total de cauze în litigiu fiind de 26.  

La sfârşitul anului 2010, Comisia înregistra 41 de cazuri de recuperare în aşteptare. 
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1. EVOLUłII ÎN DOMENIUL CONCURENłEI 

 ConcurenŃa reprezintă un factor mobilizator al pieŃei alături de cerere, ofertă şi preŃ. Într-o 
economie de piaŃă liberă, această noŃiune este privită ca un concept global ce determină alinierea 
tuturor legilor de concurenŃă către un scop comun şi anume acela de asigurare a unui grad înalt al 
calităŃii producŃiei şi produselor aflate pe piaŃă destinate consumatorilor finali.  
 În economia de piaŃă contemporană, problematica concurenŃei şi asigurării protecŃiei ei, 
constituie un subiect destul de complex şi de mare actualitate. Fiind un factor de progres, 
concurenŃa trebuie să fie cunoscută, înŃeleasă şi mai ales menŃinută în limitele legale de către agenŃii 
economici din mediul economic concurenŃial, unde aceştia îşi desfăşoară activitatea. 

Din aceste considerente este necesar să fie promovată o politică de concurenŃă adaptată strict 
la regulile pieŃei, ce oferă alături de o utilizare eficientă a instrumentelor specifice de combatere în 
special a practicilor anticoncurenŃiale, protecŃie participanŃilor la viaŃa economică precum şi 
aducerea la cunoştinŃă a riscurilor la care aceştia se expun pentru a nu cădea victime nerespectării 
legilor de concurenŃă. 

Astăzi, o protecŃie a concurenŃei prin intermediul cunoaşterii şi promovării culturii în 
domeniu prezintă un interes deosebit la nivel economic naŃional dar şi european care s-a confruntat 
şi se va confrunta  în continuare cu abuzul de poziŃie dominantă, înŃelegerile anticoncurenŃiale, 
concentrările economice, practici neloiale, ce nu fac decât să altereze mediul concurenŃial normal. 
 Etapa integrării a constituit premisa dezvoltării capacităŃii agenŃilor economici români de a 
face faŃă presiunilor concurenŃiale de pe piaŃa internă unică a Uniunii Europene, ajutată de o politică 
în domeniul concurenŃei, implementată de către Comisia Europeană şi de către autorităŃile statelor 
membre, care defineşte obiective precise cu privire la menŃinerea şi dezvoltarea unui stadiu de 
concurenŃă reală pe piaŃa comună prin măsuri care privesc structurile pieŃei şi comportamentul 
actorilor pieŃei. România s-a angajat să aplice acquis-ul comunitar, să instruiască experŃii 
Consiliului ConcurenŃei, să dezvolte capacitatea administrativă a acestei instituŃii, să monitorizeze 
acordarea ajutoarelor de stat, să realizeze investigaŃii în oficiu16. 
 ConcurenŃa din România este reglementată de legea organică nr.21/1996 cunoscută sub 
numele de Legea ConcurenŃei cu rol de conştientizare a agenŃilor economici asupra a ceea ce 
înseamnă libertatea concurenŃei, dar şi pe o politică a statului, promovată prin autorităŃile 
îndreptăŃite privind condiŃiile normale în care se poate desfăşura concurenŃa, având ca scop final 
dezvoltarea unei economii cât mai echilibrate, eficiente şi competitive pe piaŃa mondială. 
 Ca autoritate administrativă autonomă, parte a administraŃiei publice centrale de specialitate 
Consiliul ConcurenŃei îşi desfăşoară activitatea în baza atribuŃiilor conferite de Legea ConcurenŃei 
nr.21/1996 republicată, având ca scop protecŃia, menŃinerea şi stimularea unui mediu concurenŃial 
normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor. 
 Începând cu 1 ianuarie 2007, principala prioritate a Consiliului ConcurenŃei a fost 
reprezentată de asigurarea condiŃiilor legislative şi instituŃionale necesare pentru adaptarea politicii 
de concurenŃă la noul statut al României, de Ńară membră a Uniunii Europene. După aderarea 
României la Uniunea Europeană, legislaŃia naŃională în materie de concurenŃă continuă să fie 
aplicabilă tuturor practicilor sau operaŃiunilor care afectează concurenŃa pe piaŃa românească. 
 Anul 2008 a fost un an dominat de spectrul crizei economico-financiare mondiale şi al 
tendinŃelor din ce în ce mai accentuate de globalizare, asigurarea unui mediu concurenŃial stabil 
fiind un obiectiv major, dar dificil, pentru toate statele şi autorităŃile de concurenŃă. În încercarea de 
depistare şi sancŃionare a celor mai grave practici anticoncurenŃiale, autorităŃile responsabile au 

                                                
16Bâldan Cristina, ConcurenŃa pe piaŃa de autoturisme din România, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007, pag.57. 
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trebuit să-Ńi accentueze în acest sens eforturile, astfel încât efectele pozitive să poată fi resimŃite atât 
de mediul de afaceri cât şi de consumatorul final. 
 Întreaga activitate a Consiliului ConcurenŃei în anul 2008 a fost, astfel, subsumată 
respectării regulilor concurenŃiale, consolidării poziŃiei şi asigurării transparenŃei instituŃiei pe toate 
palierele de activitate17. 
 Anul 2009 a însemnat pentru Consiliul ConcurenŃei intensificarea eforturilor depuse în 
vederea împlinirii atribuŃiilor legale, atât în domeniul concurenŃei cât şi a ajutorului de stat18. 
 În vederea depistării şi sancŃionării celor mai grave încălcări ale legislaŃiei de concurenŃă, 
Consiliul ConcurenŃei a iniŃiat procesul de reformare a programului de clemenŃă. Programul îşi 
propune să pună în practică politica de clemenŃă, revizuită după modelul ReŃelei Europene de 
ConcurenŃă (ECN). 
 În acest scop, în luna august 2009, au fost revizuite şi puse în aplicare instrucŃiunile privind 
condiŃiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenŃă. Reglementarea transpune în legislaŃia de 
concurenŃă din România noile prevederi comunitare în domeniu. În plus, prin aceste instrucŃiuni, 
aria de aplicare a politicii de clemenŃă este extinsă şi asupra anumitor înŃelegeri anticoncurenŃiale 
verticale (care privesc agenŃii economici situaŃi la niveluri diferite ale aceluiaşi proces economic). 
 În esenŃă, prin politica de clemenŃă, companiile implicate în astfel de practici 
anticoncurenŃiale au posibilitatea de a beneficia de imunitate totală la amenzi sau la o reducere a 
cuantumului acestora. 
 Pentru a putea beneficia de acest tratament preferenŃial, aceste companii trebuie să iniŃieze 
colaborarea cu autoritatea română de concurenŃă, să-i pună la dispoziŃie toate informaŃiile deŃinute 
şi să o sprijine până la finalizarea cazului. 
 La sfârşitul anului, Consiliul ConcurenŃei a înfiinŃat Modulul de ClemenŃă, cu rol de a 
asigura interfaŃa dintre autoritatea de concurenŃă şi agenŃii economici care depun solicitări pentru 
clemenŃă19. 
 În anul 2010, activitatea Consiliului ConcurenŃei a fost marcată de o serie de schimbări 
importante atât din punct de vedere al cadrului legislativ specific, cât şi al organizării interne a 
instituŃiei. În forma sa modificată, Legea ConcurenŃei şi legislaŃia secundară nou adoptată oferă 
Consiliului ConcurenŃei instrumentele necesare pentru a acŃiona mai eficient în vederea asigurării 
unei funcŃionări a pieŃelor pe baze concurenŃiale. 
 În 2011, eforturile autorităŃii de concurenŃă vor fi axate pe îmbunătăŃirea aplicării legislaŃiei 
de concurenŃă, în principal, prin concentrarea analizei asupra celei mai grave încălcări ale legii şi 
prin finalizarea investigaŃiilor mai vechi de 3 ani, pe intensificarea cooperării cu instituŃiile 
implicate în domeniul ajutorului de stat, cât şi pe implementarea unor măsuri de ordin intern, menite 
să dezvolte capacitatea administrativă a instituŃiei. 
 Modificările legislative ale Consiliului preconizate încă din anul 2010 pentru 2011, s-au 
concretizat în adoptarea noii variante a Legii ConcurenŃei 21/1996, unele ajustări făcându-se încă 
din anul precedent, respectiv 2010, prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.75/2010, iar în anul 
2011 aceasta a fost aprobată de Parlament, cu unele amendamente. Prin modificarea şi completarea 
Legii ConcurenŃei au fost adaptate procedurile naŃionale la prevederile comunitare în domeniul 
concurenŃei. În acelaşi timp, s-au creat premisele consolidării instituŃionale a Consiliului 
ConcurenŃei şi eficientizării intervenŃiei sale atunci când are semnale din piaŃă, privind posibile 
practici anticoncurenŃiale20. 

 
 
 
 
 

                                                
17 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2008, pag.2 . 
18 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2009, pag.14. 
19 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2009, pag.26. 
20 www.consiliulconcurenŃei.ro – Comunicat de presă-Activitatea Consiliului ConcurenŃei 2011, pag.11. 
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2. CAZURI DE CONCURENłĂ FINALIZATE ÎN PERIOADA 2007-2011 
 Consecvent principiului eficientizării activităŃii, Consiliul ConcurenŃei şi-a intensificat 
activitatea de monitorizare a comportamentului agenŃilor economici de pe piaŃa românească prin o 
serie de investigaŃii declanşate fie din oficiu, fie ca urmare a autosesizării, fie privind anumite 
posibile practici anticoncurenŃiale sau unele anchete sectoriale. 
 În anul 2007, Consiliul ConcurenŃei a finalizat dintr-un număr de 11 investigaŃii deschise la 
începutul anului, 6 investigaŃii, respectiv21: 

- 3 investigaŃii declanşate din oficiu; 
- 3 investigaŃii declanşate ca urmare a unor cereri/notificări. 
Pe parcursul anului 2008 au fost deschise 14 investigaŃii, comparativ cu anul 2007, numărul 

acestora crescând cu 28%, în special ca urmare a autosesizării Consiliului ConcurenŃei faŃă de 
anumite practici cu posibil impact anticoncurenŃial într-un număr mare de cazuri22. 
 EvoluŃia numărului de investigaŃii deschise de Consiliul ConcurenŃei în perioada 2007-2008 
este prezentată în Figura nr.1 de mai jos: 
 

Figura 1. Numărul investigaŃiilor deschise de Consiliul ConcurenŃei  
în perioada 2007-2008 

Sursa:www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul Anual 2008 al Consiliului ConcurenŃei, pag.12. 
  

În urma celor 14 investigaŃii deschise la începutul anului 2008, au fost finalizate la finele 
acestuia un număr de 8 investigaŃii, dintre care: 

- 5 investigaŃii deschise ca urmare a autosesizării; 
- 3 investigaŃii declanşate ca urmare a unor cereri/notificări. 

 Comparativ cu anii anteriori 2007-2008, în anul 2009, Consiliul ConcurenŃei şi-a intensificat 
activitatea de monitorizare pe piaŃă, numărul investigaŃiilor deschise însumând 27 la începutul 
anului 2009, din care 23 de investigaŃii prin autosesizare  şi 4 investigaŃii ca urmare a unor plângeri 
23. 

 
EvoluŃia numărului de investigaŃii deschise în perioada 2007-2009 este prezentată în Figura 

2 de mai jos: 
 
 
 
 
 

 

                                                
21 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2007, pag.12. 
22 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2008, pag.12. 
23 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2009, pag.28. 
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Figura 2. EvoluŃia numărului de investigaŃii deschise în perioada 2007-2009 

 
                Sursa: www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul Anual 2009 al Consiliului ConcurenŃei, pag.28. 
 
 La sfârşitul anului 2009 în urma celor 27 de investigaŃii deschise s-au concretizat 6 
investigaŃii, dintre care: 

- 4 investigaŃii deschise ca urmare a monitorizării; 
- 2 investigaŃii deschise ca urmare a unor cereri/notificări. 

 Diminuarea cu 25%  a numarului de investigaŃii finalizate în anul 2009 comparativ cu anul 
2008 este consecinŃa complexităŃii pieŃelor analizate, volumul ridicat de informaŃii ce au fost 
analizate, precum şi numărul de agenŃi economici activi pe pieŃele investigate24. 
 În anul 2010 au fost declanşate 26 de investigaŃii comparativ cu ultimii doi ani. EvoluŃia 
numărului de investigaŃii declanşate în perioada 2008-2010 este prezentată în Figura 3 de mai jos: 
 

Figura 3. EvoluŃia numărului de investigaŃii declanşate în perioada 2008-2010 

 
     Sursa: www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul Anual 2010 al Consiliului ConcurenŃei, pag.24. 

  
 Cu excepŃia investigaŃiilor privind analiza concentrărilor economice (iniŃiate în urma 
notificării), comparativ cu anul 2009, în anul 2010 se observă o diminuare a numărului de 
investigaŃii deschise, în cazul celor privind posibila încălcare a legislaŃiei de concurenŃă cu 6 
investigaŃii şi cu 2 investigaŃii în cazul anchetelor sectoriale. În principal, această evoluŃie denotă 
faptul că, în anul 2010, autoritatea de concurenŃă şi-a accentuat eforturile pe finalizarea cazurilor 
aflate deja în derulare. FaŃă de anul 2008, se constată o creştere semnificativă a numărului de 
investigaŃii privind posibila încălcare a legislaŃiei de concurenŃă şi al anchetelor sectoriale 

                                                
24 www.consiliulconcurentei.ro – Raportul anual al Consiliului Concurenti pe anul 2009, pag.34. 
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declanşate atât în 2009, cât şi în 2010, ceea ce demonstrează o intensificare evidentă a activităŃii de 
investigare derulată de instituŃie în ultimii doi ani. 
 În urma celor 26 de investigaŃii declanşate de Consiliul ConcurenŃei la începutul anului 
2010, au fost finalizate un număr de 20 de investigaŃii dintre care: 

- 16 investigaŃii privind posibile încălcări ale legislaŃiei de concurenŃă; 
- 2 investigaŃii referitoare la analiza concentrarilor economice; 
- 2 anchete sectoriale. 
Comparativ cu ultimii doi ani, anul 2010 a înregistrat un număr mai ridicat de investigaŃii 

finalizate. EvoluŃia numărului investigaŃiilor finalizate în perioada 2008-2010 va fi prezentată în 
Figura 4 de mai jos: 
 

Figura 4. EvoluŃia numărului investigaŃiilor finalizate în perioada 2008-2010 

 
Sursa: www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul Anual 2010 al Consiliului ConcurenŃei, pag.28. 

 
 Numărul de investigaŃii privind posibila încalcare a legislaŃiei de concurenŃă însumează un 
număr de 16 investigaŃii finalizate. Comparativ cu anul 2008, numărul lor a crescut de 2,7 ori, iar 
faŃă de 2009 de 3,4 ori.  
 În privinŃa anchetelor sectoriale finalizate în anul 2010, numărul acestora a scăzut faŃă de 
anul 2009 cu aproximativ 33%, în principal, datorită numărului ridicat de astfel de proceduri aflate 
în derularea cursului anului 2010 şi faptul că resursele Consiliului ConcurenŃei au fost direcŃionate 
cu prioritate pe finalizarea cazurilor de încalcare a legislaŃiei de concurenŃă25. 
 În anul 2011 au fost deschise 24 de investigaŃii pentru posibile practici anticoncurenŃiale faŃă 
de 23 de investigaŃii declanşate în 2010. De asemenea, în anul 2011 au mai fost declanşate 3 
investigaŃii sectoriale. În urma investigaŃiilor deschise la începutul anului, s-au finalizat 24 de 
investigaŃii privind încălcarea legii concurenŃei comparativ cu 18 investigaŃii înregistrate în 2010 şi 
2 investigaŃii sectoriale la fel ca în 2010. 

 
 
 
 
 
 

                                                
25 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2010, pag.28. 
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3. ACTIVITATEA DECIZIONALĂ A CONSILIULUI CONCURENłEI 
 Legea ConcurenŃei nr.21/1996 interzice practicile anticoncurenŃiale care înglobează 
comportamentele monopoliste precum, unele înŃelegeri exprese sau tacite între diferiŃi agenŃi 
economici, folosirea în mod abuziv a poziŃiei dominante, concentrările economice ce au ca efect 
crearea sau consolidarea unei poziŃii dominante. De aceea, rolul Consiliului ConcurenŃei Ńine de 
gestionarea acestor aspecte specifice domeniului antitrust prin aplicarea unei politici de garantare a 
unităŃii, omogenităŃii şi viabilităŃii pieŃei şi de prevenire a distorsionării regulilor concurenŃiale de 
către anumiŃi agenŃi economici fiind în legătură directă cu alŃi agenŃi economici prin intermediul 
aplicării de decizii si acordării de amenzi.  
 Activitatea decizională în domeniul concurenŃei s-a concretizat, în anul 2007 prin adoptarea 
unui număr de 63 de decizii, ponderea ridicată a acestora situându-se în cadrul deciziilor aferente 
operaŃiunilor de concentrare economică, şi anume 71,4%. În afara acestei ponderi destul de 
semnificative se mai numără o serie de decizii structurate după cum urmează: 7,9% alte decizii; 
6,3% plângeri; 6,3% cerificarea neintervenŃiei; 4,8% sancŃionare; 1,6% exceptări individuale; 1,6% 
autosesizări26.  

În anii 2008 şi 2009 comparativ cu anul 2007, Consiliul ConcurenŃei şi-a intensificat 
activitatea prin adoptarea unui număr de 170 decizii. O evoluŃie a activităŃii decizionale a 
Consiliului ConcurenŃei în perioada 2008-2009 este dată de Figura 5. 
 

Figura 5. EvoluŃia activităŃii decizionale a Consiliului ConcurenŃei,  
în perioada 2008-2009 

 
              Sursa: www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul Anual 2009  al Consiliului ConcurenŃei, pag. 52. 
  

În figura alăturată se observă o diminuare a deciziilor în anul 2009 faŃă de anul 2008, atât în 
domeniul concentrărilor economice fapt ce s-a datorat scăderii numărului de concentrări economice 
de pe piaŃă precum şi în cazul plângerilor, exceptărilor, certificării neintervenŃiei, deciziilor de 
sancŃionare, privind acte ale administraŃiei publice sau din categoria alte decizii. 
 În anul 2010, au fost emise 59 de decizii, din care majoritatea, respectiv 65% au vizat 
operaŃiuni de concentrare economică. Numărul scăzut de decizii luate, comparativ cu 2009 s-a 
datorat, în principal actualului context economico-financiar, care a influenŃat procesul fuziunilor şi 
achiziŃiilor de întreprinderi în economia românească, având ca rezultat diminuarea numărului de 
concentrări economice analizate de Consiliul ConcurenŃei27. 
 Începutul anului 2011 a înregistrat emiterea a 20 de decizii, din care două treimi din acestea 
au privit cazurile de concentrări economice. Comparativ cu semestrul I al anului 2011, ultima parte 
a anului vine cu o intensificare a activităŃii decizionale înregistrând un număr dublu a deciziilor 

                                                
26 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2007, pag.16. 
27 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2010, pag.38.. 
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emise, din care aproximativ 3 sferturi din acestea reprezentând sancŃiuni aplicate pentru 
nefurnizarea de documente şi informaŃii solicitate în cadrul a două investigaŃii de cunoaştere a 
pieŃei28. 
 În anul 2007, activitatea Consiliului ConcurenŃei s-a concentrat asupra cazurilor ce pot 
conduce la o distorsiune semnificativă a mediului concurenŃial prin declanşarea a 11 investigaŃii în 
domeniul antitrust şi adoptarea unor serii de decizii care să conducă în final la buna desfăşurare a 
activităŃii economice din punct de vedere concurenŃial.  
 Comparativ cu anul 2007, anul 2008 aduce o intensificare atât a activităŃii decizionale cât şi 
de acordare de amenzi, cunatumul acestora ridicându-se la 113.204.308,82 lei. Cea mai mare 
pondere din totalul valorii a fost aplicată în urma deciziilor de sancŃionare şi o mică parte a acesteia 
ca urmare a proceselor-verbale întocmite de inspectorii de concurenŃă. 

În anul 2009, au fost aplicate amenzi în valoare de 8.755.512, o valoare mult mai mică decât 
în anul precedent, dintre care 90%  reprezintă amenda aplicată în urma investigaŃiilor în cazurile 
,,şcoli de şoferi,, şi piaŃa pâinii,,.  
 În anul 2010 s-au aplicat amenzi în care valoarea lor a crescut de aproape 14 ori faŃă de anul 
precedent, cunatumul lor ajungând la 132,5 milioane lei, unde un număr de 49 de întreprinderi şi un 
organism profesional au fost sancŃionate pentru practici anticoncurenŃiale şi o întreprindere pentru 
furnizarea de informaŃii inexacte. 

Activitatea de acordare a amenzilor şi-a lărgit aria în anul 2011, când au fost aplicate pentru 
prima dată amenzi pentru nefurnizare de informaŃii în cadrul unor investigaŃii de cunoaştere a pieŃei. 
Au fost sancŃionate un număr de 39 de societăŃi, valoarea amenzilor fiind de 2.470.648 lei dintr-un 
total de 354,96 milioane lei, înregistrat pe parcursul anului 2011.  

 
4. ANALIZA MEDIULUI DE AFACERI 

 Mediul de afaceri al unei Ńări este caracterizat de un grav nivel de incertitudine, fapt ce 
impune organizaŃiilor să adopte o serie de reguli ce vor trebui să fie adaptate jocurilor pieŃei pentru 
ca acestea să poată profita de oportunităŃile pe care aceasta le oferă, evitând astfel, vulnerabilităŃile 
şi ameninŃările ce pot apărea din partea ei.  

De asemenea, mediul de afaceri cuprinde ansamblul tuturor reglementărilor şi valorilor 
juridice, morale, etice, administrative ce alcătuiesc cadrul extern în care totalitatea firmelor dintr-o 
anumită Ńară i-au fiinŃă şi îşi dezvoltă activitatea.  

Activitatea Consiliului ConcurenŃei vizează în special acest aspect prin promovarea 
legislaŃiei de concurenŃă, menită sa creeze un sistem de piaŃă viabil din punct de vedere 
concurenŃial. În timp, aceasta a fost bine percepută de către mediul de afaceri prin rolul pe care îl 
îndeplineşte cu privire la reglementarea autorizării ajutoarelor de stat precum şi cele legate de 
concurenŃă prin intermediul legislaŃiei speciale adoptate în acest domeniu.  

În 2007, activitatea Consiliului ConcurenŃei în cadrul mediului de afaceri a avut un impact 
pozitiv, fapt datorat unei colaborări active cu agenŃii economici, oferindu-le consultanŃă de 
specialitate cu privire la o serie de probleme pe care aceştia le-au ridicat dorind soluŃionarea lor. În 
acest sens, pe parcursul anului au avut loc un număr de 14 întâlniri de afaceri atât din propria 
iniŃiativă a organizaŃiei cât şi la solicitarea agenŃilor economici. Temele abordate în cadrul acestora 
au avut în vedere aspectele legate de concentrările economice, contractele de distribuŃie şi crearea 
de societăŃi mixte.  

Rezultatul consultărilor cu mediul de afaceri a constituit un instrument potrivit pentru 
prevenirea apariŃiei eventualelor distorsiuni ale mediului concurenŃial, contribuind în mod eficient 
la clarificarea problemelor ridicate de diferiŃi agenŃi economici.  

În perioada următoare, o importanŃă deosebită a constituit-o activitatea de promovare a 
legislaŃiei de concurenŃă în rândul factorilor implicaŃi în procesul elaborării de acte normative în 
vederea conştientizării importanŃei regulilor concurenŃiale din cadrul mediului de afaceri. În anul 
2008, aceasta a cuprins 17 acŃiuni declanşate în urma a 21 de protocoale încheiate cu autorităŃile 

                                                
28 www.consiliulconcurenŃei.ro – Buletin II_2011, pag.12. 
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centrale, agenŃii guvernamentale şi asociaŃii profesionale având ca drept scop schimbul reciproc de 
informaŃii pentru interpretarea şi punerea corectă în aplicare a regulilor de concurenŃă.  

Anul 2009 înregistrează faŃă de anul 2008 o amplificare a activităŃii de promovare şi de 
modificare a legislaŃiei de concurenŃă prin emiterea de 8 avize, jumătate din acestea incluzând 
observaŃii şi propuneri de modificare. Pe lângă acestea s-au mai dezbătut 9 puncte de vedere şi 10 
intervenŃii de modificare a unor acte normative deja în vigoare29.  

Analiza mediului de afaceri scoate în evidenŃă totalitatea întreprinderilor ce activează în 
cadrul sectoarelor sensibile din punct de vedere concurenŃial ale pieŃei. Drept urmare, în anul 2010, 
Consiliul ConcurenŃei a realizat un studiu cu privire la situaŃia întreprinderilor din sectoarele 
respective având drept criterii de analiză: cifra de afaceri în euro cumulată în funcŃie de numărul 
respectiv al firmelor şi ponderea cifrei de afaceri în cifra de afaceri naŃională.  

Aceste date sunt evidenŃiate în Tabelul 1 de mai jos: 
 

Tabelul 1. Date agregate privind firmele ce activează în cadrul sectoarelor sensibile din punct 
de vedere concurenŃial 

Nr. 
crt. 

Denumirea sectorului Numărul de 
firme 

Cifra de 
afaceri în euro 

Ponderea cifrei de 
afaceri în cifra de 

afaceri naŃională -%- 

1. ConstrucŃii 79.323 28.836.375.172 12,05 
2. Energie 2.493 26.171.300.111 10,93 
3. Transport 41.234 11.436.555.161 4,78 
4. ConstrucŃii de maşini 4.120 10.770.575.042 4,5 
5. InformaŃii, comunicaŃii şi tehnologie 17.545 7.036.049.673 2,94 

6. Sector farmaceutic 7.134 6.313.218.079 2,64 
7. Siderurgie 629 5.302.832.598 2,22 
8. Imobiliare 28.111 3.115.241.940 1,3 
9. Turism 30.391 2.679.383.292 1,12 

10. Media 8.474 2.272.163.963 0,94 
11. Servicii poştale 641   573.619.928 0,24 
12. Sector bancar 4.601   316.806.559 0,13 
13. Asigurări 3.022   67.786.430 0,03 

Sursa: www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul Anual 2010 al Consiliului ConcurenŃei, pag.58. 
 
Conform datelor prezentate în Tabelul 1 se poate observa că majoritatea numărului de firme 

din cadrul mediului de afaceri adică 79.323, activează în sectorul construcŃiilor înregistrând de altfel 
şi cea mai mare valoare a cifrei de afaceri, respectiv 28.836.375.172 Euro urmate de cele din 
sectoarele de  transport şi turism.  

Din punct de vedere al cifrei de afaceri sectorul construcŃiilor este urmat de cel energetic Ńi 
cel al transporturilor. Printre sectoarele cu cel mai mic număr de firme se numără cel energetic, cel 
al serviciilor poştale şi nu în ultimul rând cel siderurgic.  

Anul 2011 aduce ceva nou în cadrul procedurilor asupra mediului concurenŃial de afaceri şi 
anume, companiile investigate de către Consiliul ConcurenŃei vor trebui să-şi ia angajamente să 
adopte anumite măsuri ce vor elimina practica anticoncurenŃială. Această procedură numită generic 
,,procedură de angajamente,,30 reprezintă o modalitate rapidă de a remedia situaŃia concurenŃială de 
pe o anumită piaŃă. În cazul nerespectării angajamentului asumat de către firme, Consiliul 
ConcurenŃei poate redeschide ancheta asupra modului de desfăşurare a activităŃii firmei respective 
şi poate aplica sancŃiuni de până la 10% din cifra de afaceri a întreprinderii, fapt ce ar putea 

                                                
29 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul  anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2009, pag.98. 
30 www.consiliulconcurenŃei.ro – Comunicat de presă-Activitatea Consiliului ConcurenŃei 2011, pag.6. 
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constitui o pierdere semnificativă sau mai puŃin relevantă din valoarea cifrei de afaceri acumulată 
într-o anumită perioadă.  

În concluzie, acŃiunile Consiliului ConcurenŃei de intervenŃie în modificarea unor acte 
normative ce conŃin prevederi anticoncurenŃiale şi de implicare în menŃinerea şi direcŃionarea către 
o atitudine concurenŃială justă a firmelor, reprezintă o modalitate rapidă şi eficientă pentru 
eliminarea practicilor anticoncurenŃiale de pe piaŃă, fapt ce va constitui pe viitor un factor de succes 
al bunei funcŃionări a mecanismelor de pe piaŃă. 

 
5. PROMOVAREA CONCURENłEI 

 Promovarea culturii concurenŃei reprezintă o componentă esenŃială a politicii concurenŃei, 
fiind deosebit de importantă în elaborarea oricărei strategii la nivelul autorităŃii de concurenŃă. 
 Definită ca acea activitate care permite promovarea şi asigurarea unui mediu concurenŃial 
normal prin relaŃiile stabilite cu organizaŃiile guvernamentale şi mediul de afaceri, abordarea 
promovării culturii concurenŃei poate fii privită din cel puŃin două puncte de vedere. 
 În primul rând, promovarea culturii concurenŃei grupează toate activităŃile care au ca drept 
scop convingerea celorlalte instituŃii publice de a nu adopta măsuri cu caracter anticoncurenŃial care 
au un efect negativ asupra concurenŃei şi consumatorilor. Aceasta implică sprijinirea activă a 
autorităŃilor de reglementare pentru adoptarea unor reglementări pentru diferite domenii de 
activitate, proporŃionale cu obiectivele propuse în procesul de liberalizare. 
 În al doilea rând, cultura concurenŃei grupează toate eforturile autorităŃilor de concurenŃă 
orientate spre familiarizarea tuturor factorilor decidenŃi, operatorilor economici şi a publicului larg 
cu regulile de concurenŃă şi cu beneficiile acesteia asupra consumatorilor finali. Aceasta presupune 
o varietate de activităŃi de tipul seminariilor, meselor rotunde, conferinŃelor, elaborarea şi 
diseminarea de publicaŃii, asigurarea unei transparenŃe depline, atât în relaŃia cu mass-media, 
precum şi în posibilitatea de accesare a tuturor informaŃiilor prin intermediul site-ului public. 
 Una din priorităŃile Consiliului ConcurenŃei în anul 2007 a fost reprezentată de promovarea 
culturii concurenŃei. În acest sens, Consiliul ConcurenŃei prin intermediul aparatului central şi 
teritorial, a organizat numeroase seminarii, conferinŃe, mese rotunde pe teme de actualitate vizând 
problematica concurenŃei şi ajutorului de stat. De asemenea, un loc important l-a deŃinut 
participarea la târguri şi expoziŃii precum şi la publicarea şi diseminarea de materiale. 
 În privinŃa transparenŃei, activitatea Consiliului ConcurenŃei a fost reflectată prin publicarea 
a 1.011 articole cotidiene şi periodice cu acoperire naŃională, menŃinându-se astfel un dialog 
constant cu mass-media. 
 Comparativ cu anul 2007, activitatea de promovare a Consiliului ConcurenŃei în cursul 
anului 2008 s-a concretizat în 1.100 manifestări de promovare a culturii concurenŃei sub forma 
seminariilor, conferinŃelor, meselor rotunde pe teme de actualitate vizând problematica concurenŃei 
şi a ajutorului de stat, punându-se un accent deosebit pe organizarea acŃiunilor atât la nivel regional 
prin inspectoratele de concurenŃă teritoriale (98,7%), cât şi cel central (1,3%)31. 
 TransparenŃa activităŃii în anul 2008 a fost măsurată printr-un dialog activ şi permanent cu 
mass-media şi reflectată şi prin publicarea a 3.260 articole în presă. 
 Ca activitate orientată spre familiarizarea tuturor factorilor decidenŃi, operatorilor economici 
şi a publicului larg cu regulile de concurenŃă şi cu beneficiile asupra consumatorilor finali, 
promovarea culturii concurenŃei a deŃinut un loc central în activitatea Consiliului ConcurenŃei şi în 
anul 2009, însumând la sfârşitul anului 1.103 de acŃiuni de promovare a culturii concurenŃei cu 3 
acŃiuni mai multe faŃă de anul 200832.  

TransparenŃa activităŃii desfăşurate de Consiliu în 2009, a fost reflectată într-un număr de 
1.859 de apariŃii în presă, printre care s-au enumerat 12 conferinŃe de presă şi 90 de comunicate de 
presă. 

                                                
31 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2008, pag.78. 
32 www.consiliulconcurenŃei.ro – Raportul anual al Consiliului ConcurenŃei pe anul 2009, pag.104. 
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FaŃă de anii anteriori, din dorinŃa de a se intensifica dialogul cu structurile parlamentare, 
Consiliul ConcurenŃei a iniŃiat în anul 2010 o serie de întâlniri cu comisiile parlamentare de 
specialitate şi cu conducerile celor două camere ale Parlamentului României, în acest context, 
menŃionându-se reuniunea bilaterală din luna decembrie 2010 a conducerii Consiliului ConcurenŃei 
cu biroul Senatului României. 
 Pe lângă acest fapt, Consiliul ConcurenŃei a participat/a organizat în cadrul a peste 1.000 de 
acŃiuni de promovare a regulilor de concurenŃă şi ajutor de stat, constând în conferinŃe, mese 
rotunde şi întâlniri de lucru adresate mediului de afaceri, autorităŃilor publice centrale şi locale, 
mediului judecătoresc şi mass-media33. 
 În concluzia celor spuse anterior, observăm că activitatea de promovare a Consiliului 
ConcurenŃei este esenŃială pentru asigurarea unui mediu normal de concurenŃă, fapt ce derivă din 
relaŃiile stabilite dintre acesta de-alungul perioadei cu organizaŃiile guvernamentale, mediul de 
afaceri şi mass-media.  
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1. INTRODUCERE 

 
În prezent, Economia Mondială se confruntă cu grave probleme sub aspect economic. 

Criza economico-financiară, declanşată în a doua jumătate a anului 2008, a fost de natură să 
destabilizeze atât economiile dezvoltate, cât mai ales pe cele în dezvoltare. 

AfectaŃi au fost şi principalii jucători de pe piaŃa mondială, respectiv Statele Unite şi 
Uniunea Europeană, care raportau, pe rând, scăderi dramatice în domeniul investiŃiilor, în sectorul 
comercial precum şi în evoluŃia de ansamblu a situaŃiei lor pe plan economic, social şi politic. 

Cu toate aceste vulnerabilităŃi, însă, este destul de dificil de egalat poziŃiile celor două mari 
entităŃi: Statele Unite şi Uniunea Europeană. 

Deşi, cele mai puternice şi strânse cooperări la nivel financiar, economic sau comercial, s-
au conturat de-a lungul timpului între SUA şi UE 27, totuşi relaŃiile dintre cele două state par a fi 
pregnant marcate de disensiuni.  

În timp ce Statele Unite şi-au îndeplinit un deziderat, acela de superputere la nivel mondial, 
în cazul Uniunii Europene se mai poate încă discuta despre neimplinirea dobândirii acestui statut. 

 
2. STATELE UNITE: EŞEC SAU IZBÂNDĂ? 

 
Statele Unite ale Americii au în prezent cea mai mare şi cea mai puternică economie a 

lumii. Conform datelor publicate de CIA, PIB-ul pe cap de locuitor al SUA era în anul 2010 de 
$47,200.  

Cum economia SUA este orientată spre piaŃă, persoanele fizice şi firmele de afaceri sunt 
acelea care iau cele mai multe decizii, situaŃie în care până şi guvernul este acela care achiziŃionează 
bunurile şi serviciile dorite în principal de pe piaŃa privată (CIA, 2011). 

Ca orice altă superputere, chiar şi în aceste condiŃii de aclamaŃie, opiniile ce vizează atât 
ascensiunea economică a Statelor Unite cât şi a celor ce o plasează în rândul Ńărilor fruntaşe, ca 
fiind deŃinătoare unei puteri economice marcante, nu au fost întotdeauna lăudabile, ci mai degrabă 
potrivnice.  

În acest sens, concludentă este părerea economistului Robert Gilpin, acesta ilustrând în 
cartea sa, “Economia Mondială în Secolul XXI. Provocarea capitalismului global”, modalitatea prin 
care Statele Unite, pentru a-şi reprezenta cu succes interesele economice şi politice în Ńările cărora 
le furnizau asistenŃă financiară, încercau prin condiŃiile impuse în vederea rambursării creditelor 
acordate să acapareze în cadrul propriului teritoriu diverse state.  

Robert Gilpin surprinde într-un pasaj memorabil al cărŃii sale, încercarea Statelor Unite de 
a deveni stăpâne asupra Indoneziei prin măsurile de austeritate propuse acesteia din urmă de către 
FMI, la vremea respectivă, acest stat fiind grav afectat de pe urma crizei economico-financiare, este 
vorba despre anul 1997:  

“Pentru unii critici, politica şi reformele cerute guvernelor ce doreau asistenŃă 
demonstrează insensibilitate şi chiar aroganŃă din partea oficialităŃilor FMI a Statelor Unite, precum 
şi a economiştilor care s-au ocupat de criză. Aceştia s-au străduit prea puŃin să înŃeleagă condiŃiile 
politice şi sociale locale, în momentul în care au prescris remediile economice.  

De exemplu, a forŃa Indonezia să elimine subvenŃiile la alimente a fost un gest care n-a 
Ńinut seama de importanŃa acestor subvenŃii pentru viaŃa zecilor de milioane de oameni obişnuiŃi, 
cărora le-a provocat greutăŃi teribile; cum unii cred chiar că furia declanşată de aceasta este 
responsabilă de uciderea multor indonezieni. Deşi aceşti critici recunosc că FMI a acordat ulterior 
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mai multă atenŃie consecinŃelor sociale şi politice ale măsurilor sale de salvare şi a mai îmblânzit 
condiŃiile impuse solicitanŃilor, răul fusese deja făcut.  

Ca urmare a acestor greşeli de gândire politică, atât FMI, cât şi Statele Unite au ajuns să fie 
Ńinta unor reacŃii violente, în regiune” (Gilpin Robert, 2004). 

Totodată, Robert Gilpin mai susŃinea în cartea sa “Economia Mondială în Secolul XXI. 
Provocarea capitalismului global”, făcând referire directă la intervenŃia FMI, în încercarea de a 
impune măsuri de remediere a crizei economico-financiare declanşate în Asia:  

“MulŃi observatori din afara Statelor Unite au subliniat faptul că programul FMI de ajustări 
structurale conŃine lucruri pe care America le ceruse de mult timp guvernelor asiatice, iar acestea le-
au nesocotit.  

De exemplu, beneficiarilor de asistenŃă din partea FMI li s-a cerut să-şi deschidă sistemele 
bancare pentru investitorii străini, dintre care mulŃi erau americani; aceştia puteau atunci să cumpere 
bănci locale la un preŃ scăzut.  

Aceşti critici acuză Statele Unite că au profitat de criză pentru a forŃa deschiderea 
economiile din zonă şi pentru a le face susceptibile de a fi dominate de interesele financiare 
americane” (Gilpin Robert, 2004). 

Se pare că specialiştii economici au manifestat necontenit interes asupra evoluŃiei 
economice a Statelor Unite, asupra modalităŃii rapide prin care îşi extindeau teritoriul precum şi 
asupra intereselor economice şi politice întotdeauna temeinic reprezentate în orice stat devenit Ńintă 
a imperiului global – SUA. 

Ca o replică parvenită în timp asupra descoperirilor lui Robert Gilpin, conaŃionalul său, 
economistul John Perkins, confirmă situaŃiile ilustrate anterior de către autor, în una dintre cele mai 
bine vândute cărŃi ale sale, “Confesiunile unui asasin economic”.  

Opinia lui John Perkins este unică în rândul specialiştilor din domeniul economic, acesta 
relatând evenimentele trecute prin filtrul propriei sale conştiinŃe, în calitate de martor şi participant 
direct al expansiunii imperiului global. 

Perkins realizează prioritar o analiză minuŃioasă a fluxului investiŃional al Statelor Unite 
către Arabia Saudită, Iran, Indonezia sau Columbia. Conform autorului, dorinŃa tăinuită a SUA era 
de a determina statele anterior menŃionate să devină captive în capcana unor reŃele de datorii, 
asigurând astfel şi loialitatea Ńărilor faŃă de Statele Unite:  

”Este oare cineva din SUA inocent? Deşi aceia din chiar vârful piramidei economice 
câştigă cel mai mult, milioane dintre noi depindem – fie direct, fie indirect – de exploatarea SMPD-
urilor pentru a ne asigura traiul.  

Resursele şi mâna de lucru ieftină, care ne alimentează aproape toate afacerile, vin din 
locuri precum Indonezia şi foarte puŃine fac cale întoarsă la ei” (John Perkins, 2007). 

Concluzia desprinsă din cele două opinii ilustrate anterior este aceea că economiile 
receptoare nu au întotdeauna parte de sporirea veniturilor la bugetul de stat prin perceperea de taxe 
şi de impozite, sau de facilitarea accesului la alte pieŃe, aşa cum, de cele mai multe ori încearcă să se 
inducă în rândul Ńărilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea diverse societăŃi cu capital 
străin. 

În orice context am plasa însă ascensiunea Statelor Unite, acestea continuă să ocupe încă 
poziŃia de lider incontestabil pe piaŃa economică internaŃională, în acest sens, drept mărturie stând 
părerile ce converg către plasarea Statelor Unite ca fiind unul dintre cei mai mari exportatori ai 
lumii precum şi a opiniilor ce direcŃionează o mare parte a investiŃiilor externe directe în SUA, 
surclasând-o întotdeauna printre primele state ale lumii. 

Cu toate că în anul 2008, declanşarea crizei economico-financiare a fost de natură să 
destabilizeze activitatea economică, independent de noi, trebuie să admitem faptul că pentru multe 
dintre statele lumii, SUA sub aspect economic, reprezintă încă un etalon, întrucât deşi confruntate 
cu acte de terorism, amintind aici evenimentele petrecute pe data de 11 septembrie, 2001, ca urmare 
a cărora fluxurile de capital ale Statelor Unite au suferit un regres grav, sau fie că discutăm despre 
opiniile blamante şi totodată controversate ale anumitor specialişti economici care pun sub un mare 
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semn de întrebare supremaŃia deŃinută în prezent, toate astea nu determină altceva decât să 
accentueze  statutul de lider incontestabil dobândit de Statele Unite la nivel mondial. 

 
3. UNIUNEA EUROPEANĂ, TRĂIND DEZILUZIA AMERICANĂ 

 
Dintotdeauna o preocupare  în rândul specialiştilor şi îndelung dezbătută de către aceştia, 

problematica înfiinŃării Uniunii Europene a dat naştere unor opinii divergente, iar în drumul sinuos 
parcurs pentru crearea a ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană s-au ivit indubitabil şi eşecuri, 
sau păreri contradictorii ce au vizat însăşi fondarea ComunităŃii. 

Ideea creării unei entităŃii economice, sociale şi politice pe teritoriul european îşi are 
originile în opinia autorilor, Ana Bal şi Sterian Dumitrescu, încă din perioada interbelică, respectiv 
în anul 1929, când Aristide Briand, ca partizan al unei „legături federale”,  avea să facă demersuri 
importante în apropierea franco-germană. Ulterior, demersul său este preluat de Winston Churchill, 
care într-un discurs susŃinut la Zürich, în anul 1946 opina următoarele: „...există un remediu care, 
dacă ar fi acceptat peste tot şi spontan, ar transforma ca prin minune toată scena şi ar face din 
Europa, în câŃiva ani, un pământ tot aşa de liber şi fericit ca acela al ElveŃiei de astăzi...Care este 
acest remediu suveran? Este formarea familiei europene...Noi trebuie să construim un fel de State 
Unite ale Europei” (Bal Ana, Dumitrescu Sterian, 1999). 

Autorul D. Leonard, în schimb, este de părere că principalul catalizator al Uniunii 
Europene este chiar Adolf Hitler, cu toate că nici un fondator al ComunităŃii nu-l va poziŃiona 
vreodată pe acesta în calitatea de iniŃiator: ”Hitler, ca şi Napoleon şi Charlemagne, a reunit prin 
forŃă întregul spaŃiu al ComunităŃii Europene distrugând încrederea în sine a statelor naŃionale din 
care ea a rezultat” (D. Leonard, 2001). 

Acelaşi autor susŃine că în condiŃiile în care Hitler a fost imboldul către înfiinŃarea Uniunii 
Europene, Monnet indiscutabil a fost principalul său arhitect, militant al cooperarii internaŃionale, 
glasul său a reuşit să se facă auzit de ministrul francez de externe, Robert Schuman.  

Acesta din urmă a pus bazele Planului Schuman, prin care industriile siderurgică şi 
carboniferă aveau să fie subordonate unei singure autorităŃi. Ulterior, alte Ńări s-au alăturat planului, 
creând ceea ce avea să poarte denumirea de Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului în anul 
1951 cu şase membrii fondatori: Germania, FranŃa, Italia, Olanda, Belgia şi Luxemburg. 

Conform autorului D. Leonard, Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi OŃelului (CECO), 
a fost aproape de desfiinŃare încă din primul său an de activitate întrucât intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Roma nu a fost salutată şi de către adepŃii lui Charles de Gaulle, prim-ministrul şi 
ulterior preşedintele FranŃei, la vremea respectivă.  

SituaŃia critică nou creată, a fost depăşită de către statele membre, iar ca urmare a 
succesului economic remarcat de celelalte state ale Europei, a existat o parte a acestora care şi-au 
exprimat dorinŃa de a se alătura ComunităŃii. Este aici şi cazul Marii Britanii, fondatoare a 
AsociaŃiei Europene a Liberului Schimb - AELS (1960), care deşi iniŃial refuzase invitaŃia de a face 
parte din cadrul ComunităŃii, părăseşte AELS pentru a se alătura marii familii europene, devenind 
membră cu drepturi depline, după îndelungi negocieri şi opuneri din partea vechilor membrii, în 
anul 1973, alături de Danemarca şi Irlanda.  

Asemenea Marii Britanii, Portugalia părăseşte AELS, devenind alături de Spania membră a 
Uniunii Europene în anul 1986, după aderarea Greciei în anul 1981, iar în anul 1995 s-au alăturat şi 
Austria, Finlanda şi Suedia (şi ele foste state ale AELS). 

În contextul extinderii europene, se declanşează implicit şi problemele pentru Comunitate 
respectiv, creşterea populaŃiei (de la 191 milioane de locuitori la 225 milioane de locuitori în anul 
1973), precum şi declanşarea a noi crize bugetare. Cum aceste aspecte riscau să adâncească şi mai 
mult problemele comunităŃii, au fost impuse măsuri ce trebuiau respectate de către viitorii membrii 
ai Uniunii respectiv, îndeplinirea anumitor criterii de ordin economic şi politic de aderare (instituŃii 
stabile care să garanteze democraŃia, statul de drept, respectarea şi protecŃia minorităŃilor, a 
drepturilor omului, o economie de piaŃă funcŃională precum şi capacitatea de a face faŃă presiunii 
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concurenŃiale şi forŃelor pieŃei din cadrul Uniunii, capacitatea de a-şi asuma obligaŃiile de stat 
membru şi, în special, adeziunea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare).  

Anul 2004 a înglobat în Uniunea Europeană cel mai numeros număr de membri: Polonia, 
Ungaria, Cehia, Slovacia, Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta, şi Cipru.  

Ultimul val spre aderarea la Comunitatea Europeană a aparŃinut României şi Bulgariei în 
anul 2007.  

Alăturarea fostelor state comuniste, confruntate cu grave probleme de revenire din şocul 
produs de regim, a coincis cu tranziŃia ComunităŃii Europene de la Vest la Est. 

Aderarea acestui ultim val a determinat implicit şi o schimbare a profilului economic, 
social şi demografic al Europei, în sensul creşterii PIB-ului de la 1.4% la 1.5% precum şi al creşterii 
populaŃiei de la 382.3 milioane la 501.1 milioane de locuitori, aşa cum se poate observa şi în cadrul 
Tabelului 1. 

 
Tabelul 1. ImplicaŃiile extinderii UE de la UE 15 la UE 27 

 
Aspecte analizate UE 15 UE 27 

PopulaŃie 382.3 milioane 501.1 milioane 

PIB/locuitor (b) 1.4%  1.5% 

Creştere economică (a) 3.2%  1.9% 

 Surse:   (a) TDR, 2011 
                 (b) Eurostat, 2011 
 
Extinderea Uniunii Europene, în special spre Est, a determinat formarea de opinii 

divergente în rândul specialiştilor. În timp ce unii priveau extinderea ca pe un mare pericol pentru 
economia Uniunii Europene, alŃii, deşi puŃini, erau optimişti în privinŃa aderării de noi state, 
aderarea fiind percepută mai degrabă ca o şansă: ”Intrarea celor 12 noi membrii în U.E. va contribui 
la dinamizarea economiei europene, din cauza mai ales a potenŃialului lor de creştere 4% anual în 
medie (PIB-ul celor 10 a crescut în 2004 cu 5% de la 3.4% în 2003). Previziunile indicau o creştere 
de 4% în 2005, mai mult decât dublu faŃă de UE 15 a productivităŃii si atractivităŃii investiŃiilor” 
(Comisia Europeană, 2004). 

Pe de altă parte, cum opiniile specialiştilor cu privire la aderare au fost dintre cele mai 
variate, există şi economişti care vin să combată ideile formulate în cadrul raportului Comisiei 
Europene, bazându-se pe o serie de aspecte economice.  

Autorii Grigore Silaş, Philippe Rollet, Nicu Trandafir şi Ioana Vădăsan, sunt de părere că: 
”Cei ce susŃin marea ameninŃare prin extindere argumentează prin riscurile concurenŃei 

neloiale sau a delocalizării activităŃilor UE în spaŃiul tradiŃional dezvoltat spre noile spaŃii mai 
atractive din punct de vedere al costului şi al calificării mâinii de lucru, precum şi prin slăbiciunea 
economică a noilor intraŃi, care ar accentua reducerea creşterii UE în comparaŃie cu celelalte centre 
de putere din lume, în special cu SUA şi Japonia” (Silaş Grigore, Rollet Philippe, Trandafir Nicu, 
Vădăsan Ioana, 2007). 

Integrarea de noi state în cadrul UE trebuie să aibă ca obiectiv principal, nu simpla 
extindere a teritoriului european, ci, mai cu seamă, prin această extindere, UE trebuie să-şi centreze 
toate eforturile în a furniza, aşa cum afirma de altfel şi John Kenneth Galbraith: ”maximum din tot 
ceea ce au nevoie oamenii” (Galbraith Kenneth John, 1982). Scopul constituirii UE este acela de a 
realiza o liberalizare a schimbului de bunuri, şi servicii între state, prin eliminarea sau înlesnirea 
restricŃiilor de orice natură apărute în exportul dintre statele membre. 

ÎnfiinŃarea Uniunii Europene şi implicit integrarea acesteia în spaŃiul european, nu s-a 
bizuit numai pe întemeierea unei pieŃe unice, ci şi pe realizarea unei concordanŃe a politicilor 
naŃionale ale statelor cu cele europene, concretizându-se astfel în politici comune în domeniul 
industrial, al agriculturii, transporturilor şi nu în ultimul rând în domeniul concurenŃei.  
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Cu toate acestea, alăturarea în Europa unită, nu presupune numai beneficii pentru un stat 
iar interdependenŃele inevitabile, tot mai pronunŃate, existente între Ńările membre UE, determină o 
afectare a tuturor economiilor, aşa cum am observat că s-a întâmplat în momentul izbucnirii crizei 
economico-financiare. În timp ce statele membre din Vestul Europei au înregistrat o uşoară creştere 
economică de la 1.8% în 2010 la 1.9% în 2011, cu variaŃii semnificative între diversele Ńări membre 
ale UE, situaŃia de la periferia Europei părea a fi chiar mai gravă: crizele datoriei publice din state 
precum Grecia, Irlanda sau Portugalia, au determinat creşterea costurilor de recuperare a datoriei. 
Aceste Ńări au fost obligate să pună în aplicare măsurile fiscale de austeritate, ca o precondiŃie 
pentru finanŃarea de urgenŃă de către FMI şi UE (TDR, 2011). 

Aşadar economiile UE se caracterizează prin strânse legături reciproce însă tocmai 
existenŃa acestor legături răspândeşte de la o economie la alta efectele negative ale şocului mondial 
produs la mijlocul anului 2008, demonstrându-ne că nu este suficientă simpla existenŃă a politicilor 
comune ci, mai cu seamă, armonizarea acestora. 

 
4. CONCLUZII 

 
Agravarea crizei financiare izbucnită în septembrie 2008 a schimbat radical condiŃiile 

economice, fapt ce a condus la o recesiune bruscă în producŃia şi comerŃul din toate regiunile. 
Chiar şi în această situaŃie austeră, Uniunea Europeană şi Statele Unite reuşesc să-şi 

menŃină poziŃia de lideri, la nivel mondial, în ceea ce priveşte exporturile de mărfuri, astfel, cele 
două state realizând o contribuŃie importantă la  creşterea lor economică. 

Deşi ponderea contribuŃiilor economiilor dezvoltate în comerŃul cu mărfuri a înregistrat o 
uşoară scădere, Uniunea Europeană a reuşit să-şi menŃină poziŃia de lider mondial ca exportator de 
mărfuri iar Statele Unite pe cea de importator principal al lumii. 

Conducerea din Uniunea Europeană şi din Statele Unite a fost printre primele care a 
încercat să implementeze măsuri drastice în vederea redresării economice: s-au avut, astfel în 
vedere, reducerea ratei şomajului, instituirea unor programe guvernamentale de salvare  a activelor 
afectate. 

În pofida conturării de opinii diverse şi totodată contradictorii cu privire la cele două 
entităŃi, spre deosebire de alte state ale lumii, în Uniunea Europeană şi Statele Unite se preconizează 
o redresare economică mult mai rapidă, ca urmare a politicii adoptate de către acestea. 

Cu toate că trăim vremuri destul de confuze, în care instabilitatea politică se răsfrânge 
asupra viitorului nostru, în care emoŃionalul se îmbină cu raŃionalul, dând voie celui din urmă să 
răzbească iar multe dintre neajunsurile lumii de astăzi pot fi puse pe seama perceperii deformate a 
realităŃii, totuşi pentru multe dintre economiile lumii, viitorul nu se îndreaptă către fatalism, ca 
urmare a deciziilor luate în urma unui consult al maselor ce clădeşte lumea de azi chiar sub ochii 
noştri. 
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1. INTRODUCERE  

 
 În condiŃiile în care trei sferturi dintre locuitorii planetei trăiesc în Ńări ce aparŃin lumii în 

curs de dezvoltare, subdezvoltarea a devenit una dintre problemele globale ale omenirii, adâncită 
fiind şi de apariŃia crizei economce. O sumară caracterizare a economiei acestor Ńări ne arată grade 
diferite de creştere economică, probleme specifice precum ineficienŃă economică, infrastructură slab 
dezvoltată, datorii externe, slaba participare la comerŃul mondial, rate ridicate ale şomajului etc.  

Înainte de a intra în criza economică, economiile în curs de dezvoltare cunoscuseră un 
avânt spectaculos în perioada 2002-2007, din mai multe motive. Unele din cauzele importante ale 
acestei creşteri au fost cele interne. În ansamblu, economiile în curs de dezvoltare aveau o situaŃie 
mult mai bună, (din punct de vedere macroeconomic şi nu numai), la intrarea în noul deceniu, decât 
avuseseră în cele două decenii anterioare, de exemplu, aveau o inflaŃie mai scăzută şi situaŃii fiscale 
mai viabile. Este posibil ca aceste condiŃii să fi predispus Ńările în curs de dezvoltare la o creştere 
mai rapidă, acestea pregătind Ńările în curs de dezvoltare mai bine pentru confruntarea cu şocurile 
exogene din criza actuală.  

 
2. EVOLUłII ECONOMICE ANTERIOARE INSTALĂRII CRIZEI ECONOMICE 

 
Din cauza dezvoltării explozive din Ńările dezvoltate, creşterea înregistrată de Ńările în curs 

de dezvoltare a fost impulsionată şi mai mult de veniturile crescute din exporturi şi de preŃurile mai 
mari ale mărfurilor, un val de investiŃii străine directe, iar de remiteri mai mari din străinătate. În 
primul rând, creşterile înregistrate de economiile ajunse la maturitate şi de celelalte economii au 
sporit acut cererile la export în 2002-2007, astfel că exporturile Ńărilor în curs de dezvoltare au avut 
o creştere chiar mai accelerată decât ritmul rapid de creştere al acestora din anii 1990.În acelaşi 
timp, preŃurile mărfurilor au înregistrat o creştere accentuată, constituind, în acelaşi timp, şi un 
rezultat, dar şi o contribuŃie la creşterea multor Ńări în curs de dezvoltare. Ponderea exporturilor din 
cadrul PIB-ului Ńărilor în curs de dezvoltare a crescut de la 29 %, în 2000, la 39 % în 2007.  

În al doilea rând, afluxul de investiŃii străine directe în Ńările în curs de dezvoltare a crescut 
spectaculos, deoarece investitorii încercau să obŃină profituri mai mari decât cele pe care le puteau 
obŃine pe plan intern într-o perioadă cu randamente scăzute ale profiturilor din economiile ajunse la 
maturitate. Numai în 2007, fluxurile de capital net către Ńările în curs de dezvoltare au crescut de la 
269 miliarde de $, la cifra record de 1 trilion de $. Mai devreme, în decursul acestui an, raportul 
Global Development Finance remarca faptul că “împrumuturile nete la bănci şi fluxurile 
obligaŃiunilor au crescut teoretic de la zero, în 2002, la 3 la sută din PIB-ul Ńărilor dezvoltate în 
2007, în timp ce fluxurile nete de capital direct şi cele ale titlurilor portofoliilor au crescut de la 2,7 
la sută din PIB la 4,5 la sută” (World Bank, 2008). Remiterile de la lucrătorii plecaŃi peste hotare au 
avut şi ele o creştere accentuată, însumând aproximativ 240 miliarde de $ în 2007. Aceste 
transferuri au constituit o sursă deosebit de importantă de finanŃe pentru anumite Ńări abundente în 
forŃă de muncă şi cu resurse limitate. (Justin Yifu Lin, 2008) 

Odată cu creşterea rapidă din Ńările în curs de dezvoltare au apărut şi vulnerabilităŃile, la fel 
ca şi cele apărute în Ńările dezvoltate. CombinaŃia dintre capitalul de investiŃii abundent şi creşterea 
rapidă a dus la creşterea preŃurilor bunurilor imobiliare la nivele nerealiste în anumite pieŃe 
emergente. Multe pieŃe de acŃiuni au înregistrat şi ele oscilaŃii, unele la nivele care dovedeau o 
exuberanŃă iraŃională. 
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Creşterile preŃurilor mărfurilor înregistrate în prima etapă a acestei perioade de creştere 
globală rapidă, care a durat cam din 2002 până în 2006, au fost compensate de costurile de 
producŃie mici din Ńări precum China, India, iar Vietnam. Exporturile ieftine din Ńările respective au 
permis economiei mondiale să continue să obŃină atât o creştere ridicată, cât şi o inflaŃie moderată 
(deşi aflată în creştere). Dar, din cauza anilor de creştere rapidă până în 2007, multe economii 
începuseră să se confrunte cu constrângeri legate de capacitate. Costurile resurselor au înregistrat 
creşteri spectaculoase, iar deficitele gemene ale SUA– cel fiscal şi cel de cont curent – au dus la o 
depreciere a dolarului şi la o volatilitate mai mare a preŃului produselor de larg consum. 

 
3. EVOLUłII ECONOMICE ANTERIOARE INSTALĂRII CRIZEI ECONOMICE 

 
Unul dintre primele efecte ale crizei economice mondiale este o reducere substanŃială a 

exporturilor Ńărilor în dezvoltare, pe măsură ce ritmul rapid al expansiunii comerciale înregistrat în 
acest deceniu se reduce drastic. FMI a  arătat o creştere de doar 4,1 la sută în 2009 a volumelor 
tranzacŃiilor comerciale la nivel mondial, în scădere de la 9,3 la sută înregistrate în 2006; încetinirea 
este mult mai rapidă şi ar putea, duce la scăderea reală a volumelor tranzacŃiilor comerciale în 2009. 
Cu toate că este previzionată o încetinire a creşterii volumelor la export mai mare în cazul 
economiilor avansate decât pentru economiile în dezvoltare, acestea din urmă ar putea avea mai 
mult de suferit de pe urma declinului în ceea ce priveşte comerŃul – în special în cazul 
exportatoarelor de bunuri de larg consum, având în vedere că are loc scădere cu o cincime a 
preŃurilor bunurilor de larg consum altele decât cele petroliere în 2009. (World Bank, 2009) 

În plus, criza are un efect negativ major asupra investiŃiilor în pieŃele emergente. Se 
aşteaptă ca toate sursele externe principale de fonduri de investiŃii să scadă drastic în cursul 
primului val de efecte. InvestiŃiile de portofoliu vor scădea, deoarece teama mai mare de riscuri 
determină menŃinea capitalului pe pieŃele interne. Deşi, în mod istoric, investiŃiile directe străine au 
dovedit o elasticitate mai la şocuri, ne aşteptăm să scadă şi ele. În plus, Ńările în curs de dezvoltare 
care vor putea avea acces la capital vor plăti dobânzi mai mari, din cauza exodului spre pieŃe mai 
sigure şi a aversiunii mai mari pentru riscuri. Aşa cum am evidenŃiat mai sus, încetinirea globală 
reduce cererea de bunuri de larg consum şi de produse industriale, reducând câştigurile din 
exporturi, iar, pe măsură ce pieŃele de forŃă de muncă vor scădea, lucrătorii de peste hotare vor avea, 
probabil, de suferit de pe urma impacturilor disproporŃionate asupra veniturilor lor, ceea ce va 
reduce remiterile.  
              Datorită afluxului mare de investiŃii din ultimii cinci ani, un număr extrem de mare de 
proiecte de investiŃii erau în curs de realizare. Pe măsură ce finanŃările investiŃiilor au descrescut, au 
apărut două consecinŃe, ambele nefaste. În anumite cazuri, proiectele nu au fost terminate şi prin 
urmare, au devenit neproductive şi au împovărat bilanŃurile contabile ale băncilor cu împrumuturi 
neperformante/riscante. În alte cazuri, dacă proiectele au fost încheiate, ele au creat o capacitate de 
producŃie excedentară rezultată din încetinirea globală, sporind astfel riscul de deflaŃie. 
              Aceşti factori au avut drept consecinŃă declinul creşterii PIB-ului colectiv al Ńărilor în curs 
de dezvoltare la mai puŃin de 5 la sută, spre deosebire de media de peste 7 la sută din 2004 -2007. 
Mai mult chiar, efectele resimŃite de Ńările în curs de dezvoltare nu s-au limitat la o scădere a 
veniturilor rezultate din investiŃii şi exporturi şi o încetinire a creşterii PIB-ului. Există, de 
asemenea, pericolul ca fiecare dintre pieŃele emergente să intre într-o criză individuală, de exemplu 
dacă propria lor piaŃă internă de active intră în colaps (sau chiar şi în cazul în care valorile de piaŃă 
reale vor suferi o cădere) şi să slăbească propriile lor sectoare bancare. Căderile drastice ale burselor 
de valori din Ńările în curs de dezvoltare au indicat deja îngrijorările investitorilor privind viitorul pe 
termen mediu, iar declinul valorilor portofoliilor poate avea, de asemenea, efecte semnificative ale 
avuŃiei asupra consumului, accentuând efectele încetinirii.  

Cam jumătate dintre Ńările în curs de dezvoltare au început să înregistreze deficite de cont 
curent de peste 5 la sută din PIB, iar în anumite cazuri, deficitele se situează în jurul valorii de 10 la 
sută. Aceste economii vor fi foarte vulnerabile la oscilaŃiile acestor surse diverse de finanŃare 
externă. Per ansamblu, preconizăm, pentru 2009, o creştere a ratei investiŃiilor de mai puŃin de 
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jumătate din cea de 13 la sută înregistrată în 2007, în Ńările cu venituri medii. Datorită afluxului 
mare de investiŃii din ultimii cinci ani, un număr extrem de mare de proiecte de investiŃii sunt deja 
în curs de realizare. Pe măsură ce finanŃările investiŃiilor vor descreşte, vor apărea două consecinŃe, 
ambele nefaste. În anumite cazuri, proiectele nu sunt terminate şi, prin urmare, devin neproductive 
şi împovărează bilanŃurile contabile ale băncilor cu împrumuturi neperformante/riscante. În alte 
cazuri, dacă proiectele sunt încheiate, ele creează o capacitate de producŃie excedentară rezultată din 
încetinirea globală, sporind astfel riscul de deflaŃie. (BNR, 2008) 

Aceşti factori au drept consecinŃă declinul creşterii PIB-ului colectiv al Ńărilor în curs de 
dezvoltare la mai puŃin de 5 la sută, spre deosebire de media de peste 7 la sută din 2004-2007. Mai 
mult chiar, efectele resimŃite de Ńările în curs de dezvoltare s-ar putea să nu se limiteze la o scădere 
a veniturilor rezultate din investiŃii şi exporturi şi o încetinire a creşterii PIB-ului. Există, de 
asemenea, pericolul ca fiecare dintre pieŃele emergente să intre într-o criză individuală, de exemplu 
dacă propria lor piaŃă internă de active intră în colaps (sau chiar şi în cazul în care valorile de piaŃă 
reale vor suferi o cădere) şi să slăbească propriile lor sectoare bancare. Căderile drastice ale burselor 
de valori din Ńările în curs de dezvoltare au indicat deja îngrijorările investitorilor privind viitorul pe 
termen mediu, iar declinul valorilor portofoliilor poate avea, de asemenea, efecte semnificative ale 
avuŃiei asupra consumului, accentuând efectele încetinirii. łările cu deficite ale balanŃelor de plăŃi şi 
fiscale mari vor fi cele mai vulnerabile. Factorul care va accentua problemele economiilor în curs de 
dezvoltare este faptul că aceste şocuri vor fi simultane. În trecut, crizele majore din Ńările în curs de 
dezvoltare s-au concentrat la nivel regional– ca în cazul crizei financiare din Asia de Est dintre 
1997-98 sau a crizei „tequilla” din America Latină, care a avut loc în 1995. Dar epicentrul crizei 
actuale este situat în economiile dezvoltate, din acest motiv ne aşteptăm ca toate regiunile în curs de 
dezvoltare să fie afectate de şocuri. Această simultaneitate sporeşte riscurile unui declin global grav. 

Multe Ńări în curs de dezvoltare au intrat în această criză cu avantajul că nu au fost afectate 
de şocurile din anii 1980 sau 1990. Întărirea politicilor lor macroeconomice – inclusiv a poziŃiilor 
lor fiscale şi externe, în multe cazuri – le-a făcut mai puŃin vulnerabile. Debitul suveran este 
gestionat actualmente mai eficient în majoritatea Ńărilor decât pe timpul crizei asiatice, iar trecerea 
(în majoritatea cazurilor) la măsuri pentru rate de schimb flexibile contribuie la o absorbire parŃială 
a şocului de către acestea prin reglarea ratelor de schimb. Pe de altă parte, numărul persoanelor din 
întreaga lume care trăiesc la marginea sărăciei a scăzut cu peste 300 milioane de la criza din Asia de 
Est (Chen şi Ravallion 2008), crescând foarte puŃin marja redusă de supravieŃuire de la baza scalei 
veniturilor. În sfârşit, declanşarea propriu-zisă a crizei a diminuat presiunile inflaŃioniste, a dus la 
schimbarea dramatică a previziunilor, iar (pentru importatoarele nete) a redus preŃurile bunurilor de 
larg consum, ceea ce ar trebui să reducă tensiunile din unele economii în curs de dezvoltare.  

 
4. MĂSURI DE RĂSPUNS LA CRIZĂ ÎN CAZUL łĂRILOR ÎN DEZVOLTARE 

 
łările în curs de dezvoltare vor avea nevoie de toate aceste avantaje pe măsură ce vor 

reacŃiona pentru a putea limita pagubele produse de această criză. Prima prioritate a acestora este să 
împiedice propagarea crizei financiare din sectorul bancar şi sectoarele financiare nebancare 
afectate în alte sectoare. Din cauza legăturilor puternice dintre companiile financiare şi sectoarele 
din întreaga lume, aceste efecte au început să-şi facă simŃită prezenŃa înaintea efectelor economiei 
reale din unele Ńări. Bursele de valori au scăzut dramatic, unele monede s-au depreciat substanŃial, 
iar spredurile ratelor dobânzilor suverane au crescut din cauza „exodului spre investiŃii sigure” din 
pieŃele mondiale. La un nivel mai redus, exportatorii unora dintre Ńările în curs de dezvoltare se 
confruntă deja cu dificultăŃi în obŃinerea creditelor comerciale care sunt esenŃiale pentru ei, ceea ce 
ar putea afecta sectoarele exportului, care vor primi, în curând, lovitura dată de scăderea cererii 
peste hotare.  

Aşadar, exact ca şi în cazul Ńărilor dezvoltate, este important ca Ńările în curs de dezvoltare 
să ia măsuri rapide, hotărâte şi sistematice pentru a asigura evitarea consumului rapid al creditelor şi 
colapsurile bancare la nivel local. Şi în ceea ce priveşte extinderea garantării depozitelor, guvernele 
trebuie să stabilească praguri adecvate şi să-şi coordoneze politicile pentru a evita politicile de 
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„pauperizare a competitorilor” prin devalorizări competitiv, luând, totodată, măsuri de precauŃie 
împotriva efectelor pe termen lung ale pericolelor asupra moralului care ar vor îngreuna sarcinile 
viitoare ale autorităŃilor de reglementare. 

łările în curs de dezvoltare care intră în această criză cu deficite ale balanŃelor de plăŃi şi 
fiscale mari vor fi cele mai vulnerabile la aceste efecte. Aceste Ńări vor fi nevoite să ia măsuri 
financiare şi să facă ajustări mai ample, dacă conturile lor curente vor înregistra oscilaŃii ample de la 
deficit la balanŃă pe măsură ce capitalul este consumat, aşa cum s-a întâmplat în criza financiară din 
Asia. Acest lucru va tensiona puternic situaŃiile financiare ale companiilor şi băncilor naŃionale, 
putând duce la o cascadă de falimente în rândul acestora. Dacă resursele lor fiscale au ajuns deja la 
limită, s-ar putea să fie imposibil pentru ele să suporte măsurile de salvare a sectoarelor lor 
financiare finanŃate pe plan intern. Aceste Ńări vor fi, probabil, nevoite să încerce să obŃină finanŃare 
pentru instituŃiile financiare internaŃionale (discutate mai sus), în special în momentele în care 
donatorii bilaterali se vor strădui să îndeplinesc cerinŃele generate de criza de la nivelul intern.  

În general, administraŃiile Ńărilor în curs de dezvoltare dispun de două instrumente 
macroeconomice principale de reacŃie la şocurile negative cu care sunt gata să se confrunte: politica 
monetară şi politica fiscală. Un mare risc este acela că, în cazul în care criza creditelor nu este 
rezolvată în mod eficient, economia globală ar putea intra într-o perioadă de deflaŃie cum a fost cea 
din Japonia din timpul anilor 1990. În asemenea împrejurări, politica monetară standard nu va fi, 
probabil, eficientă în economiile dezvoltate. Companiile din aceste Ńări se află deja aproape de, sau 
la limita graniŃei tehnologice globale posibilităŃile de retehnologizare industrială sunt limitate, cu 
alte cuvinte, orice expansiune finanŃată prin credite ar viza în primul rând capacitatea de producŃie. 
Dar dacă se vor confrunta cu o cerere scăzută şi cu o capacitate excedentară, este puŃin probabil 
pentru companiile din Ńările dezvoltate să dorească sau să poată contracta împrumuturi pentru o 
extindere financiară.   

Spre deosebire de acestea, în Ńările în curs de dezvoltare, există posibilităŃi mai mari de 
retehnologizare industrială finanŃată cu credite, care poate spori şansele ca politica monetară să fie 
mai eficientă în Ńările care îşi pot permite să se folosească de ea. Nu toate Ńările vor putea face acest 
lucru; unele s-ar putea vedea nevoite să înăsprească politica monetară şi să mărească ratele 
dobânzilor pentru a împiedica deprecierea accentuată a monedei sau ieşirile de capital. S-ar putea, 
însă, ca unele administraŃii să fie în măsură să ofere unele stimulente monetare reducând ratele 
dobânzilor şi încurajând investiŃiile în sectoarele în care este cel mai probabil ca retehnologizarea 
industrială să aducă profit. Mai precis, aşa cum am argumentat în Lecturile Marshall din 2007, 
aceste sectoare sunt cele ale căror produse exploatează zonele cu avantaje comparative ale Ńării, dar 
care întâmpină şi unele obstacole în a se extinde, ca urmare a căderilor pieŃelor (Lin 2007). În ceea 
ce priveşte politica fiscală, administraŃiile Ńărilor în curs de dezvoltare dispun de o multitudine de 
instrumente pe care le-ar putea folosi pentru a atenua lovitura şocului.  

Supravegherea financiară trebuie să facă tot ce este posibil să Ńină pasul cu inovaŃiile 
financiare. Aceasta este, prin definiŃie, o provocare. Ca şi în alte sectoare, inovaŃia din sectorul 
financiar poate spori productivitatea şi prosperitatea socială, dar poare contribui şi la 
comportamentul de turmă, miraje şi panică, precum şi la crahuri. Tehnicile şi arta monitorizării 
trebuie să poată urmări inovatorii din sectorul financiar pe un teritoriu nou, inovator, prin definiŃie, 
care va fi întotdeauna cu un pas înainte. În ultima vreme, filosofia predominantă trebuie să se axeze 
pe reducerea posibilelor riscuri sistemice de la nivelul întregii economii care pot fi  generate de un 
mediu dezechilibrat în anumite sectoare ale pieŃelor financiare. Modelele bancare diferă de la o Ńară 
la alta, aşadar, mediile de reglementare sunt şi ele diferite, dar absenŃa unui model cu un grad mai 
mare de globalitate, al monitorizării financiare nu este sustenabil, într-o lume în care (în ciuda unor 
eforturi importante privind Basel) o singură eroare de calcul sau asumare a unui risc de către o 
singură companie poate avea efecte externe negative la nivel global. 
              łările în curs de dezvoltare au necesităŃi stringente care pot fi satisfăcute prin investiŃii 
publice. O asemenea necesitate este cea de construire a infrastructurii, în special după o perioadă în 
care creşterea sectorului privat a depăşit, uneori, capacitatea sectorului public de a asigura 
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infrastructura necesară susŃinerii acestei creşteri şi infrastructura rurală, acolo unde există decalaje 
între infrastructura urbană şi cea din zonele rurale. 

Un al doilea sector de investiŃii este protecŃia socială şi dezvoltarea umană, în vederea 
prevenirii transformării unui şoc temporar într-un declin permanent grav al avuŃiei gospodăriilor 
mai sărace. Există multe programe care au fost evaluate pentru a se stabili dacă merită, sau nu, să 
primească investiŃii; guvernele trebuie să acorde prioritate protecŃiei şi extinderii celor care pot 
atenua în modul cel mai eficient impactul crizelor asupra celor mai sărace gospodării. Exemplele de 
astfel de programe care ar putea fi luate în calcul includ programele de transfer condiŃionat de 
lichidităŃi pentru a sprijiniri copiii dezavantajaŃi să îşi continue şcoala, cum este programul 
indonezian derulat pe durata crizei din 1997-98, programele de oferire de locuri de muncă în 
domeniul lucrărilor publice (sau de bunăstare bazată pe muncă) cum ar fi. Sistemul de GaranŃie a 
Angajărilor din India (Gaiha 2004), şi subvenŃiile pentru consumul produselor de calitate inferioară 
(cele care nu sunt consumate decât de populaŃia săracă). 

Asemenea programe vor fi reacŃiile adecvate în cazul Ńărilor cu rezerve robuste, excedente 
de cont curent sau deficite mici, precum şi politici fiscale solide. Un exemplu evident în acest sens 
este China, în care cererea mai mare de la nivel intern ar putea contribui şi ea la atenuarea efectelor 
crizei asupra partenerilor comerciali. În alte Ńări cu mai puŃine posibilităŃi fiscale, programele cum 
sunt cele amintite ar trebui să fie o prioritate pentru sprijinirea donatorilor. (PNUD, 2011) 
               În ciuda acŃiunilor recente întreprinse pentru salvarea sectorului bancar, riscurile unei 
grave recesiuni sunt încă reale. Scenariul cel mai pesimist, o profundă recesiune globală, nu este 
departe de a fi o previziune absurdă. Având în vedere creşterea rapidă înregistrată în acest deceniu 
în Ńările în curs de dezvoltare, care a fost generată de investiŃii, dar şi investiŃiile excesive în 
domeniul imobiliar care au stat la baza crizei în economiile dezvoltate, economia globală va avea o 
mare capacitate excedentară pe care va trebui să o gestioneze. 
              Dacă declinurile drastice ale valorilor activelor vor avea efecte semnificative asupra 
avuŃiei, scăderea cererii care va rezulta din acest fenomen ar putea duce la o deflaŃie la nivel 
mondial. łările cu poziŃii fiscale puternice dispun de instrumente ca, de exemplu, investiŃiile în 
infrastructură şi în sectorul social pe care le pot folosi în scopul combaterii deflaŃiei, însă altele se 
vor confrunta cu probleme mult mai mari. Înainte de a ne confrunta cu acest scenariu pesimist, este 
important să începem să ne punem mintea la contribuŃie pentru a găsi soluŃii pentru reacŃii mai 
concertate care să poată revigora cererea la nivel global. 
              Guvernele ar trebui să analizeze cu grijă dacă controlarea inflaŃiei preŃurilor activelor ar 
trebui adăugată la mandatul autorităŃilor politicii monetare. Rezerva Federală a continuat să rămână 
consecventă părerii că misiunea sa era să contribuie la stabilitatea preŃurilor şi la folosirea integrală 
a forŃei de muncă, nu să reducă creşterea preŃurilor activelor. Dacă Rezerva Federală nu poate 
preveni dezvoltarea acestor miraje, ea nu va putea să îşi îndeplinească nici celelalte obiective. 
Guvernele ar trebui să investigheze mai amănunŃit aspectele legate de instrumente, momentele 
alese, gestionarea previziunilor, şi ar fi necesare obiective explicite sau implicite pentru diminuarea 
volatilităŃii preŃurilor activelor. 
               Supravegherea financiară trebuie să facă tot ce este posibil să Ńină pasul cu inovaŃiile 
financiare. Aceasta este, prin definiŃie, o provocare. Ca şi în alte sectoare, inovaŃia din sectorul 
financiar poate spori productivitatea şi prosperitatea socială, dar poare contribui şi la 
comportamentul de turmă, miraje şi panică, precum şi la crahuri. Tehnicile şi arta monitorizării 
trebuie să poată urmări inovatorii din sectorul financiar pe un teritoriu nou, inovator, prin definiŃie, 
care va fi întotdeauna cu un pas înainte. În ultima vreme, filosofia predominantă trebuie să se axeze 
pe reducerea posibilelor riscuri sistemice de la nivelul întregii economii care pot fi  generate de un 
mediu dezechilibrat în anumite sectoare ale pieŃelor financiare.  
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5. CONCLUZII 
 

În concluzie, este probabil ca factorii de decizie din Ńările în curs de dezvoltare să se 
confrunte cu dileme a căror soluŃionare va depinde în mare măsură de modul în care s-au comportat 
în perioada de dezvoltare (de exemplu, să permită politici macroeconomice mai lejere sau mai 
aspre, sau să creeze mijloace de atenuare a şocurilor sau nu), precum şi de modul în care şocurile 
globale afectează propriile lor economii. Capacitatea acestora de a reacŃiona la criză este 
determinată de posibilităŃile mai mici sau mai mari ale pieŃelor emergente de a lua măsuri prudente 
anticiclice de creştere a cereri interne fără a sacrifica prea mult propriile principiile de bază. Aceste 
principii de bază includ poziŃiile fiscale ale Ńărilor, nivelele datoriilor, ratele inflaŃiilor interne, şi 
robusteŃea financiară a sectoarelor lor bancare. Unele Ńări în curs de dezvoltare au posibilitatea de a 
face acest lucru, pe când altele au posibilităŃi mai reduse, iar altele înregistrează deja şocuri ale 
credibilităŃii şi exoduri de capital în căutarea unor investiŃii de calitate mai bun. 
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CAPITOLUL I. PERIOADA DE TRANSFORMĂRI ŞI CREŞTERILE 

 INTELIGENTE DURABILE ŞI FAVORABILĂ INCLUZIUNII 
 

1.1. O perioadă de transformare 
 

Recenta criză economică este fără precedent pentru generaŃia noastră. Progresele constante 
în materie de creştere economică şi de creare de locuri de muncă înregistrate în ultimii zece ani au 
fost anulate – PIB-ul european a scăzut cu 4% în 2009, producŃia noastră industrială a scăzut la 
nivelurile din anii ’90, iar 23 de milioane de persoane (10% din populaŃia activă a UE) nu au în 
prezent un loc de muncă. Criza a provocat un şoc pentru milioane de cetăŃeni şi a pus în evidenŃă 
câteva deficienŃe fundamentale ale economiei noastre34. 

Din cauza crizei, obiectivul de garantare a unei creşteri economice viitoare este mult mai 
greu de realizat. SituaŃia încă fragilă a sistemului nostru financiar frânează redresarea, având în 
vedere dificultăŃile cu care se confruntă atât întreprinderile, cât şi gospodăriile pentru a obŃine 
credite, a cheltui şi a înveşti.  

FinanŃele publice au fost grav afectate, cu deficite medii de 7% din PIB şi cu niveluri ale 
datoriei de peste 80% din PIB, trei ani de criză anulând astfel progresele realizate în douăzeci de ani 
de consolidare fiscală.  

PotenŃialul de creştere s-a înjumătăŃit în timpul crizei. Numeroase planuri de investiŃii, 
talente şi idei riscă să se piardă din cauza incertitudinilor, a scăderii cererii şi a lipsei finanŃărilor. 

Ieşirea din criză reprezintă provocarea imediată, dar cea mai mare provocare este aceea de 
a nu încerca să revenim la situaŃia anterioară crizei. 

 Chiar şi înaintea crizei existau multe domenii în care Europa nu avansa destul de rapid în 
comparaŃie cu restul lumii. 

În timp ce Europa trebuie să îşi soluŃioneze propriile deficienŃe structurale, lumea 
evoluează rapid şi va fi foarte diferită la sfârşitul următorilor zece ani: 

 
� Economiile sunt tot mai interconectate. Europa va profita în continuare de faptul că 

reprezintă una dintre cele mai deschise economii din lume, însă concurenŃa din partea economiilor 
dezvoltate şi emergente se intensifică.  
 

� FinanŃele mondiale au nevoie în continuare de măsuri corective. Disponibilitatea 
creditelor acordate în condiŃii uşoare, o viziune pe termen scurt şi asumarea unor riscuri exagerate 
pe pieŃele financiare din toată lumea au încurajat comportamentul speculativ, contribuind la 
înregistrarea unei creşteri bazate pe bule speculative şi crearea unor dezechilibre importante. Europa 
s-a angajat să găsească soluŃii mondiale în vederea instituirii unui sistem financiar eficient şi 
sustenabil. 
 

� Provocările legate de climă şi de resurse necesită adoptarea unor măsuri drastice. 
DependenŃa puternică de combustibilii fosili, precum petrolul, şi utilizarea ineficientă a 

materiilor prime expun consumatorii şi întreprinderile europene la şocuri dăunătoare şi costisitoare 
privind preŃurile, ameninŃându-ne securitatea economică şi favorizând schimbările climatice.  

                                                
34 COMUNICARE A COMISIEI EUROPA 2020 O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi 
favorabilă incluziunii ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_ro.htm 
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Europa se află în faŃa unor opŃiuni clare, dar dificile. Prima dintre acestea este de a înfrunta 
în mod colectiv provocarea imediată pe care o reprezintă redresarea şi provocările pe termen lung - 
globalizarea, presiunile exercitate asupra resurselor, îmbătrânirea - pentru a compensa pierderile 
recente, pentru a redeveni competitivi, pentru a stimula productivitatea şi pentru a înscrie UE pe o 
traiectorie ascendentă a prosperităŃii („redresare durabilă”). 

A doua opŃiune este de a continua realizarea de reforme într-un ritm lent şi în mare parte 
necoordonat, riscând să înregistrăm o pierdere permanentă de bunăstare, o rată de creştere lentă 
(„redresare lentă”), care poate conduce la niveluri ridicate ale şomajului şi ale angoasei sociale, 
precum şi la un declin relativ pe scena mondială („deceniu pierdut”). 

Europa are multe atuuri: talentul şi creativitatea cetăŃenilor noştri, o bază industrială 
puternică, un sector al serviciilor solid, un sector agricol prosper şi de înaltă calitate, o puternică 
tradiŃie maritimă, piaŃa unică şi monedă comună, poziŃia de cel mai mare bloc comercial din lume şi 
de destinaŃie principală a investiŃiilor directe străine. Multe dintre statele membre ale UE se numără 
printre cele mai inovatoare şi dezvoltate economii din lume. Însă Europa are cele mai mari şanse de 
reuşită dacă acŃionează în mod colectiv – ca Uniune. 

 
1.2. Creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii 

 
Strategia Europa 2020 ar trebui să se axeze pe trei priorităŃi35: 

� creştere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 
� creştere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 
� creştere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forŃei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială. 
 
Aceste trei priorităŃi se susŃin reciproc şi oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale 

de piaŃă a Europei pentru secolul al XXI-lea. 
Pentru a ne orienta eforturile şi progresele, există un consens larg conform căruia UE ar 

trebui să convină asupra unui număr limitat de obiective principale pentru 2020. Aceste obiective ar 
trebui să fie reprezentative pentru perspectiva unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile 
incluziunii. 

Obiectivele trebuie să fie măsurabile, capabile să reflecte diversitatea situaŃiilor existente în 
Ńările membre şi să se bazeze pe date suficient de fiabile pentru a permite realizarea de comparaŃii. 
Următoarele obiective au fost selecŃionate pe această bază - îndeplinirea lor va fi esenŃială pentru 
reuşita noastră până în anul 2020: 

 
� rata ocupării forŃei de muncă a populaŃiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui 

să crească de la nivelul actual de 69% la cel puŃin 75%, inclusiv printr-o mai mare implicare a 
femeilor, a lucrătorilor în vârstă şi printr-o mai bună integrare a migranŃilor pe piaŃa muncii; 
 

� UE urmăreşte în prezent obiectivul de a învesti 3% din PIB în cercetare-dezvoltare (C-D). 
 
Obiectivul a reuşit să atragă atenŃia asupra necesităŃii că atât sectorul public, cât şi cel 

privat să investească în C-D, dar se concentrează mai mult pe resurse decât pe impact. Este necesar, 
în mod clar, să fie îmbunătăŃite condiŃiile pentru investiŃii ale sectorului privat în domeniul C-D în 
UE şi multe dintre măsurile propuse în prezenŃa strategie vor contribui la acest lucru.  

Este clar, de asemenea, că o abordare comună a C-D şi a inovării ar lărgi gama de 
cheltuieli, ceea ce ar fi mai pertinent pentru activităŃile comerciale şi pentru elementele care 
stimulează productivitatea.  

                                                
35 Aceste teme au fost considerate salutare în cadrul consultării publice realizate de Comisie. 
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 
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Comisia propune păstrarea obiectivului de 3%, în paralel cu dezvoltarea unui indicator care 

să reflecte intensitatea C-D şi inovării; 
� reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puŃin 20% faŃă de nivelurile din 1990 

sau cu 30%, dacă există condiŃii favorabile în acest sens36; creşterea la 20% a ponderii surselor 
regenerabile de energie în consumul final de energie şi o creştere cu 20% a eficienŃei energetice; 

� un obiectiv referitor la nivelul de studii, care abordează problema abandonului şcolar 
timpuriu, vizând reducerea ratei de abandon de la valoarea actuală de 15% la 10% şi 
majorarea procentajului persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani cu studii 
superioare de la 31% la cel puŃin 40% în 2020; 

� numărul cetăŃenilor europeni cu un nivel de trai inferior pragului naŃional de sărăcie ar 
trebui redus cu 25%, ceea ce ar însemna scoaterea a peste 20 de milioane de persoane din sărăcie37. 

 
Aceste obiective sunt interconectate. De exemplu, asigurarea unor niveluri de studii mai 

ridicate favorizează şansele de angajare, iar înregistrarea unor progrese în ceea ce priveşte creşterea 
ratei de ocupare a forŃei de muncă contribuie la reducerea sărăciei. 

 O capacitate sporită de cercetare-dezvoltare şi inovare în toate sectoarele economiei, 
combinată cu o utilizare mai eficientă a resurselor va îmbunătăŃi competitivitatea şi vor accelera 
crearea de locuri de muncă. Investirea în tehnologii mai ecologice, cu emisii reduse de carbon va 
proteja mediul, va contribui la combaterea schimbărilor climatice şi va crea noi oportunităŃi de 
afaceri şi noi locuri de muncă.  

Ar trebui să ne mobilizăm atenŃia colectivă în scopul îndeplinirii acestor obiective. Va fi 
nevoie de asumarea mai puternică a rolului de lider, de un angajament mai ferm şi mecanisme 
eficace de execuŃie pentru a modifica atitudinile şi practicile la nivelul UE în vederea obŃinerii 
rezultatelor rezumate în aceste obiective. 

 
Europa trebuie să acŃioneze în următoarele domenii: 

� Inovare: În Europa, cheltuielile destinate C-D se situează sub 2%, comparativ cu 2,6% în 
SUA şi 3,4% în Japonia, în principal că urmare a nivelului redus al investiŃiilor private. Nu contează 
numai valorile absolute ale acestor cheltuieli – Europa trebuie să se concentreze pe impactul şi 
componenŃa cheltuielilor cu cercetarea şi să îmbunătăŃească condiŃiile pentru investiŃiile sectorului 
privat în C-D în UE. Ponderea mai redusă în UE a firmelor high-tech justifică jumătate din 
decalajul nostru faŃă de SUA. 

� EducaŃie, formare şi învăŃare de-a lungul vieŃii: Un sfert din toŃi elevii au competenŃe 
slabe de citire, unul din şapte tineri abandonează studiile şi formarea prea devreme. Aproximativ 
50% ating un nivel mediu de calificare, însă acesta nu este suficient pentru a răspunde nevoilor 
pieŃei. Mai puŃin de o persoană din trei din populaŃia cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani are o 
diplomă universitară, comparativ cu 40% în SUA şi peste 50% în Japonia. 

� Societatea digitală: Cererea globală pentru tehnologiile informaŃiei şi comunicaŃiilor 
reprezintă o piaŃă în valoare de 2 000 miliarde €, însă numai un sfert din aceasta provine de la firme 
europene. De asemenea, Europa este în urmă în ceea ce priveşte internetul de mare viteză, ceea ce 
afectează capacitatea acesteia de inovare, inclusiv în zonele rurale, precum şi în ceea ce priveşte 
diseminarea online a cunoştinŃelor şi distribuŃia online de bunuri şi servicii. 
 

 
 

                                                
36 Consiliul European din 10-11 decembrie 2009 a concluzionat că, în cadrul unui acord global şi cuprinzător pentru 
perioada de după 2012, UE îşi reiterează oferta condiŃionată de a trece la o reducere cu 30% până în 2020, 
comparativ cu nivelurile din 1990, cu condiŃia ca şi alte Ńări dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile ale 
emisiilor şi ca Ńările în curs de dezvoltare să contribuie în mod corespunzător, în conformitate cu responsabilităŃile 
care le revin şi capacităŃile de care dispun 
37 Pragul naŃional de sărăcie este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil în fiecare stat membru. 
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1.3. Ieşirea din criză: primii  paşi către 2020 

 
Instrumentele de politică au fost utilizate în mod decisiv şi pe scară largă pentru a contracara 

criza. Politica fiscală a jucat, în măsura posibilităŃilor, un rol expansionist şi anticiclic; ratele 
dobânzilor au fost diminuate până la cel mai scăzut nivel cunoscut vreodată şi nivelul infuziilor de 
lichidităŃi în sectorul financiar a fost fără precedent. 

Guvernele au acordat băncilor sprijin masiv, prin garanŃii, prin recapitalizare sau prin 
„curăŃarea” bilanŃurilor de activele depreciate; alte sectoare economice au beneficiat de sprijin prin 
intermediul cadrului temporar şi excepŃional al ajutoarelor de stat. 

Toate aceste măsuri au fost şi sunt în continuare justificate, însă nu li se poate da un 
caracter permanent. Nivelurile ridicate ale datoriei publice nu pot fi susŃinute pe termen nedefinit. 
Urmărirea obiectivelor strategiei Europa 2020 trebuie să se bazeze pe o strategie credibilă de ieşire 
din criză care să vizeze, pe de o parte, politica bugetară şi monetară şi, pe de altă parte, ajutorul 
direct acordat de guvern sectoarelor economice, în special sectorului financiar. Ordinea de aplicare 
a acestor câteva strategii de ieşire din criză este importantă. Consolidarea coordonării politicilor 
economice, în special în cadrul zonei euro, ar trebui să asigure succesul strategiei globale de ieşire 
din criză. 

Date fiind incertitudinile cu privire la perspectivele economice şi la vulnerabilitatea 
sectorului financiar, măsurile de sprijin ar trebui retrase numai atunci când se va putea considera că 
redresarea economică nu mai depinde de sprijin extern şi când va fi fost restaurată stabilitatea 
financiară38. Retragerea măsurilor temporare legate de criză ar trebui să se realizeze în mod 
coordonat şi să Ńină seama de eventualele efecte de contagiune propagate de la un stat membru la 
altul şi de interacŃiunile dintre diversele instrumente de politică.  

Ar trebui restaurată disciplina în materie de ajutoare de stat, începând cu sistarea cadrului 
temporar al ajutoarelor de stat.  

O astfel de abordare coordonată ar trebuie să se bazeze pe următoarele principii: 
� retragerea stimulentelor fiscale ar trebui să înceapă de îndată ce redresarea va fi certă. Cu 

toate acestea, dat fiind că momentul oportun poate fi diferit de la o Ńară la alta, este nevoie de un 
grad înalt de coordonare la nivel european; 

� sprijinul pentru şomajul de scurtă durată ar trebui retras progresiv numai după ce se poate 
considera că există o tendinŃă clară de creştere a PIB-ului şi, implicit, după ce ocuparea forŃei de 
muncă, cu întârzierea obişnuită, va fi început să crească; 

� schemele de ajutor sectorial ar trebui retrase progresiv într-un stadiu incipient deoarece 
presupun costuri bugetare ridicate şi se consideră că şi-au îndeplinit pe deplin obiectivele, precum şi 
din cauza posibilelor lor efecte de denaturare a pieŃei unice; 

� sprijinul în vederea accesului la finanŃare ar trebui să continue până când vor exista semne 
clare că, în general, condiŃiile de finanŃare au revenit la normal; 

� retragerea sprijinului pentru sectorul financiar, începând cu schemele de garanŃii 
guvernamentale, va depinde de starea economiei, în general, şi de stabilitatea sistemului financiar, 
în special. 

 
O prioritate-cheie pe termen scurt va fi restaurarea unui sector financiar solid, stabil şi 

sănătos care să fie în măsură să finanŃeze economia reală. Acest lucru va necesita concretizarea 
completă şi în timp util a angajamentelor G20. Vor trebui îndeplinite, în special, cinci obiective: 

� punerea în aplicare a reformelor convenite în ceea ce priveşte supravegherea sectorului 
financiar; 

� eliminarea lacunelor de reglementare, promovarea transparenŃei, a stabilităŃii şi a 
responsabilităŃii, în special în ceea ce priveşte instrumentele derivate şi infrastructura pieŃei; 

                                                
38 European Council conclusions of 10/11 December 2009. 
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� finalizarea consolidării normelor noastre prudenŃiale, de contabilitate şi de protecŃie a 
consumatorilor sub forma unui cadru de reglementare unic la nivel european, care să reglementeze 
toate pieŃele financiare şi toŃi actorii de pe acestea în mod adecvat; 

� consolidarea guvernanŃei instituŃiilor financiare pentru a remedia deficienŃele identificate 
în timpul crizei financiare în domeniul identificării şi gestionării riscurilor; 

� lansarea unei politici ambiŃioase care să ne permită, în viitor, să prevenim şi, dacă este 
cazul, să gestionăm mai bine eventualele crize financiare şi care să analizeze totodată, Ńinând seama 
de responsabilitatea specifică a sectorului financiar în actuala criză, contribuŃiile adecvate ale 
sectorului financiar. 

 
Dat fiind că soliditatea finanŃelor publice reprezintă un element esenŃial pentru restaurarea 

condiŃiilor necesare creşterii durabile şi creării de locuri de muncă, avem nevoie de o strategie 
cuprinzătoare de ieşire din criză. Acest lucru va presupune retragerea progresivă a sprijinului pe 
termen scurt acordat în timpul crizei şi introducerea unor reforme pe termen mediu şi lung care să 
promoveze sustenabilitatea finanŃelor publice şi să sporească potenŃialul de creştere. 

Pactul de stabilitate şi de creştere oferă cadrul adecvat pentru punerea în aplicare a 
strategiilor fiscale de ieşire din criză, iar statele membre prevăd astfel de strategii în propriile lor 
programe de stabilitate şi convergenŃă. Pentru majoritatea Ńărilor, primele semne de consolidare 
fiscală ar trebui să se producă în 2011. Procesul de scădere a deficitelor sub 3% din PIB ar trebuie 
să fie finalizat, în principiu, până în 2013. Cu toate acestea, în mai multe Ńări, este posibil să se 
impună necesitatea că etapa de consolidare să înceapă înainte de 2011, ceea ce înseamnă că 
retragerea sprijinului temporar acordat în timpul crizei şi consolidarea fiscală ar putea, în aceste 
cazuri, să se producă în acelaşi timp. 

Pentru a sprijini potenŃialul de creştere economică al UE şi sustenabilitatea modelelor 
noastre sociale, consolidarea finanŃelor publice în contextul Pactului de stabilitate şi de creştere 
implică definirea unor priorităŃi şi efectuarea unor alegeri dificile: coordonarea la nivelul UE poate 
ajuta statele membre în acest sens şi poate contribui la eliminarea efectelor de contagiune. Structura 
şi calitatea cheltuielilor publice este, de asemenea, importantă: programele de consolidare bugetară 
ar trebui să acorde prioritate „posturilor generatoare de creştere”, cum ar fi educaŃia şi 
competenŃele, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, investiŃiile în reŃele, de exemplu, internetul de 
mare viteză, interconexiunile reŃelelor energetice şi de transporturi – adică, principalelor domenii 
tematice ale strategiei Europa 2020. 

Partea din buget consacrată veniturilor este, de asemenea, importantă şi ar trebui să se 
acorde o atenŃie deosebită calităŃii sistemului de venituri/impozite. Deşi nivelul impozitelor va 
trebui să crească, acest lucru ar trebui să se producă, în măsura posibilităŃilor, simultan cu 
introducerea în sistemele fiscale a unor elemente favorabile creşterii. De exemplu, ar trebuie evitată 
situaŃia din trecut în care creşterea impozitării muncii a produs mari pierderi la nivelul locurilor de 
muncă. În schimb, statele membre ar trebui să încerce să transfere sarcina fiscală dinspre 
impozitarea muncii spre perceperea de taxe de mediu, în cadrul unei ecologizări a sistemelor fiscale. 

Consolidarea fiscală şi sustenabilitatea financiară pe termen lung vor trebui asociate cu 
reforme structurale importante, în special în ceea ce priveşte sistemele de pensii, de asistenŃă 
medicală, de protecŃie socială şi de educaŃie. AdministraŃia publică ar trebui să valorifice această 
situaŃie, transformând-o într-o oportunitate de a spori eficienŃa şi calitatea serviciilor. Politica de 
achiziŃii publice trebuie să asigure utilizarea cât mai eficientă a fondurilor publice, iar pieŃele de 
achiziŃii trebuie menŃinute deschise în întreaga UE. 

Pentru a aduce schimbarea dorită, strategia Europa 2020 va trebui să fie mai bine 
direcŃionată, să îşi stabilească obiective clare şi criterii de referinŃă transparente pentru evaluarea 
progreselor înregistrate. Va fi astfel nevoie de un cadru de guvernanŃă puternic, care să utilizeze 
instrumentele de care dispune pentru a asigura o punere în aplicare în timp util şi în mod eficace. 
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Această strategie ar trebui să se articuleze în jurul unui abordări tematice şi a unei 
supravegheri mai orientate a fiecărei Ńări. La baza acestei strategii se află forŃa instrumentelor de 
coordonare deja existente, şi anume: 

� o abordare tematică, care s-ar concentra asupra temelor menŃionate în secŃiunea 2, în 
special asupra îndeplinirii celor 5 obiective principale. Principalul instrument ar consta în 
programul Europa 2020 şi iniŃiativele sale emblematice, care necesită luarea de măsuri atât la 
nivelul UE, cât şi la nivelul statelor membre (a se vedea secŃiunea 2). 

Abordarea tematică reflectă dimensiunea UE, arată clar interdependenŃa economiilor 
statelor membre şi permite un grad mai mare de selectivitate în alegerea iniŃiativelor concrete care 
susŃin strategia şi contribuie la îndeplinirea principalelor obiective UE şi naŃionale; 

� întocmirea unor rapoarte de Ńară ar contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei 
Europa 2020, ajutând statele membre să definească şi să pună în aplicare strategiile de ieşire din 
criză, să recapete stabilitatea macroeconomică, să identifice blocajele existente la nivel naŃional, să 
revină la o creştere economică durabilă şi să redobândească sustenabilitatea finanŃelor publice. 
Aceste rapoarte nu vor include numai politica fiscală, ci şi aspecte macroeconomice esenŃiale legate 
de creştere şi competitivitate (dezechilibrele macroeconomice) şi vor trebui să asigure o abordare 
integrată a elaborării şi a punerii în aplicare a politicilor, aspect esenŃial în sprijinirea alegerilor pe 
care vor trebui să le facă statele membre, având în vedere constrângerile la care sunt supuse din 
punct de vedere al finanŃelor publice. Se va acorda o atenŃie specială funcŃionării zonei euro şi 
interdependenŃei statelor membre. 

 
Consiliul European va dispune de toate informaŃiile necesare în luarea deciziilor. Va avea, 

aşadar, la dispoziŃie, pentru fiecare stat membru, o analiză a situaŃiei economice şi a locurilor de 
muncă, o situaŃie generală a bugetului, condiŃiile macrofinanciare şi progresele înregistrate în cadrul 
fiecărei tematici şi, în plus, va avea o imagine de ansamblu a economiei UE. 

Strategia Europa 2020 va fi instituŃionalizată printr-o serie restrânsă de orientări integrate 
„Europa 2020” (care va cuprinde orientări privind ocuparea forŃei de muncă şi orientări generale de 
politică economică) ce vor înlocui cele 24 de orientări existente. Aceste noi orientări vor reflecta 
deciziile Consiliului European şi vor integra obiectivele stabilite. După ce Parlamentul European îşi 
va da avizul cu privire la orientările privind ocuparea forŃei de muncă, în conformitate cu tratatul, 
aceste orientări ar trebui aprobate, din punct de vedere politic, în cadrul Consiliului European din 
luna iunie, înainte de a fi adoptate de Consiliu. Odată adoptate, aceste orientări ar trebui să rămână 
destul de stabile până în 2014, pentru a se acorda o atenŃie sporită punerii în aplicare a acestora. 

FormaŃiunile relevante ale Consiliului vor lucra la punerea în aplicare a programului 
Europa 2020 şi vor îndeplini obiectivele stabilite pentru domeniile de care sunt responsabile. În 
cadrul iniŃiativelor emblematice, statele membre vor fi invitate să intensifice schimburile de 
informaŃii privind bunele practici în cadrul diferitelor formaŃiuni ale Consiliului. 

În fiecare an, Comisia Europeană va monitoriza situaŃia pe baza unei serii de indicatori 
care măsoară progresele generale înregistrate în vederea îndeplinirii obiectivului care constă într-o 
economie inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forŃei de 
muncă, de productivitate şi de coeziune socială. 

Comisia va prezenta un raport anual privind îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 
2020, care va pune accentul pe progresele înregistrate în ceea ce priveşte îndeplinirea principalelor 
obiective stabilite şi va evalua atât rapoartele de Ńară, cât şi programele de stabilitate şi convergenŃă. 
În cadrul acestui proces, Comisia va prezenta recomandări sau avertismente de politică, va face 
propuneri de politică în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei şi va prezenta o evaluare 
specifică a progreselor înregistrate în zona euro. 

Parlamentul European ar trebui să joace un rol important în cadrul strategiei, nu numai în 
calitate de colegislator, ci şi de forŃă motrice pentru mobilizarea cetăŃenilor şi a parlamentelor 
naŃionale. De exemplu, Parlamentul ar putea profita de viitoarea întâlnire cu parlamentele naŃionale 
pentru a purta discuŃii cu privire la modul în care va contribui la strategia Europa 2020, concluziile 
comune ale acestor discuŃii fiind comunicate Consiliului European de primăvară. 
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Toate autorităŃile naŃionale, regionale şi locale ar trebui să pună în aplicare parteneriatul, în 
strânsă colaborare cu parlamentele, precum şi cu partenerii sociali şi reprezentanŃii societăŃii civile, 
contribuind atât la elaborarea, cât şi la punerea în aplicare a programelor naŃionale de reformă. Prin 
stabilirea unui dialog permanent între diversele niveluri de guvernare, priorităŃile Uniunii sunt aduse 
mai aproape de cetăŃeni, consolidând implicarea necesară reuşitei strategiei Europa 2020. 

Succesul noii strategii va depinde, în mare măsură, de instituŃiile Uniunii Europene, de 
statele membre şi de regiuni, care vor trebui să explice clar de ce sunt necesare reformele inevitabile 
pentru a menŃine calitatea vieŃii şi pentru a asigura viabilitatea modelelor noastre sociale, care sunt 
aşteptările statelor membre şi ale Europei pentru 2020 şi care este contribuŃia pe care o aşteaptă din 
partea cetăŃenilor, a întreprinderilor şi a organizaŃiilor care îi reprezintă. Fiind conştientă de 
necesitatea luării în considerare a circumstanŃelor şi a tradiŃiilor naŃionale, Comisia va propune un 
set comun de instrumente de comunicare în acest scop. 

 
Comisia propune ca, în cadrul reuniunii sale din primăvara anului 2010, Consiliul 

European: 
� să stabilească priorităŃile tematice ale strategiei Europa 2020; 
� să stabilească cele cinci obiective principale, potrivit propunerii din secŃiunea 2 a acestui 

document, în următoarele domenii: investiŃii în C-D, educaŃie, energie şi schimbări climatice, rata 
de ocupare a forŃei de muncă şi reducerea sărăciei, definind astfel poziŃia pe care ar trebui să o 
ocupe Europa în 2020; să invite statele membre la un dialog cu Comisia Europeană pentru a 
transpune aceste obiective ale UE în obiective naŃionale în lumină deciziilor care vor fi adoptate în 
cadrul Consiliului European din iunie, având în vedere circumstanŃele specifice fiecărei Ńări şi faptul 
că punctele de plecare sunt diferite; 

� să invite Comisia să prezinte propuneri privind iniŃiativele sale emblematice şi, pornind de 
la acestea, să solicite Consiliului (şi formaŃiunilor acestuia) să adopte deciziile necesare punerii lor 
în aplicare; 

� să recunoască necesitatea unei mai strânse coordonări a politicilor economice pentru a 
promova efectele de contagiune pozitive şi pentru a contribui la o abordare mai eficace a 
provocărilor cu care se confruntă Uniunea; în acest scop, să aprobe combinaŃia de evaluări tematice 
şi evaluări specifice unei Ńări, aşa cum se propune în această comunicare, fără să aducă în vreun fel 
atingere integrităŃii Pactului; să acorde, de asemenea, o atenŃie specială consolidării UEM; 
 

CAPITOLUL II. ROMÂNIA ŞI STRATEGIA EUROPA 2020 
 

2.1. Probleme şi preocupări specifice situaŃiei din România 
 

O serie de aspecte care Ńin de aplicarea preceptelor dezvoltării durabile nu figurează în 
Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, întrucât problemele respective au fost 
depăşite de Ńările care formează nucleul central al UE cu multe decenii în urmă şi, deci, nu mai 
constituie obiectul unei preocupări prioritare. În cazul României însa, exista indicatori (ex. structura 
proprietăŃilor agricole, accesul la apă potabilă şi canalizare, infrastructura transporturilor, eficienŃa 
energetică şi consumul de resurse raportat la PIB, productivitatea muncii, starea generală de 
sănătate, calitatea formarii profesionale etc.) care o plasează, încă, la un nivel inferior faŃa de 
majoritatea Ńarilor membre ale UE. 
 Modelul propus pe termen lung este unul potenŃial, dinamica dezvoltării fiind dependenta, 
într-o anumită măsură, de disponibilitatea resurselor şi de conjuncturi. Devieri majore ale politicilor 
naŃionale de la obiectivele şi angajamentele asumate de România ca stat membru al UE sunt puŃin 
probabile, dar sunt posibile anumite întârzieri sau necorelari în implementarea acestora. 

 
Principalii factori endogeni de risc ar putea fi următorii: 
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� Ajustarea conjucturală a politicilor economice ca urmare a instabilităŃii politice şi/sau a 
nerespectării principiilor dezvoltării durabile, în funcŃie de configuraŃia majorităŃii parlamentare sau 
de doctrinele partidelor politice aflate la guvernare; 

� Întârzierea implementării unui sistem îmbunătăŃit de luare a deciziilor şi de creştere a 
responsabilităŃii instituŃiilor publice în raport cu rezultatele politicilor promovate, analizelor de 
impact şi utilizării tehnicilor de monitorizare sistematică şi activă; 

� Continuarea actualelor tendinŃe demografice negative, accentuarea declinului demografic 
şi producerea unor dezechilibre structurale cu profunde implicaŃii de natură economică şi socială; 

� Accentuarea neîncrederii faŃa de imparŃialitatea, transparenŃa şi operativitatea actului de 
justiŃie; 

� Utilizarea ineficientă a fondurilor publice destinate formarii iniŃiale şi continue a 
resurselor umane şi stimulării activităŃilor de cercetare-dezvoltare-inovare care reprezintă domenii 
de importanŃa majoră pentru dezvoltarea durabilă. 
  
 Printre factorii de risc exogeni care trebuie avuŃi în vedere s-ar putea număra: 

� Accentuarea dincolo de limite sustenabile a fenomenului migraŃiei externe ca urmare a 
adoptării de către unele Ńari mai dezvoltate a unor politici de imigrare având nu numai o dimensiune 
economică, impusă de deficitul de forŃa de muncă în anumite sectoare, ci şi o dimensiune 
demografică pentru corectarea efectelor unei natalităŃi scăzute şi a procesului de îmbătrânire a 
populaŃiei; 

� Amplificarea tendinŃelor de creştere a preŃurilor la petrol, gaze naturale, minereu de 
uraniu, ceea ce poate genera efecte serioase asupra inflaŃiei şi a siguranŃei energetice; 

� Incertitudinile cu privire la atitudinile investitorilor străini faŃa de pieŃele emergente, care 
ar putea fi cauzate, în principal, de creşterea deficitului extern şi de lipsa de predictibilitate a 
politicii fiscale, cu efecte negative asupra volumului şi calităŃii investiŃiilor în sectorul productiv al 
economiei şi asupra gradului de acoperire din această sursă a deficitului de cont curent; 

� Creşterea costurilor finanŃării externe ca urmare a turbulenŃelor financiare internaŃionale şi 
a scăderii posibile a rating-ului de Ńara, ceea ce poate induce influenŃe nedorite asupra cursului 
monedei naŃionale şi asupra ratei inflaŃiei. 

� În vederea identificării factorilor de risc şi pentru gestionarea situaŃiilor de criza posibile 
se recomanda: 

� Formarea unui contingent de evaluatori de risc şi specialişti în managementul crizelor, 
care să fie inseraŃi în structurile de suport decizional; 
 

2.2.Creşterea sustenabilă: transformările structurale şi echilibrele macroeconomice 
 
 Principalele obiective pe termen mediu, stabilite în domeniul economic prin 
documentele programatice naŃionale, în conformitate cu Ńintele prevăzute în Strategia Lisabona 
revizuita, în Liniile Directoare Generale de Politică Economică şi în Pactul de Stabilitate şi Creştere 
al Uniunii Europene, sunt: 

�  MenŃinerea stabilităŃii macroeconomice, continuarea procesului de dezinflaŃie şi limitarea 
deficitului de cont curent; 

�  ÎmbunătăŃirea predictibilităŃii şi performanŃelor politicii fiscale, inclusiv atragerea şi 
utilizarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile; 

� Continuarea şi adâncirea reformelor structurale şi furnizarea de servicii îmbunătăŃite de 
sănătate, educaŃie, formare profesională, cercetare şi dezvoltare, precum şi continuarea reformelor 
necesare pentru a spori nivelul de responsabilizare şi de eficienŃa; 

�  Asigurarea sustenabilităŃii finanŃelor publice pe termen lung; 
�  ÎmbunătăŃirea mediului de afaceri, promovarea culturii antreprenoriale, creşterea 

flexibilităŃii şi participării pe piaŃa muncii şi o dezvoltare regională armonioasă; 
�  Reforma administraŃiei publice. 
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2.3.Orizonturi pe care şi le-a trasat România pentru 2020 
 

Asigurarea funcŃionarii eficiente şi în condiŃii de siguranŃa a sistemului energetic naŃional, 
atingerea nivelului mediu actual al UE în privinŃa intensităŃii şi eficienŃei energetice; îndeplinirea 
obligaŃiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări climatice şi energie din 
surse regenerabile” şi la nivel internaŃional în urma adoptării unui nou acord global în domeniu; 
promovarea şi aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi respectarea 
principiilor dezvoltării durabile. 

Atingerea nivelului mediu actual al UE în privinŃa eficienŃei economice, sociale şi de 
mediu a transporturilor şi realizarea unor progrese substanŃiale în dezvoltarea infrastructurii de 
transport. 

Consolidarea structurilor din domeniul agroalimentar şi silvic concomitent cu dezvoltarea 
economică şi socială a zonelor rurale pentru reducerea în continuare a decalajelor şi atingerea 
nivelului mediu actual de performanŃa al Ńarilor membre ale UE; afirmarea României ca element de 
stabilitate a securităŃii alimentare în Europa de Sud-Est. 

Constituirea la nivel regional, conform strategiilor de dezvoltare spaŃiala, a sistemului 
policentric de arii funcŃionale urbane (aglomerări urbane) şi de coridoare de urbanizare în lungul 
arterelor de transport de interes european (policentricitate de reŃea) 

Finalizarea, în linii generale, a cadastrului general al României şi asigurarea transparenŃei 
şi accesibilităŃii sistemului. 

Decuplarea creşterii economice de degradarea mediului prin inversarea raportului dintre 
consumul de resurse şi crearea de valoare adăugată şi apropierea de indicii medii de performanŃa ai 
UE privind sustenabilitatea consumului şi producŃiei. 

Atingerea nivelului mediu actual al Ńarilor UE la parametrii principali privind gestionarea 
responsabilă a resurselor naturale. 

Definitivarea procesului de reformă în administraŃia publică şi reducerea substanŃiala a 
decalajelor faŃa de nivelul mediu de performanŃa al administraŃiei centrale şi locale şi al serviciilor 
publice din celelalte state membre ale UE; creşterea gradului de încredere şi satisfacŃie al cetăŃenilor 
în raporturile cu autorităŃile administraŃiei publice centrale şi locale. 

Atingerea unor parametri apropiaŃi de nivelul mediu actual al stării de sănătate a populaŃiei 
şi al calităŃii serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; integrarea aspectelor de 
sănătate şi demografice în toate politicile publice ale României. 

Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei şi resurselor disponibile în 
România în slujba asistenŃei pentru dezvoltare, şi alocarea în acest scop a circa 0,50% din venitul 
naŃional brut. 

Atingerea nivelului mediu de performanŃa al UE în domeniul educaŃiei şi formării 
profesionale, cu excepŃia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde Ńintele 
sunt cele ale UE pentru 2010. 

Încadrarea cercetării româneşti în fluxul principal al evoluŃiilor ştiinŃifice şi tehnologice 
din UE; generalizarea activităŃilor inovative; apariŃia unor centre de excelenŃa cu impact 
internaŃional. 
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1. CONCEPTUL ŞI IMPORTANłA PIEłEI VALUTARE 

 PiaŃa valutară este centrul comerŃului cu valute. ComponenŃa pieŃei valutare se realizează în 
general dintr-o bursă valutară – care nu este de fapt altceva decât o organizaŃie interbancară – si 
dintr-un număr de bănci sau case de schimb care au în profil operaŃii cu valute şi Ńin legătura cu 
bursa. PieŃele au mărimi diferite, după importanŃa operaŃiilor pe care le realizează, implicit dupa 
importanŃa financiară a oraşului în care îşi desfăşoară activitatea. 
 PieŃele valutare sunt organizaŃii ale Ńării pe teritoriul căreia funcŃionează, deşi se ocupă 
exclusiv cu operaŃii de schimb valutar. Ele funcŃionează conform legislaŃiei acelei Ńări, personalul şi 
intermediarii sunt cetăŃeni ai acelei Ńări, controlul asupra operaŃiilor este exercitat de organele de 
control ale Ńării. 
 Cu toate acestea, în unele Ńări capitaliste există pieŃe valutare a căror activitate constă în 
realizarea unor interese nelocalizate pe un anumit spaŃiu geografic şi care funcŃionează ca adevarate 
pieŃe internaŃionale, chiar dacă formal îŃi au sediul într-una sau alta din aceste Ńări şi se supun legilor 
respective. Aceste pieŃe valutare internaŃionale sunt cele ale eurovalutelor. 
 În cadrul pieŃelor valutare propriu-zise se centralizează cererile şi ofertele de valute şi 
devize, iar prin mecanismul care le este caracteristic se realizează operaŃiile de vânzare şi 
cumpărare precum şi mijloace de plată şi se stabileşte cursul valutar, acesta reprezentând raportul 
valoric dintre diferitele monede şi categorii de forme de plată – în funcŃie de cerere şi ofertă. 
 PiaŃa valutară nu are un loc specific, precum bursele de mărfuri sau de valori, ea 
reprezentând în fapt o mare reŃea de legături electronice între dealerii şi brokerii băncilor din 
întreaga lume. PiaŃa valutară este rezultatul unui sistem de raporturi ce iau naştere între bănci, pe de 
o parte, şi între bănci şi clienŃii acestora, pe de altă parte, exprimând raportul de schimb al 
principalelor monede utilizate în tranzacŃiile internaŃionale.  

Cele mai importante instituŃii financiar-bancare autorizate să efectueze operaŃiuni valutare 
sunt concentrate în cele mai importante oraşe, acestea fiind legate între ele prin legături telefonice, 
fax sau terminale de calculatoare, 24 din 24 de ore. Cele mai importante pieŃe valutare ale lumii 
sunt cele de la Londra, New York, Tokyo, Frankfurt, Zurich, Paris, Bruxelles, Roma etc.  

Între Ńări cu monede diferite este necesar să existe un mecanism de conversie a monedelor 
respective. Anterior valutelor, aurul şi argintul au jucat un rol de mijlocitor al  schimburilor de 
mărfuri sau pentru stingerea unor obligaŃii de plată rezultate din participarea la relaŃiile economice 
internaŃionale. 
 Creşterea continuă a rolului pieŃelor valutare internaŃionale în perioada contemporană a fost 
determinată de anumiŃi factori: 
 ▪ continua liberalizare a comerŃului internaŃional şi atitudinea mai tolerantă în privinŃa 
regimurilor valutare pe diverse pieŃe, care au ca efect intensificarea plăŃilor internaŃionale şi 
accelerarea mişcărilor capitalurilor între pieŃe; 
 ▪ creşterea şi diversificarea activităŃii bancare, dezvoltarea creditării internaŃionale şi 
ponderii acesteia în tranzaciile comerciale; 
 ▪ creşterea importanŃei valutelor europene; 
 ▪ evoluŃia şi dezvoltarea pieŃelor eurovalutare; 
 ▪ criza internaŃională a creditelor, care afectează mai ales Ńările în curs de dezvoltare.39 
RestricŃiile valutare sunt prevăzute în legislaŃia valutară si presupun: 
 - reglementarea plăŃilor internationale si transferurilor de capital, repatrierea profiturilor, 
circulaŃia semnelor monetare şi hârtiilor de valoare; 

                                                
39 Popescu Luigi, RelaŃii valutar monetare internaŃionale, Ed. Sitech, 2002, Craiova, pag 133-135. 
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 - interzicerea cumpărării/vănzării libere a valutei; 
 - concentrarea resurselor valutare în mâinile statului. 
 Astfel se diferenŃiază următoarele principii de restricŃii valutare: 
 - centralizarea operaŃiunilor valutare în Băncile Centrale şi în cele împuternicite de ele; 
 - licenŃierea operaŃiunilor valutare; 
 - blocarea totală sau parŃială a conturilor valutare; 
 - limitarea circulaŃiei valutare prin introducerea corespunzătoare a diferitelor categorii de 
conturi valutare: liber convertibile, de cliring, blocate etc. 
 Prin intermediul politicii monetare pe care o promovează Banca Centrală, aceasta are 
posibilitatea să gestioneze riscul valutar macroeconomic prin puterea pe care o are de a influenŃa 
lichiditatea din economie. Banca Centrală încearcă să dimensioneze creşterea masei monetare, 
evitând atât excesul cât şi insuficienŃa, astfel încât sa uşureze desfăşurarea  tranzacŃiilor economice 
şi financiare în condiŃii bune. 
 Politica fiscală este independentă de politica monetară, dar împreuna urmăresc un ansamblu 
de obiective economico-sociale referitoare la creşterea economică, stabilitatea preŃurilor, limitarea 
ratei inflaŃiei, reducerea şomajului, stabilizarea cursului valutar la o rată adecvată. 
 

2. PARTICIPANłII LA PIAłA VALUTARĂ 
 PiaŃa valutară este rezervată băncilor şi instituŃiilor financiare care acŃionează în numele 
propriu sau în cel al clienŃilor. Aceşti operatori negociază între ei direct sau prin intermediul 
firmelor de broketaj (curtieri). 
 → Băncile, instituŃii financiare şi filialele financiare ale marilor grupuri industriale 
desfăşoară operaŃii de schimb valutar în contul lor sau al clienŃilor lor. Pentru a facilita operaŃiunile 
lor, băncile au deschise depozite la instituŃii financiare străine care au rol de corespondent. 
 Băncile sunt cei mai importanŃi operatori pe piaŃa valutară, dar şi filialele financiare sau 
bancare ale grupurilor industriale pot avea un rol important. 
 →Banca centrală este un operator important pe piaŃa valutară ce are două funcŃii: pe de o 
parte ea execută ordinele clienŃilor săi (bănci centrale, străine, organisme internaŃionale) iar pe de 
altă parte ea acŃionează în sprijinul stabilirii cursului monedei naŃionale. 
 Pentru a fi încununate cu succes, intervenŃiile Băncii Centrale trebuie să fie masive şi să se 
producă în momente oportune. Ea nu intervine direct pe piaŃa de schimb, ci prin intermediul 
băncilor.  
 →Curtierii joacă un rol esenŃial pe piaŃa valutară. Fără ca ei înşişi să fie obligaŃi să cumpere 
sau să vândă valute, curtierii informează operatorii asupra cursurilor la care sunt să pregătiŃi să 
vândă sau să cumpere diferite valute. Aceştia au un rol de intermediari, în măsura în care ei 
centralizează ordinele de cumpărare şi de vânzare ale multor bănci. Curtierii nu sunt obligaŃi să 
dezvaluie numele băncilor pe care le pun în contact. Această discreŃie poate fi interesantă pentru 
anumite instituŃii financiare care nu doresc să apară la un moment dat în poziŃia lor de cumpărător 
sau de vânzător al unei valute oarecare. 

FuncŃia unui curtier este să apeleze la piaŃa cea mai eficace şi mai fluidă, el fiind în contact 
permanent cu numeroase bănci. Valoarea unui curtier se apreciază dupa calitatea legăturilor pe care 
acesta le întreŃine cu instituŃiile financiare active pe piaŃa valutară. 

→O ultimă dar foarte importantă categorie de operatori pe piaŃa valutară sunt dealerii şi 
brokerii valutari. 

Dealerii operează în secŃiile valutare ale băncilor, operând atât în nume propriu şi în contul 
clienŃior lor, cât şi în nume şi în cont propriu. Ei reprezintă principalul factor al contractelor de 
vânzare şi cumpărare de valută. 

Brokerii sau firmele de broketaj lucrează în spaŃii proprii, separate. Ei încheie operaŃiuni 
valutare doar în contul clienŃilor lor, brokerii fac servicii dealerilor, acŃionând ca agenŃi ai acestora. 
De asemenea, au un rol de intermediar prin centralizarea ordinelor de vânzare şi de cumpărare ale 
mai multor bănci care nu intervin direct, facilitând realizarea operaŃiilor valutare respective de către 
ceilalŃi operatori. 
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Brokerii au un rol important pe piaŃa valutară prin aceea că determină fluiditatea şi 
eficacitatea crescută a acesteia. Evaluarea unei firme de broketaj se face deci, în funcŃie de 
legăturile cu operatorii activi pe pieŃele valutare. 

Dealerii onorează diferite comenzi ale clienŃilor şi caută să opereze în diferite valute şi 
sume, după criteriul celui mai bun preŃ. Activitatea lor presupune legături permanenete cu brokerii 
şi cu centrele valutare. Dealerul nu se declară de la început cumpărător sau vânzător; se informează 
asupra cotaŃiilor şi negociază preŃurile de cumpărare şi vânzare. Când a atins obiectivul dorit, 
acŃionează rapid. 

Datorită dimensiunilor, vitezei şi implicaŃiilor internaŃionale a tranzacŃiilor valutare este 
necesară supravegherea şi controlul lor, prin restricŃii asupra volumului operaŃiunilor, asupra 
poziŃiei pe care o pot lua dealerii într-o anumită valută şi prin păstrarea unui echilibru între 
operaŃiunile la vedere (spot) şi la termen (forward). 

 
3. FUNCłIILE PIEłEI VALUTARE 

FuncŃiile unei pieŃe valutare sunt: 
▪ transferul puterii de cumpărare este necesar deoarece comerŃul internaŃional şi tranzacŃiile 

de capital implică, în mod normal, persoane care trăiesc în Ńări cu monede naŃionale diferite. Fiecare 
participant doreşte să îşi efectueze tranzacŃiile în propria monedă naŃională, dar tranzacŃia de comerŃ 
sau de capital trebuie să fie facturată într-o singură monedă. 

▪ acorderea unor credite. Întrucât mişcarea mărfurilor dintre Ńări presupune timp, mărfurile 
aflate în transit trebuie să fie finanŃate. PiaŃa valutară oferă şi o a treia sursă de creditare. 

▪ minimizarea riscului valutar. Fiecare parte la tranzacŃie preferă să câştige un profit normal, 
fără expunerea la o schimbare neaşteptată în profitul anticipat, datorită unor schimburi intervenite în 
cursurile valutare. 

Activitatea pieŃei valutare este influenŃată de diverşi factori: 
1. speculaŃia valutară. Aceasta se desfăşoară atât în legătură cu operaŃiile la vedere, cât şi cu 

operaŃiile la termen. Se consideră speculaŃie valutară operaŃiile de vânzare-cumpărare de valută care 
se efectuează pe piaŃă cu singurul scop al realizării unui câştig, prin jonglarea cu diferenŃele de curs 
dintre valute în operaŃiile la vedere şi pe termen etc. Cumpărând acolo unde este mai ieftin şi 
vânzâd acolo unde este mai scump, speculatorul obŃine o diferenŃă care reprezintă câştigul său. 

2. arbitrajul valutar, adică activitatea de cumpărare-vânzare de valută de către banci, în 
scopul realizării profitului. Ca şi în cazul speculaŃiei valutare, băncile vând valută acolo unde ea 
coteaza mai bine şi cumpără acolo unde cotează mai slab. De altfel este dificil să se facă o marcaŃie 
clară între speculaŃie valutară şi arbitrajul bancar. 

3. intervenŃia statului. Are ca scop modificarea cursurilor, ori de câte ori acestea nu 
corespund intereselor statului. În cazul în care cursul unei valute străine creşte mai mult decât se 
apreciază că este util pentru economia naŃională, banca centrala intervine pe piaŃa vănzând valuta 
respectivă. Dacă cursul scade prea mult, intervenŃia băncii centrale se produce în sensul cumpărării 
acestei valute. IntervenŃia statului pe piaŃa valutară are deci ca scop dirijarea cursurilor valutare. 

Factorii care au determinat dezvoltarea pieŃei valutare naŃionale şi, ulterior, a pieŃei valutare 
internaŃionale sunt, în principal: 

→ factorii economici cum ar fi: 
a. dezvoltarea relaŃiilor de comerŃ exterior cu necesitatea convertirii încasărilor valutare din 

export în alte valute pentru efectuarea plaŃii importurilor; 
b. dezvoltarea comerŃului invizibil, turismului, transporturilor internaŃionale, asigurărilor 

internaŃionale a antrenat necesitatea mişcării de valute între Ńări. 
c. mişcările de capital, fie sub forma investiŃiilor directe, fie sub forma investiŃiilor de 

portofoliu; 
d. repatrierea banilor investiŃi presupune convertirea lor în moneda naŃională sau în altă 

valută. 
→ factorii tehnici cum ar fi: efectuarea plăŃilor internaŃionale prin transferuri bancare, 

realizându-se numai prin virarea scriptică a banilor dintr-un cont în altul; etc. 
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→ mutaŃiile de natură monetară şi financiară au determinat lărgirea pieŃei valutare, pieŃele 
valutare naŃionale au devenit o componentă importantă a politicii valutare a statelor etc.40 

 
4. OPERAłIUNI TRANZACłIONATE PE PIAłA VALUTARĂ 

a) OperaŃiuni la vedere 
Pe piaŃa la vedere se realizează operaŃiuni de vânzare sau cumpărare de valute diferite, cu 

lichiditatea operaŃiunii în cel mult 48 de ore de la data încheierii tranzacŃiei. Momentul tranzacŃiei 
coincide cu momentul formării cursului zilei. Cursurile valutare la vedere se formează în funcŃie de 
raportul dintre ordinele de cumpărare şi cele de vânzare de valute manifestate pe piaŃa respectivă. 

Cursurile valutare pot fi cotate în următoarele moduri:  
CotaŃia directă (incertă) reprezintă preŃul unei unităŃi dintr-o monedă străină exprimat 

printr-o sumă variabilă în monedă naŃională. Acesta tip de cotaŃie acela care se aplică în majoritatea 
statelor, inclusiv în România. De ex: 

1 USD = 3,2278 lei 
CotaŃia indirectă (certă) reprezintă preŃul unei unităŃi monetare naŃionale exprimat printr-o 

sumă variabilă în monedă străină. Acest tip de cotaŃie se utilizează în Marea Britanie şi Canada;  
CotaŃia încrucişată (exchange cross rate) apare în practică prin exprimarea raportului a două 

valute prin intermediul unei monede Ńinte.  
CotaŃiile de pe piaŃa la vedere se prezintă sub forma celor două cursuri, de cumpărare şi de 

vânzare, din punctul de vedere al băncii, de ex: 
1USD = 3,2278 LEI 
DiferenŃa dintre cele două cursuri reprezintă marja de profit a băncii. Ecartul diferă de la un 

operator la altul, în funcŃie de strategia şi poziŃia sa valutară. Pe o piaŃă normală, ecartul cursurilor 
la vedere este mic, la nivelul zecimalelor. În România, unde piaŃa valutară este prea puŃin fluidă şi 
unde volumul tranzacŃiilor este redus, se practică diferenŃe ceva mai mari între cursurile de vânzare 
şi cele de cumpărare. 

PiaŃa la vedere funcŃionează continuu, astfel încât tranzacŃiile se desfăşoară în toate zilele 
lucrătoare, între anumite ore. Există şi excepŃii de la continuitate pe unele pieŃe, prin aplicarea 
procedurii de fixing. Cu ajutorul aceastei proceduri, se organizează o şedinŃă de cotaŃie, de obicei în 
localul bursei de valori, în cadrul căreia se constată principalelor valute în raport de moneda 
naŃională respectivă, apoi se publică. 

Dolarul american are un rol dominant, pe majoritatea pieŃelor,  deoarece este moneda 
utilizată cel mai frecvent în tranzacŃii.41 

b) OperaŃiuni la termen (forward) 
PiaŃa la termen este formată din tranzacŃii de valute, a căror lichiditate are loc la un interval 

de timp mai mare de 48 de ore, la o dată şi un curs stabilite în momentul asumării angajamentului. 
OperaŃiunile de schimb valutar la termen reprezintă operaŃiuni de vânzare/cumpărare de 

valută, în care intervalul de timp dintre data închierii contractului şi data livrării depăşeşte două zile 
lucrătoare.42  

Determinarea cursului de schimb la termen se fundamentează pe următoarele elemente: 
- cursul de schimb la vedere; 
- ratele dobânzii pentru valutele care se compară prin intermediul cursului de schimb; 
- scadenŃa tranzacŃiei. 
Modificarea condiŃiilor contractuale 
Este posibilă, în orice moment, solicitarea modificării datei de scadenŃă a contractului de 

schimb valutar la termen, în sensul reducerii sau prelungirii duratei acestuia prin decalarea datei de 
decontare. 

Aceasta se realizează printr-un swap valutar, în condiŃiile pieŃei de la momentul respectiv. 
 

                                                
40 Clipici Emilia, RelaŃii financiar monetare internaŃionale, Ed. Sitech, 2009, Craiova, pag 56-59. 
41 Popescu Luigi, RelaŃii valutar monetare internaŃionale, Ed. Sitech, 2002, Craiova, pag 151-152. 
42 Basno Cezar, Dardac Nicolae, Management bancar, Ed. Economică, 2002, Bucureşti, pag 155. 
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Formula de calcul a punctelor de swap: 
 
Baza = 360 sau 365 în funcŃie de valută 
 

 
 
 
Formula de calcul a cursului valutar la termen: 
 

 
 

Astfel: 
 
 CT = CV ×  ( 1 + R1 x T/36000) 
                                 (1 + R2 x T/36000) 
 
Unde: Ct, Cv – cursul de schimb la termen, respectiv cursul de schimb la vedere; 
 R1, R2 – rata dobânzii pentru valuta 1, respectiv pentru valuta 2; 
 T – scadenŃa tranzacŃiei exprimată în număr de zile. 
Pornind de la un curs de schimb la vedere (Cv) de 1.09457 CHF/USD, în condiŃiile în care 

rata dobânzii pentru CHF este de 3,57% pe an, iar rata dobânzii pentru USD este de 5,76% pe an, o 
operaŃiune de schimb valutar CHF/USD la termen de şase luni se va realiza la un curs de schimb 
(Ct) determinat astfel: 

 
 Ct = Cv x (1+3,57%x180/36000)    = 1,09445 CHF/USD 
         (1+5,76%x180/36000) 
Potrivit uzanŃelor internaŃionale, cursul de schimb se exprimă utilizând patru zecimale, 

denumite puncte farward sau pips-uri. 
 În cazul cotaŃiei directe, cursul de schimb fiind exprimat în forma: 
 1 unitate valutară = ”n” unităŃi monedă naŃională, 
Între cursul de schimb la vedere (Cv) şi cursul de schimb (Ct) poate apărea una din următoarele 
relaŃii: 
 1) Ct > Cv – potrivit uzanŃelor bancare, diferenŃa dintre cele două cursuri reprezintă report; 
 2) Ct < Cv – diferenŃa realizată reprezintă deport. 
 În funcȋie de poziŃia adoptată, de vânzător sau de cumpărător, reportul sau deportul 
reprezintă diferenŃele pe care banca le are de încasat sau de plătit: 
 » reportul este plătit de bancă dacă aceasta cumpără valută la termen; 
 » deportul este plătit de bancă dacă aceasta vinde valută la termen; 
 » reportul este încasat de bancă dacă aceasta vinde valută la termen; 
 » deportul este încasat de bancă dacă aceasta cumpără valută la termen. 
 În funcŃie de scopul pe care îl urmăresc băncile atunci când se angajeaza în operaŃiuni de 
schimb valutar la termen, acestea pot fi: 
 » operaŃiuni speculative – realizate pentru obŃinerea unui profit (au la bază anticipările 
privind nivelul cursului de schimb la vedere de la data scadenŃei, iar banca urmăreşte ca prin 
intermediul contractului de schimb la termen să îşi rezerve un curs avantajos); 
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 » operaŃiuni de acoperire (hedging) – realizate pentru protecŃia împotriva unei evoluŃii 
adverse a cursului de schimb (se realizează în funcŃie de scadenŃele altor operaŃiuni de încasări şi 
plăŃi în care banca este angajată). 
 OperaŃiunile de schimb valutar la termen efectuate în scop de hedging au la bază estimările 
cu privire la nivelul cursului de schimb la scadenŃă în raport cu cel stabilit prin contract.43 

Ele reprezintă o categorie de operaŃiuni la termen prin care se încearcă reducerea sau 
eliminarea riscului generat de variaŃia cursului de schimb, care ar putea afecta elementele exprimate 
în valută aflate deopotrivă în activ, în pasiv şi în afara bilanŃului. 
 Băncile pot lua măsuri de prevenire a efecului scăderii sau creşterii cursului de schimb, prin 
eşalonarea lunară a cheltuielilor aferente reportului/deportului de plătit şi a veniturilor provenind 
din reportul/deportul de încasat. 
 Alături de aceste operaŃiuni de schimb tradiŃionale, există şi contracte de schimb valutar de 
tipul instrumentelor financiare negociate conform practicii bursiere, şi anume, contractele futures pe 
valută. 
 Aceste contracte prezintă caracteristici specifice pieŃei la termen organizate: valori şi 
scadenŃe standard, depozite de garanŃie, marcarea valorii în funcŃie de evoluŃia cursului de schimb 
etc. În majoritatea cazurilor, nu se realizează executarea propriu-zisă a contractelor futures la 
scadenŃă, ele fiind închise anterior acestei date printr-o operaŃiune simetrica de sens invers. 
 Cele mai active pieŃe financiare pe care sunt tranzacŃionate contracte futures pe valută sunt 
în Chicago Mercantile Exchange (CME) şi London Stock Exchange (LSE). 
 c)OperaŃiunile swap 
 Sub aspect economic, o operaŃiune de swap reprezintă un împrumut exprimat într-o valută, 
garantat printr-un depozit dominant într-o altă valută. 
 Privit dintr-o altă perspectivă, swap-ul reprezintă o pereche de credite legate. 
 Într-o operaŃiune de swap USD contra CHF, pe de o parte vânzătorul va livra USD, deci va 
acorda un împrumut cu scadenŃa convenită deŃinătorului de CHF de la care va primi CHF drept 
garanŃie. Pe de altă parte, CHF reprezintă obiectul unui împrumut care are ca garanŃie USD. 

Caracteristicile unui contract de swap valutar: 
- NoŃional: se referă la suma în devize tranzacŃionată în cadrul swap-ului. Această sumă este, 

cel mai adesea, aceeaşi atât în tranzacŃia la vedere cât şi în cea la termen; 
- Sensul operaŃiunii se defineşte prin referire la vânzarea sau cumpărarea la termen; 
- Rata de schimb la vedere: este cotaŃia spot de la momentul tranzacŃiei; 
- Rata de schimb la termen: cotaŃia spot ajustată cu punctele de swap. 
Utilizarea swap-ului valutar permite reducerea utilizării liniilor de credit atunci când se 

dispune de lichiditate într-o altă valută. 
Modificarea condiŃiilor contractuale 
Este posibilă, în orice moment, solicitarea modificării datei de scadenŃă a contractului de 

swap valutar în sensul reducerii sau prelungirii duratei acestuia, prin decalarea datei de decontare a 
tranzacŃiei la termen. Aceasta se realizează prin aplicarea unui nou diferenŃial de dobândă ce Ńine 
cont de diminuarea sau prelungirea duratei contractului, precum şi a unei noi rate spot. 
 OperaŃiunile swap se efectuează practic de către toŃi operatorii de pe piaŃa valutară: 
 Băncile centrale, cu scopul susŃinerii cursului monedei naŃionale, împrumută valute contra 
unei sume echivalente în moneda naŃională; aceste valute sunt oferite pe piaŃă pentru redresarea 
cursului monedei naŃionale. 
 Băncile comerciale apelează la swap pentru a-şi acoperi necesarul de o anumită valută din 
disponibilităŃile în altă valută fără să îşi reducă aceste disponibilităŃi. 
 Speculatorii de orice provenienŃă practică swap-ul pentru că altfel, la scadenŃa unor 
operaŃiuni speculative deschise, în cazul neconformării ipotezei lor în privinŃa evoluŃiei cursurilor, 
ar înregistra o pierdere la operaŃiunea respectivă. 

                                                
43 Basno Cezar, Dardac Nicolae, Management bancar, Ed. Economică, 2002, Bucureşti, pag 155-157. 
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 Firmele financiare şi comerciale îşi acoperă nevoile de credite în valută prin operaŃiuni 
swap pe diferite termene.44 
 Tipuri de operaŃiuni swap:  
 ▪ Swap-ul de trezorerie, denumit şi swap cambist, se compune din două operaŃiuni de 
schimb al unei sume denominate într-o anumită valută pe baza a două cursuri diferite: cursul de 
schimb la vedere (în momentul iniŃierii tranzacŃiei) şi cursul de schimb la termen ( la scadenŃa 
operaŃiunii). 
 Swap-ul de trezorerie oferă băncilor o serie de avantaje în activitatea de management al 
activelor şi pasivelor, care constau în: 
 - asigurarea lichidităŃii necesare în mod operativ; printr-un swap valutar băncile atrag 
resurse în valută, dar realizează şi plasamente în condiŃii avantajoase; în special băncile mici au 
posibilitatea de a-şi echilibra fluxurile de valută, fără a constitui din timp depozite. 
 - realizarea unei rentabilităŃi corespunzătoare, decurgând din exprimarea precisă a costurilor 
rezultând din operaŃiuni. Aprecierea se face în comparaŃie de utilizarea ratelor dobânzii ca expresie 
a costurilor. 
 - gradul ridicat de siguranŃă din punctul de vedere al creditorului; deoarece există o 
contrapartidă bine determinată, în caz de faliment al debitorului, creditorul va fi privilegiat prin 
garanŃia pe care o deŃine; operaŃiunea rămâne expusă numai riscului valutar. 
 - necesitatea utilizării unor fonduri proprii mai mici. Fiind considerată o operaŃiune cu un 
grad redus de risc, swap-ul necesită un volum mai mic de fonduri proprii atunci când se determină 
indicatorul de solvabilitate. Astfel, banca poate angaja operaŃiuni de valori mai mari la acelaşi 
volum de fonduri proprii. 
 ▪ Swap-ul financiar, numit şi swap valutar lung, reprezintă operaŃiunea prin care părŃile 
contractante efectuează schimbul unei sume exprimată într-o anumită valută contra unei sume 
exprimate într-o altă valută, urmând ca la scadenŃă să procedeze la livrarea reciprocă a valutelor. 
 Swap-ul financiar reprezintă o operaŃiune de schimb la vedere combinată cu o operaŃiune 
simetrică de schimb la termen, în care părŃile implicate înregistrează şi dobânzile aferente. 
 În consecinŃă, pe toată durata contractului, se calculează şi se varsă dobânzi în funcŃie de 
valoarea operaŃiunii de swap. 
 d) Arbitrajul valutar 
 NoŃiunea de arbitraj pe piaŃa valutară se referă la practica de a vinde şi de a cumpăra valută 
sau hârtii de valoare cu scopul de a profita de pe urma diferenŃelor de valoare. Arbitrajul presupune, 
drept condiŃie primordială, convertibilitatea valutei/hârtiei de valoare care este valuta în raport cu 
cea care este comparată. 
 Arbitrajul valutar reprezintă operaŃiunea bancară de vânzare şi cumpărare, adeseori 
simultane, de valută pe pieŃele valutare, în scopul exclusiv al realizării unui câştig din: 
 » diferenŃa de curs a aceleiaşi valute pe două pieŃe diferite; 
 » diferenŃa de curs a aceleiaşi valute pe aceeaşi piaŃă, la date diferite; 
 » diferenŃa de curs între două valute şi două pieŃe diferite. 
 Arbitrajul valutar se utilizează sub mai multe forme: 
 Arbitrajul direct – este cea mai simplă formă de arbitraj. El constă în vânzarea unei valute pe 
piaŃa pe care cotează cel mai bine şi cumpărarea concomitentă a aceleiaşi valute pe piaŃa care 
cotează cel mai slab. 
 Arbitrajul dublu – semnifică situaŃia în care pe o piaŃă valutară se iniŃiază succesiv sau 
simultan operaŃiuni de vânzare-cumpărare prin tehnica cursurilor încrucişate. 
 Arbitrajul multilateral – constă în combinarea cursurilor existente pe piaŃă pentru valute 
diferite, pe pieŃe diferite, în acelaşi moment, în vederea procurării unei a treia valute la un curs mai 
avantajos. 
 Arbitrajul la termen – acesta se poate realiza pe una sau mai multe pieŃe şi anume: 

                                                
44 Popescu Luigi, RelaŃii valutar monetare internaŃionale, Ed. Sitech, 2002, Craiova, pag 160. 
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 - arbitrajul la termen pe o singură piaŃă – este efectuat de o bancă în scopul realizării unui 
câştig din diferenŃele de curs a unei singure valute pe aceeaşi piaŃă, la date diferite; 
 - arbitrajul la termen pe două pieŃe – această operaŃiune caută să realizeze un câştig de pe 
urma diferenŃelor de curs valutar la termen, pe două pieŃe; 
 - arbitrajul valutar combinat cu arbitrajul dobânzilor – este forma de arbitraj în care 
beneficiul băncii rezultă din diferenŃa de dobândă care se poate obŃine dintr-un plasament de capital 
pe o piaŃă sau alta.45 
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PIAłA INTERNAłIONALĂ DE CAPITAL 

 
Autor: MARIN Ramona Cristina 

Anul III, Specializarea FinanŃe şi Bănci  
Coordonator ŞtiinŃific: Lector univ. dr. Emilia CLIPICI 

 
 

1. CONCEPTE ŞI TIPOLOGII PRIVIND PIEłELE FINANCIARE 
 
Indiferent de nivelul său de dezvoltare orice economie este caracterizată prin existenŃa unor 

pieŃe specializate, unde se întalnesc, se confruntă şi se reglează cererea şi oferta de active financiare, 
necesare creării de resurse pentru dezvoltarea activităŃii în cadrul firmelor.  

PiaŃa financiară cuprinde cererea şi oferta de capital pentru plasamentele pe termene medii 
şi lungi, precum şi regelementările şi instituŃiile (în principal băncile şi bursele de valori) prin 
intermediul cărora capitalurile disponibile în economie sunt dirijate de către cei care solocită 
fonduri financiare. 

Dezvoltarea pieŃei financiare internaŃionale s-a realizat în urma expansiunii pieŃelor 
financiare naŃionale fiind favorizată de următorii factori: 
- formarea, după al doilea război mondial, a unor fonduri importante de resurse băneşti, care îşi 
căutau plasamente în condiŃii cât mai favorabile; 
- nevoia tot mai accentuate de fonduri disponibile (indeosebi pe termen lung) la nivelul unor tări- 
urmare firească a accelerării dezvoltării economice; 
- reducerea obstacolelor in calea circulaŃiei capitalurilor în urma suprimării, în multe Ńări, a 
reglementărilor protecŃioniste si a controlului asupra schimbului monetar; 
- apariŃia eurovalutelor etc. 

PiaŃa financiară internaŃională nu trebuie apreciată numai ca o totalitate a pieŃelor naŃionale, 
ci şi ca o piaŃă distinctă si complementară acestora. Astfel, firmele care desfaşoară activităŃi în Ńări 
în care s-au constituit centre financiare internaŃionale pot efectua operaŃiuni atât pe piaŃa naŃională 
(în condiŃii de obŃinere a fondurilor potrivit regelementărilor naŃionale), cât si pe piaŃa 
internaŃională, unde aceste reglementări sunt diferite. 

PiaŃa financiară internaŃională cuprinde ansamblul relaŃiilor care i-au naştere între persoane 
fizice si juridice având rezidentă sau sediul fiscal în Ńări diferite în procesul atragerii şi plasării 
fondurilor financiare, precum şi instituŃiile şi regelmentările legate de derularea acestor tranzacŃii.  

CondiŃiile principale pentru apariŃia şi dezvoltarea unei pieŃe financiare internaŃionale sunt: 
- posibilitatea nerezidenŃilor de a transfera liber depozitele lor în moneda naŃională şi a unei Ńări 
oriunde în lume; 
- avantaje de cost care derivă în principal din caracterul “en gros” al pieŃei financiare internaŃionale 
şi din lipsa implicării guvernamentale sub forma impozitelor, rezervelor bancare obligatorii, 
primelor de asigurare a depozitelor, a reglementării nivelului dobânzii etc. 

PieŃele financiare internaŃionale sunt localizate în centre financiare internaŃionale: Londra, 
Tokyo, New York, Paris etc. Principalele modalităŃi de atragere şi fructificare a capitalurilor 
disponibile pe pieŃele financiare internaŃionale sunt: 
- finanŃarea investiŃiilor străine directe; 
- ajutorul financiar pentru dezvolare; 
- plasamentul de valori mobiliare; 
- contractarea de împrumuturi. 
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2. DIFERENłIERI ÎNTRE PIAłA FINANCIARĂ ŞI PIAłA DE CAPITAL 

 
În teoria şi practica internaŃională, nu se face o delimitare clară şi netă între aria de 

cuprindere a pieŃei de capital şi cea a pieŃei financiare, cele două noŃiuni confundându-se sau 
completându-se reciproc, în funcŃie de specificul şi caracteristicile fiecarei Ńări.  

În sens larg, piaŃa financiară include atât piaŃa monetară (piaŃa scontului, piaŃa interbancară, 
piaŃa certificatelor de depozit, piaŃa efectelor de comerŃ, piaŃa eurovalutelor), cât şi piaŃa valorilor 
mobiliare, adică piaŃa titlurilor financiare de capital, numită pe scurt piaŃa de capital. 

PiaŃa capitalurilor este piaŃa titlurilor de credit pe termen mijlociu şi lung (obligaŃiuni) sau a 
valorilor mobiliare fără scadenŃă (acŃiuni) prin intermediul cărora sunt atrase şi utilizate resursele 
băneşti ale agenŃilor economici şi ale populaŃiei.  

PieŃele de capital sunt specializate în efectuarea de tranzacŃii cu active financiare cu 
scadenŃe pe termene medii şi lungi. Prin intermediul lor capitalurile disponibile sunt dirijate către 
agenŃii economici naŃionali sau de pe pieŃele altor Ńări , unde nevoile de capital depăşesc 
posibilităŃile financiare interne de acoperire sau autorităŃile monetare impun anumite restricŃii 
privind accesul la resursele financiare interne. 

ExistenŃa unei pieŃe de capital implică întrunirea următoarelor condiŃii: 
- existenŃa cererii de capital (venită din partea întreprinderilor publice sau private, guvernelor, 
instituŃiilor financiar-bancare, societăŃilor de asigurare); 
- existenŃa ofertei de capital (venită din partea deŃinătorilor de resurse financiare pe care le plasează 
pe piaŃa de capital, prin cumpărarea titlurilor de valoare emise); 
- existenŃa unui loc în care cererea şi oferta să se întalnească nestânjenit, evitându-se speculaŃiile sau 
influenŃele dirijate; 
- nivelul cursului la care se cumpără şi se vând titlurile mobiliare trebuie să fie public, pentru a 
reuni cu maximă promptitudine cumpărătorii şi vânzătorii de capital, reali sau potenŃiali; 
- publicitatea trebuie să fie completă şi rapidă, un rol important avându-l mass-media. 

Principalele funcŃii tehnice ale pieŃelor de capital sunt următoarele: 
a) emisiunea şi vânzarea pentru prima dată de titluri financiareale emitenŃilor sau debitorilor către 
posesorii de capitaluri financiare care doresc să cumpere valori mobiliare; 
b) negocierea de valori mobiliare, cu condiŃia ca acestea să fie vândute şi transformate în lichidităŃi de 
primii lor posesori şi mai înainte de scadenŃă. 

Principalele funcŃii economice ale pieŃelor de capital sunt: 
- concentrarea ofertei şi cererii companiilor listate; 
- transferarea riscului inclus în investiŃiile companiilor; 
- realizarea protecŃiei acŃionarilor; 
- reprezintă barometrul economieiŃărilor; 
- datorită companiilor resursele financiare disponibile pe piaŃa de capital sunt eficient realocate către 
sectoarele productive ale economiei. 
 Din punctul de vedere al sferei sale de cuprindere, în literatura de specialitate s-au structurat 
două concepii referitoare la piaŃa de capital: 
- concepŃia anglo-saxonă – în acest caz piaŃa de capital se formează împreună cu piaŃa monetară şi 
piaŃa asigurărilor, ceea ce se numeşte, cu un termen atotcuprinzător, piaŃa financiară; 
- concepŃia continental-europeană (de sorginte franceză) – în acest caz piaŃa de capital are o structură 
complexă care cuprinde: piaŃa monetară, piaŃa ipotecară şi piaŃa financiară. 
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3. CEREREA ŞI OFERTA DE CAPITAL PE PIAłA DE CAPITAL 

INTERNAłIONALĂ 
 
Rolul fundamental al unui sistem financiar este acela de a asigura alocarea eficientă a 

resurselor financiare. Multă vreme, plasarea pe termen lung a veniturilor economisite a avut un 
caracter individual luând forma plasamentelor directe. Ponderea acestora scade însă treptat în 
favoarea plasamentelor indirecte, efectuate prin intermediari financiari, respectiv organisme 
financiare de plasament colectiv. 

Cererea pe piaŃa financiară internaŃională are diverse motivaŃii determinate de factori de 
natură politică, monetară, gradul de dezvoltare a pieŃei financiare de capital naŃional, costul 
operaŃiunilor etc. 

Pe pieŃele financiare internaŃionale, cererea este reprezentată în general de mari întreprinderi 
particulare, precum şi de sectorul public (guverne, colectivităŃi locale, întreprinderi de stat) şi 
organisme internaŃionale, cum ar fi Banca InternaŃională de ReconstrucŃie şi Dezvoltare (Banca 
Mondială). 

Oferta pe piaŃa financiară internaŃională provine de la deŃinătorii de fonduri financiare 
din Europa, Orientul Mijlociu, SUA, alte zone economico-geografice. RezidenŃii din diferite Ńări 
situate în aceste zone economico-geografice, îşi plasează fondurile financiare disponibile la societăŃi 
de investiŃii din zonele/Ńările respective, care ulterior plasează fondurile respective în eurotitluri 
financiare prin intermediul filialelor care le au în străinătate. MotivaŃiile acestei oferte sunt foarte 
diverse, putând fi invocate cauze pornind de la insuficienta dezvoltare a pieŃelor financiare 
naŃionale, instabilitate monetară, instabilitate politică, şi până la eludarea legislaŃiei fiscale în unele 
Ńări, plasarea fondurilor financiare disponibile sub un regim fiscal care prezintă anumite avantaje 
pentru deŃinătorii de capital financiar etc. 

 
4. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ŞI RISCURILE PIEłEI DE CAPITAL 

 
PiaŃa de capital prezintă următoarele trăsături specifice: 
a) valorile mobiliare, ca produse ale pieŃei se caracterizează prin negociabilitate şi 

transferabilitate. Instrumentele (produsele) specifice pieŃei capitalurilor prezintă caracteristica că pot 
fi negociate şi transferate de la un proprietar la altul, oferind investitorului posibilitatea de a vinde 
produsul înainte de scadenŃă iar preŃul produsului este negociabil; 

b) produsele pieŃei sunt instrumente pe termen lung adică prin intermediul valorilor 
mobiliare banii sunt atraşi pentru o perioadă de timp mai mare de un an pe termen mediu şi lung, în 
timp ce pe piaŃa creditului, banii sunt atraşi pentru a fi utilizaŃi la finanŃări pe termen scurt. 

c) tranzactionarea valorilor mobiliare nu este directă, ci internediată. Pe piaŃa de capital, 
intermediarii joacă un rol important, punând în legătură, în contact, emitenŃii (cei care vând 
mobiliare), cu investitorii (cei care cumpără valorile mobiliare). Riscul investiŃiei scade întotdeauna 
în sarcina investitorilor, a celor care cumpără valorile mobiliare. 

d) utilizarea fondurilor nonbancare. Fondurile atrase/investite pe piaŃa capitalurilor 
degrevează subiectul economic de a apela la creditele oferite de piaŃa bancară, ori la constituirea de 
depozite bancare. Astfel, emitenŃii, în loc de a angaja credite emit valori mobiliare, în loc de a 
constitui depozite bancare achiziŃionează valorile mobilire emise. 

e) este o piaŃă deschisă, în sensul că plasamentul este efectuat în marea masă a 
investitiorilor, iar tranzacŃiile cu valori mobiliare au caracter public. 
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5. PIAłA PRIMARĂ ŞI PIAłA SECUNDARĂ 

 
În funcŃie de momentul în care se realizează tranzacŃia, piaŃa de capital se împarte în două 

segmente: 
- piaŃa primară - este piaŃa pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru 

prima dată. Concret, este vorba de procesul prin care intermediarii financiari, care de regulă fac 
legătura între societatea emitentă şi investitori, se obligă să plaseze valorile mobiliare nou emise în 
schimbul unui comision; 

- piaŃa secundară - odată puse în circulaŃie valorile mobiliare pe piaŃa primară, acestea fac 
obiectul tranzacŃiilor pe piaŃa secundară. FuncŃionarea efectivă a pieŃei secundare se realizează prin 
intermediul pieŃelor de negocieri sau organizate: este în principal vorba de bursa de valori şi de 
piaŃa extrabursieră (sau piaŃa OTC - Over the Counter Market). 

Principalii participanŃi la piaŃa de capital sunt: 
- investitorii (cei care cumpără valori mobiliare); 
- emitenŃii (cei care emit valorile mobiliare şi le oferă spre vânzare); 
- intermediarii (care sunt societăŃi de valori mobiliare); 
- participanŃii auxiliari (care sunt consultanŃii de plasament şi cenzorii externi independenŃi). 

 
6. PRODUSELE PIEłEI DE CAPITAL 

 
Atunci când capitalul unei societăŃi comerciale se dovedeşte insuficient pentru dezvoltarea 

societăŃii sau pentru a asigura depăşirea unor situaŃii conjuncturale neprevăzute, societatea poate 
obtine capitalul de care are nevoie, prin una din urmatoarele metode: 

- contracarea unui credit bancar, pe care i-l acordă o bancă; 
- majorarea capitalului social printr-o emisiune de acŃiuni; 
- contractarea unui împrumut printr-o emisiune de obligaŃiuni. 
Prin emisiune de acŃiuni şi obligaŃiuni, societăŃile emitente intră în sfera pieŃei de capital. 

Produsele oferite investitorilor (acŃiunile şi obligaŃiunile) se numesc valori mobiliare. 
Valorile mobiliare se caracterizează prin următoarele elemente specifice: 

a) valorile mobiliare sunt instrumente negociabile; 
b) valorile mobiliare pot fi emise în formă materială sau pot fi evidenŃiate sub forma unui 

înscris în cont.; 
c) valorile mobiliare conferă deŃinătorilor lor, drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale asupra 

emitentului, conform legii şi în condiŃiile specifice de emisiune a acestora. 
Din punct de vedere al modului în care sunt create, există trei mari categorii de valori 

mobiliare: 
1. produse primare de bază- acŃiuni, obligaŃiuni, produse speciale generate de acŃiuni (drepturi 

de subscriere, warante); 
2. produse derivate-  contracte la termen (futures, forward), opŃiuni (options); 
3. produse sintetice- tranzacŃii pe indici. 

 
7. BURSA- STÂLP AL ECONOMIEI DE PIAłĂ DIN TOATE TIMPURILE 

 
Bursa de valori este o instituŃie importantă a pieŃei de capital, exclusiv specifică 

economiei de piaŃă, care concentrează în acelaşi spaŃiu geografic şi economic cererea şi oferta de 
titluri mobiliare negociate deschis, liber şi permanent pe baza unor regulamente cunoscute. 

FuncŃiile busrsei de valori mobiliare sunt: 
- concentrarea cererii şi ofertei de valori mobiliare pe o anumită piaŃă, la un moment dat. În 

acest mod se realizează o legătură directă între nevoile de finanŃare a agenŃilor economici, statului şi 
colectivităŃilor publice, pe de o parte, şi capitalurile disponibile ce pot fi atrase pentru acoperirea 
acestei nevoi; 
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- efectuarea tranzacŃiilor cu valori mobiliare în conformitate cu ordinele adresate de clienŃi şi 
cu reglementările pieŃei, obilagtorii pentru toŃi participanŃii; 

- urmărirea sistematică a cursului valorilor mobiliare înregistrate la cota bursei; 
- reflectarea conjuncturii economice, într-o anumită perspectivă, determinată atât de factori 

specifici pieŃei în cauză, cît şi de factori externi. 
 

8. SCURT ISTORIC AL EVOLUłIEI BURSELOR DE VALORI 
 
Numeroase lucrări semnalează existenŃa unor forme incipiente ale burselor încă din 

perioada greco-romană. Se afirmă că în timp ce « asirienii au realizat primele bănci, iar grecii au 
inventat moneda, romanii au inventat primele burse de valori ». 

Clasa publicanilor, categorie a burgheziei financiare, a dobândit dreptul exclusiv de a face 
investiŃii pentru înfrumuseŃarea Romei, pentru aprovizionarea armatei şi alte operaŃiuni; a avut 
ideea realizării unor societăŃi în comandită, pentru care s-au emis acŃiuni destinate marelui 
public. Acestea se puteau ceda prin transfer, se schimbau rapid « într-o bazilică somptuoasă 
special ridicată în acest scop» 

Începând cu secolul al Xl-lea, apar şi se dezvoltă zone importante: în nordul Italiei, în 
oraşele stat Genova, VeneŃia, Piza precum şi în nordul Europei, în oraşele hanseatice Bruges, 
Amsterdam, Hamburg. Aici sunt semnalate primele societăŃi pe acŃiuni, între care cea dintâi a 
apărut în 1075, la VeneŃia, societatea Maris (în care erau asociate două persoane), foloseşte 
pentru prima dată drept criteriu de împărŃire a profiturilor aportul de capital. 

În anul 1531, în oraşul Anvers se înfiinŃează prima bursa în înŃelesul contemporan. 
Aici se vor întâlni oamenii de afaceri ca să negocieze scrisorile de schimb sau mărfurile care 
urmau să fie livrate ulterior încheierii tranzacŃiei. Edificiul unde aveau loc aceste tranzacŃii a 
primit atunci numele de « Bursa ». Numele provine de la familia Van der Borse, care locuia la 
câŃiva kilometri de acolo, la Bruges. Lângă hanul lor, pe al cărui frontispiciu erau gravate în 
piatră trei pungi de bani (bourses), comercianŃii se întâlneau pentru negocieri. 

Vor mai apărea şi alte centre care să rivalizeze cu el, ca Lyon, Paris, Londra sau 
Amsterdam, ultimele două profitând de declinul imperiului spaniol. După Anvers, bursa din 
Amsterdam a deŃinut, mai bine de un secol rolul de cea mai importantă piaŃa financiară. 

În a doua jumătate a sec. XIX, mai exact în 1773, Londra devine, în locul Amsterdamului, 
cea mai importantă piaŃă financiară din lume. SupremaŃia britanică nu a putut supravieŃui prăbuşirii 
imperiului colonial şi declinului lirei sterline. Totuşi, deşi Londra nu şi-a putut prelungi apogeul şi 
în domeniul financiar, ea va rămâne şi în prezent, prin City-ul său, un model de organizare 
impecabilă atât bancară cât şi bursieră. 

La 17 mai 1792, 24 de mici investitori americani, au pus bazele instituŃiei care avea sa 
devină întâia bursă a lumii. Ei stabilesc de comun acord nivelul comisioanelor fixe percepute la 
schimbul titlurilor. Ulterior, piaŃa s-a dezvoltat, şi în anul 1903 s-a mutat definitiv în Wall Street. 
Două secole mai târziu, Wall Street-ul îşi sărbătorea fastuos renumele internaŃional câştigat de a fi 
importantă bursă din lume. 

Bursa din Tokyo este cea mai veche bursă extraeuropeană. Ea a marcat începutul 
transformării Japoniei dintr-un stat agrar, feudal si autarhic într-o putere industrială modernă. În 
1865 când s-a pus problema înfiinŃării burselor în Japonia, nu existau deloc fonduri de capital 
financiar pe plan intern. Le-a revenit burselor rolul de a coleca rarele capitaluri financiare 
disponibile şi de a le pune în serviciul Ńării. Pusă în funcŃiune în 1878, Bursa din Tokyo n-a căpătat 
un renume internaŃional decât mult după cel de al doilea război modial. 

 
 
 
 
 
 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

 87 

9. PIEłELE BURSIERE AMERICANE 
 
 PiaŃa bursieră americană a influenŃat, în mod major, toate pieŃele mondiale care i-au imitat 
arhitectura, regulile de funcŃionare şi de control, precum şi tehnicile financiare. 
 PiaŃa valorilor mobiliare în SUA este organizată prin cele două mari burse: 
- New York Stock Exchange (NYSE), care concentrează cea mai mare parte a tranzacŃiilor cu hârtii 
de valoare (73,5%); 
- American Stock Exchange (AMEX), a doua ca mărime (18,3%). 

De asemenea, NYSE îşi dispută primul loc în lume cu marea sa rivală, Bursa din Tokyo 
(TSE), lăsând mult în urmă bursele germane, cea din Londra şi cea de la Paris. 

Indicele Dow Jones Industrial AverageSM (DJIA) este un exemplu de eleganŃă şi simplitate. 
Acesta se află in sincronism cu alŃi indici importanŃi ai pieŃei şi în plus, este singurul indice 
semnificativ al pieŃei americane cu un istoric mai mare de 100 ani. 

Principalele evenimente ce au influenŃat indicele DJIA de la apariŃie au fost: lansarea 
modelului T Ford, căderea pieŃei din 1992, cel de-al doilea război mondial, războiul din Coreea, 
lansarea satelitului Sputnik 1, războiul din Vietnam, demisia preşedintelui Nixon, căderea pieŃei din 
1987, atacurile asupra World Trade Center, uraganul Katrina şi falimentul Lehman Brothers. 

EvoluŃia indicelui DJIA, principalul indicator al busei de la New York, de-a lungul istoriei şi 
evenimentele care au influenŃat evoluŃia sa, se prezintă astfel: 

 
Grafic -1- EvoluŃia indicelui DJIA 

 
 

În prima parte a anului 2010, Dow a realizat o notabilă încercare de apreciere cu privire la 
criza datoriilor din Europa şi Dubai. Pe 6 mai 2010, Dow Jones a scăzut cu aproape 20 de procente 
atingând cota de 998.50. Această zi a devenit cunoscută sub numele de  "Crash Flash". Această 
coborare, a fost cea mai semnificativă din istoria indicelui bursier. În 2011, pe data de 29 aprilie, 
Dow Jones a atins cota de 12,810.54, un maxim ce nu a mai fost înregistrat din mai 2008. 
 

10. PIAłA BURSIERĂ JAPONEZĂ 
 

Reformarea bursei japoneze s-a făcut, după 1945, sub influenŃa americană asociată cu 
tradiŃia britanică, ceea ce a conferit pieŃei financiare o importantă conotaŃie ango-saxonă, în pofida 
tradiŃiilor locale foarte prezente. Astăzi, piaŃa bursieră niponă se aseamănă mult cu elementele de 
bază ale NYSE, dar, în ceea ce priveşte controlul, rămas în mâinile Ministrului de FinanŃe, ea e mai 
apropiată de modelul britanic. 

În Japonia există opt burse independente pe o piaŃă în puternică dezvoltare. Principala piaŃă 
este Tokyo Stock Exchange (TSE) şi ea concentrează 80% din tranzacŃii, departe de pieŃele Osaka şi 
Nagoya, bursele regionale autonome. 

De-a lungul anilor, piaŃa bursieră japoneză s-a dezvoltat îndeosebi pe baza investiŃiilor 
locale, pentru a deveni, în 1989, prima piaŃă mondială. Dezumflarea bulei financiare şi puternica 
scădere a indicelui Nikkei au adus piaŃa niponă la niveluri mai modeste. Nescăpând de câteva 
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scandaluri bursiere, ce au condus la o criză profundă a sectorului fnanciar, puternic criticată pentru 
apăsarea biroctatică care i-a costat scump atât pe intermediari, cât şi pe emitenŃi, piaŃa a încercat să 
se reformeze treptat.  

Deşi în anul 1989 a reprezentat prima piaŃă mondială, în 1995 TSE cu greu a reuşit să se 
situeze la jumătatea celei din New York. Această evoluŃie riscă să fragilizeze poziŃia TSE ca primă 
piaŃă a Asiei. 
 

11. PIAłA BURSIERĂ DIN MAREA BRITANIE 
 
Creată în secolul al XVII-lea, Bursa de la Londra a fost mult timp prima bursă din lume şi a 

rămas cea mai internaŃionalizată piaŃă financiară. 
Bursa de Valori din Marea Britanie are sediul la Londra, se numeşte London Stock 

Exchange (LSE) şi reuneşte toate bursele regionale (Midland and Western – la Birmingham, 
Northern – la Manchester, Scotish – la Glasgow, Irish – la Dublin).  

City-ul londonez, a treia piaŃă bursieră din lume şi, de departe, cel mai important centru 
financiar european, are o îndelungată tradiŃie istorică şi o incontestabilă reputaŃie de profesionalism. 

LSE reuneşte aproape 400 de firme de brokeri şi 22 firme de jobberi. PiaŃa britanică este 
dominată de investitorii instituŃionali. Numai 2,5% din acŃiuni sunt deŃinute direct de particulari. 

În prezent, Londra este cea mai internaŃionalizată piaŃă bursieră din lume. De fapt, 
reprezentantul City-ului londonez se numeşte acum Bursa InternaŃională de Valori (International 
Stock Exchange ISE). Deşi înfiinŃată în urmă cu câŃiva ani, ISE a depăşit ca volum al tranzacŃiilor 
bursa londoneză internă. 
 

12. CELE MAI MARI SCĂDERI DIN ISTORIE PE PIAłA DE CAPITAL 
 

Unii investitori ar putea considera că au trecut printr-o perioadă neagră în ultimele luni dar, 
evoluŃia acŃiunilor din ultima perioadă rămâne totuşi departe de a fi comparată cu cele mai 
dramatice scăderi înregistrate vreodată pe pieŃele de capital internaŃionale, compilate de către 
timesbusiness.com. 
5) Hong Kong 1997-1998 - Scădere: 64% 

Căderea masivă a pieŃei din Hong Kong din 1997 - 1998 a fost provocată de închiderea 
poziŃiilor în piaŃa emergentă a Asiei, incluzând acŃiunile supraevaluate ale bursei din Hong Kong. 
4) Londra 1973-1974 - Scădere: 73% 

Cea mai mare criza de la London Stock Exchange a avut loc între anii 1973 - 1974, pe 
fondul unei creşteri fără precedent a preŃului la petrol, la care s-a adăugat greva minerilor şi 
prăbuşirea guvernului Heath. 
3) Japonia 1990-2003 - Scădere: 79% 

Pe locul 3, cu o depreciere de 79%, se află bursa din Japonia. Aceasta a suferit o cădere 
îndelungată a preŃurilor din 1990 până în 2003. Motivul principal l-a constituit scăderea preŃurilor 
supraevaluate pe piaŃa acŃiunilor şi pe cea imobiliara, ajungându-se la un coşmar deflaŃionist. 
2) Statele Unite 2000-2002 - Scădere: 82% 

Al doilea colaps ca amploare, a fost determinat de indicele american Nasdaq. Având în 
componenŃă un număr însemnat de companii din sectorul tehnologic, indicele a căzut 82% odată cu 
pierderile afişate de firmele dot.com din 2000, perioada supranumită şi spargerea bulei dot.com. 
1) Wall Street 1929-1932 - Scădere: 89% 

Cea mai importantă depreciere a bursei a fost înregistrată pe Wall Street, prin scăderea 
preŃurilor acŃiunilor cu 89% între 1929 şi 1932. Scăderile au fost declanşate de speculaŃiile 
vânzătorilor în lipsa. Aceasta a determinat în continuare vânzări însemnate, deoarece cei care au 
împrumutat capital pentru a cumpăra acŃiuni, s-au văzut nevoiŃi să le transforme în bani odată cu 
expirarea termenelor de îndatorare. 
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13. TOP PIEłE DE CAPITAL ÎN  2010 ŞI 2011 
 

Conform unui studiu realizat de Bespoke Investment Group, topul Ńărilor din punct de 
vedere al pieŃei de capital este: 

 
Tabel -1- Top pieŃe de capital 2010-2011 

Stat Creştere 2010 Stat Creştere 2011 
1. Sri Lanka 96,01 1. Venezuela 79,24 
2. Banngladesh 82,79 2. Pakistan 31,93 
3. Estonia 72,67 3. Jamaica 11,37 
4. Ucraina 70,20 4. Botswana 9,41 
5. Peru 64,99 5. Islanda 3,56 
6. Lituania 56,49 6. Filipine 2,47 
7. Argentina 51,83 7. Indonezia 1,75 
8. Indonezia 46,13 8. Ecuador 1,67 
9. Letonia 41,08 9. Qatar 0,82 
10. Thailanda 40,60 10. Thailanda 0,13 

 
Conform datelor experŃilor de la Bespoke Investment Group, media indicelui pieŃei de 

capital în 2010 a fost de 15,33%. PiaŃa de capital cu cel mai mare avans din lume este cea din Sri 
Lanka (96,01%), în timp ce Insulele Bermude a scăzut cel mai mult (-44,87%). Şase Ńări, împreună 
cu Sri Lanka au câştigat mai mult de 50% : Bangladesh (82,79%), Estonia (72,67%), craina 
(70,20%), Peru (64.99%), Lituania (56,49%) şi Argentina (51,83%). Alte 17 pieŃe au înregistrat 
plusuri cuprinse între 20 şi 50 de puncte procentuale, în timp ce eşalonul creşterii între 10-20 % 
înregistreaza 22 de burse (printre care şi Bursa de Valori Bucureşti) iar între 0-10 % înregistrează 
13 burse. Eşalonul scăderii înregistrează 20 de burse. 

Dintre Ńările componente ale grupului G-7, Germania a realizat cel mai bun indice al pieŃei 
de capital şi anume de 16,06%, fiind urmată de Canada (14,45%), Statele Unite (12,78%) şi Marea 
Britanie (9%). Celelalte trei Ńări ale G-7 : FranŃa, Japonia, Italia, au scăzut în 2010. Dintre Ńările 
BRIC, Rusia a căştigat cel mai mult (22,07%), urmată de India (17,43%), Brazilia (1,04%) şi China 
(-14,31%). România a înregistrat o creştere a pieŃei de capital de 12,32%, echivalent cu poziŃia 45 
din top. 

În anul 2011 media indicelui pe piaŃa de capital a fost de 14,15%. PiaŃa din Venezuela se 
află în topul listei, cu un câştig de 79,24%, însă trebuie să Ńinem cont şi de faptul că inflaŃia anuală a 
Ńării este de 27%. Pakistan se situează pe locul al doilea cu un câştig de 31,93%, urmat de Jamaica 
cu 11,37%. Cum era de asteptat Grecia este cel mai rău plasată, situându-se pe ultimul loc cu o 
scădere de 53,61%. 

În 2011 toate Ńările G-7 au înregistrat scăderi. Pe primul loc se află Statele Unite cu un 
declin de 3,02%, urmată de Marea Britanie cu o scădere de 8,69%, Canada (-13,51%), Germania (-
17,54%), Japonia (-17,86%), FranŃa (-21,88%) şi Italia (-27,76%). Dintre Ńările BRIC Brazilia a fost 
cea mai performantă înregistrând o scădere de 18,69%, urmată de China (-20,77%), Rusia (-
22,10%) şi India (-24,47%). PiaŃa de capital din România a înregistrat un an de scădere în 2011, 
după stagnarea din 2010 şi revenirile parŃiale din 2009. 
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14. TOPUL PIEłELOR DE CAPITAL CARE STAU SĂ ERUPĂ ÎN 2012 
  
Topul realizat de Bloomberg este bazat pe estimarile de creştere economică pentru următorii 

patru ani ale FMI, date demografice ale Băncii Mondiale, PER-ul companiilor listate şi alte date 
precum dependenŃa statelor de importurile şi exporturile de energie.  
Locul 5 – Kuwait - Scor total: 60,2 - Creştere PIB: 12,8 - Rata inflaŃiei: 3,2% - PER 
companii: 15,54 

O monedă naŃională stabilă, o datorie guvernamentală redusă şi inflaŃia moderată au împins 
Kuwait-ul pâna pe locul 5. łara nu este privită însă foarte bine atunci cand vine vorba de uşurinŃa 
de a face afaceri şi perspectivele de creştere a PIB-ului.  
Locul 4 – Bulgaria (egalitate) - Scor total: 61,4 - Creştere PIB:  23,7 - Rata inflaŃiei: 3% - PER 
companii: 7,7 

Bulgaria ar putea să înregistreze în continuare o creştere puternică a PIB-ului, în vreme ce 
inflaŃia moderată şi bursa relativ ieftină contribuie la atractivitatea Ńării. 
Locul 3 – România (egalitate) - Scor total: 61,4 - Creştere PIB: 23,2 - Rata inflaŃiei: 3,3% - PER 
companii: 6,72 

Economia României este aşteptată să crească de două ori mai repede decat cea a Kuwaitului, 
în vreme ce acŃiunile de pe bursa românească sunt evaluate ca fiind cu 50% mai ieftine. Datele 
Bloomberg arată însă că România are un curs de schimb volatil (comparativ cu celelalte Ńări luate în 
calcul), în vreme ce datoria de stat este situată la un nivel uşor peste media pieŃelor de frontieră.  
Locul 2 – Emiratele Arabe Unite - Scor total: 66,9 - Creştere PIB: 9,5 - Rata inflaŃiei: 2,2% - 
PER companii: 12,55 

Creşterea economică din Emirate este relativ redusă, însă la fel este şi inflaŃia, datoria 
guvernamentală şi volatilitatea monedei naŃionale.  
Locul 1 – Vietnam - Scor total: 71,4 - Creştere PIB: 31,4 - Rata inflaŃiei: 6,8% -PER 
companii: 7,2  

Vietnamul se poate lăuda cu o expansiune economică de proporŃii, însă inflaŃia este pe 
măsură. De asemenea, datoriile Ńării sunt printre cele mai mari comparativ cu restul Ńărilor de 
frontieră. 

 
15. TOP 10 IDEI DE INVESTIłII PENTRU 2012 PE PIAłA DE CAPITAL 

 
După un 2011 în care aproape toate aşteptările legate de performanŃa investiŃiilor au fost 

spulberate, în 2012 majoritatea estimărilor merg pe repetarea situaŃiei de anul trecut. Totuşi, în 
această situaŃie trebuie avut în vedere şi un citat celebru pe Wall Street: “Când toŃi experŃii 
estimează acelaşi lucru, ceva diferit se va întâmpla”. 

1. Mizează pe câştigătorii din 2011 
Poate cel mai realist sfat investiŃional în prezent, având în vedere că din punct de vedere 

economic 2012 nu arată cu mult mai diferit faŃă de anul trecut, notează  marketwatch.com: în aceste 
condiŃii pare logic ca investiŃiile câştigătoare din 2011 să se repete şi în acest an.  

2. AcŃiunile defensive 
ConcentraŃi-vă în primul rând pe menŃinerea portofoliului şi conservarea capitalului. În mod 

tradiŃional, acŃiunile considerate defensive sunt cele ale companiilor din sectorul farmaceutic, 
alimentar şi al utilităŃilor.  

3. AtenŃie la ciclurile economice! 
Se recomandă investirea unei părti a capitalului în companii din sectoare rămase în urmă 

anul trecut. Pe lista acestuia: sectorul industrial, cel energetic, al materialelor de construcŃii, dar şi 
cel al produselor chimice.  

4. AcŃiunile care plătesc dividende 
Este de aşteptat ca Romania să fie în top la acest capitol în 2012, cel puŃin potrivit unor 

estimări ale Erste Group care mizează pe un randament al dividendelor de peste 10% pentru 
Transgaz şi Petrom.  
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5. AcŃiunile micilor companii 
Rareori în topurile randamentelor primele locuri sunt ocupate de marile companii  listate. 
6. AcŃiunile marilor companii europene 
În medie, un fond mutual european a pierdut 13% în 2011. Ca de obicei, după un val agresiv 

de vânzări, apare şi teoria potrivit căreia ce a fost mai rău este deja reflectat în piaŃă, chiar dacă, înca 
o rundă de scăderi nu poate să fie exclusă complet.  

Michael Harnett, chief global equity strategist în cadrul Bank of America Merrill Lynch, 
recomandă investitorilor, într-un raport de analiză din decembrie, să cumpere acŃiunile companiilor 
„cele mai bune şi aflate în dificultate”. 

„AcŃiunile europene se află la cel mai înalt nivel din ultimii 20 de ani de supravânzare în 
comparaŃie cu cele din SUA. CumpăraŃi acŃiuni de calitate ridicată din Europa, cu venituri mari, un 
bilanŃ contabil sănătos şi marje bune”, spune Harnett. 

7. Dolarul este regele 
Având în vedere că scenariul recesiunii este cel mai probabil, analiştii se asteaptă ca euro să 

piardă în continuare teren faŃă de dolarul american. 
8. RămâneŃi la aur 
ExperŃii se aşteaptă ca Banca Centrală Europeană, Rezerva Federală Americană şi alte 

instituŃii similare să pompeze în continuare bani în sistemele financiare afectate de criza datoriilor. 
O asemenea situaŃie ar influenŃa pozitiv cotaŃiile aurului.  

9. Volatilitatea domneşte. ConcentraŃi-vă pe siguranŃă 
Este foarte posibil ca volatilitatea ridicată care i-a zdruncinat pe investitori în 2011 să 

persiste şi în acest an. În aceste condiŃii, a rezista în piaŃă poate sa fie o performanŃă.  
10. IPO-uri şi oferte publice 
Dacă se vor face anul acesta în Romania, IPO-urile şi ofertele publice ar putea să reprezinte 

o bună oportunitate de investiŃie. 
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ROLUL SISTEMULUI FINANCIAR MONETAR INTERNAłIONAL ÎN GESTIONAREA 
CRIZELOR MONDIALE 

 
Autor: MINCĂ Aura-Florina,  

Anul III, FinanŃe şi Bănci 
Coordonator ştiinŃific: Lect univ.dr. Emilia CLIPICI 

 
Sistemul financiar monetar internaŃional poate fi definit astfel: „ansamblul de reguli şi 

tehnici, concepute şi acceptate prin reglementări instituŃionalizate, care coordonează şi organizează 
comportamentul Ńărilor membre în domeniul fluxurilor financiare internaŃionale rezultate în urma 
desfăşurării unor operaŃiuni comerciale sau necomerciale internaŃionale”46 
 Premisele apariŃiei şi dezvoltării SFMI:47 
- dezvoltarea afacerilor internaŃionale şi a comerŃului; 
- dezvoltarea unor operaŃiuni şi a unor instrumente cu caracter specific în vederea diminuării şi 
evitării riscului în cadrul domeniului financiar internaŃional; 
- înlăturarea efectelor negative, ca urmare a variaŃiilor cursului valutar; 
- creşterea interdependenŃelor statelor membre;  
- înlăturarea decalajelor interioare existente între Ńări prin formarea unui sistem optim de drepturi şi 
obligaŃii internaŃionale; 
- soluŃionarea şi gestionarea crizelor apărute în cadrul sistemului şi găsirea unor soluŃii optime. 

Sub nivel funcŃional, sistemul financiar monetar internaŃional se caracterizează prin studiul 
şi evoluŃia monedei, practic de tipul şi trăsăturile regimului de schimb şi de caracteristicile 
convertibilităŃii monetare. Sistemul cunoaşte o evoluŃie liniară de la sistemul multimetalist la cel al 
cursurilor flotante. 

Un rol esenŃial în desfăşurarea şi orientarea fluxurilor financiare internaŃionale îl deŃin  
instituŃiilor internaŃionale, care au fost înfiinŃate de-a lungul anilor pentru a promova cooperarea 
financiară internaŃională şi pentru face mai uşor accesul Ńărilor mai puŃin dezvoltate sau a celor care 
întâmpinat dezechilibre interne temporare la resursele financiare.                                    

 În prezent există nenumărate organisme financiare internaŃionale care printre altele asigură 
asistenŃă şi sprijin financiar, în vederea dezvoltării schimburilor, menŃinerea stabilităŃii şi 
echilibrului pe plan valutar, a echilibrului balanŃelor de plăŃi şi susŃinerea financiară a creşterii 
economice cu precădere în Ńările mai puŃin dezvoltate.  

 
1. CRIZELE FINANCIARE 

 Criza financiară reprezintă o formă de manifestare a celei economice, care se caracterizează 
prin neîncrederea în sistemul financiar, o reducere semnificativă a volumului tranzacŃiilor la bursă şi 
lichiditatea redusă (cererea de bani este mai mare decât oferta).  
 Conceptul de criză financiară este aplicat mai multor situaŃii, printre care: 
1. Deflatarea bulelor speculative; 
 Bulele speculative reprezintă situaŃiile în care se înregistrează o creştere  a preŃurilor 
titlurilor de valoare mult peste valoarea lor reală, acest lucru datorându-se faptului că investitorii 
intuind un trend ascendent al preŃurilor creează o presiune masivă de cumpărare, având drept scop 
participarea la profitabilitatea pieŃei.  
2. Crah-uri ale burselor de valori; 
 Crah-ul bursier este acea scădere reprezentativă a valorii totale a pieŃei bursiere atribuită 
„spargerii” unei bule speculative. Acesta apare după o perioadă îndelungată de optimism economic 
excesiv. De-a lungul istoriei au existat numeroase exemple de crah-uri nu doar pe pieŃele bursiere, 
dar şi pe alte pieŃe, situaŃie când preŃurile au înregistrat o creştere continuă pe parcursul unei 

                                                
46 Cristian Păun, Aspecte financiare ale relaŃiilor economice internaŃionale, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2003, pag. 
13 
47 Emilia Clipici, RelaŃii Financiar-Monetare InternaŃionale, Editura Sitech, Craiova, 2010 
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perioade, moment după care au înregistrat o prăbuşire spectaculoasă. Cel mai cunoscut crah bursier 
din istoria economiei este cel produs la 3 septembrie 1929 pe Wall Street, cunoscut şi sub 
denumirea de „marŃea neagră” , când nivelul mediu al indicelul Dow Jones Industrial a suferit într-o 
singură zi, o scădere de 12,8%, pe parcursul a două zile cu 23%, iar pe parcursul unei săptămâni cu 
aproximativ 40%. 
 

1.1. Indicele Dow Jones Industrial Average 

 
Sursă: www.sibex.ro 

 
 Din anul 1921 până în anul 1929, Dow Jones a explodat de la 60 de puncte la 400. La 
sfârşitul lunii noiembrie 1929, Dow Jones atinsese punctul critic de 145 de puncte, iar la sfârşitul 
anului, scăderea capitalizării bursiere de 16 miliarde de dolari era vizibilă. Scăderea a continuat 
până în anul 1932, când indicele Dow Jones scăzuse cu 90% faŃă de maximul istoric48 înregistrat în 
1929. Alte exemple de crah-uri bursiere reprezentative în istorie au fost cele din anii 1987, 2008, 
dar şi 2010. 
3. Crizele economice care au avut diverse cauze şi evidenŃiază situaŃia în care moneda îşi pierde 
stabilitatea. 
 

1.2. Indicele Dow Jones Industrial Average 

 
Sursă: ro.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_Industrial_Average 

 
 Pe data de 1 februarie 2011, indicele bursier a atins nivelul de 12,040.16, nivel ce nu a mai 
fost atins de doi ani şi jumatate. Pe data de 29 aprilie a acestui an, Dow Jones a atins cota de 
12,810.54, un maxim ce nu a mai fost înregistrat din mai 2008. În ultimele două luni, indicele 
bursier a înregistrat o uşoara scădere, ajungând la 12,188.70, dar menŃinându-se peste nivelul 
psihologic de 12,000 de puncte. 
                                                
48 Pentru acea vreme 
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2. PREZENTAREA CRIZELOR ECONOMICE DE-A LUNGUL ISTORIEI 

 Criza economică - reprezintă situaŃia în care economia unei Ńări suferă scăderea forŃei sale, 
scădere, generată de regulă de o criză financiară. Astfel, o economie care traversează o criză 
economică va cunoaşte în mod aproape sigur o scădere a Produsului Intern Brut, o evaporare a 
lichidităŃilor şi o creştere, sau reducere a preŃurilor din cauza unei inflaŃii, sau deflaŃii.  
 Crizele economice pot avea ca urmări stagflaŃia, recesiunea economică, şi uneori pot duce la 
colaps economic. 
 Umanitatea a cunoscut o serie de situaŃii de criză economică pe parcursul evoluŃiei sale. De-
a lungul perioadei de dezvoltare a economiei capitaliste şi a societăŃii, omenirea a cunoscut 
momente de criză mai frecvente şi mai ample. Răspândirea  la nivelul întregului glob a modelului 
capitalist de viaŃă socială a fost cea care a dus la mondializarea fenomenelor de criză. 
 Din 1907 şi până în prezent, omenirea s-a confruntat cu minim 12 situaŃii majore de criză, 
din care două au avut efect violent şi de lungă durată asupra întregii economii a lumii.  
 1.Criza sistemului bancar din SUA din1907- "The 1907 Banker's Panic" ; 
 2.HiperinflaŃia din Germania (1918-1924) ; 
 3.Marea criză economică sau Marea Depresiune (1929-1933) 
 4.Criza petrolului (1973) 
 5. Criza bursei Souk Al-Manakh din Kuwait (1982) 
 6.Criza bursei americane (1987) 
 7. Criza  economiei mexicane (1994) 
 8.Criza asiatică (1997-1999) 
 9.Criza financiară din Rusia (1998) 
 10.Criza economică din Argentina (1999-2002) 
 11.Criza economică mondială (2007-prezent) 
 12.Criza datoriilor suverane 
Dintre aceste 12 crize, doar trei au avut un impact violent şi de durată asupra economiei întregii 
lumi. Acestea sunt: Marea Depresiune Interbelică (1929-1933), Criza Economică Mondială (2007- 
până în prezent) şi Criza datoriilor suverane. 
Putem menŃiona  faptul că marea depresiune şi criza economică mondială au un factor comun, şi 
anume faptul că ambele au izbucnit în SUA  şi  s-au răspândit ulterior în întreaga lume.  
 
2.1. Criza sistemului bancar din SUA(1907)  
 Aceasta a mai fost denumită şi ”The 1907 Banker’s Panic”, fiind cauzată de colapsul 
sistemului bancar. În această perioadă pe baza existenŃei recesiunii, s-au înregistrat numeroase 
falimente, reducerea încrederii în bănci, dar şi ridicării masive de numerar. Trebuie menŃionat faptul 
că în acea perioadă nu exista vreo instituŃie a statului care în caz de nevoie să injecteze lichidităŃi în 
economie sau să ofere o garanŃie depozitelor populaŃiei. 
 Astfel, banca JP Morgan alături de Trezoreria Statelor Unite ale Americii au asigurat 
lichidităŃile necesare sistemului bancar, fapt care a condus la recâştigarea încrederii în sistemul 
bancar, dar şi la încetarea crizei în februarie 1908. 
 
2.2. HiperinflaŃia din Germania (1918-1924)  
 În anul 1914, rata de schimb dintre marcă şi dolar era de 4 la 1, iar în mai 1923, aceasta rată 
ajunsese de la 1 miliard la 1. Cauza acestei hiperinflaŃii  a fost că Germania şi-a recunoscut vina  de 
a fi generat Primul Război Mondial, prin semnarea tratatului de la Versailles din 1919. Ca urmare a 
fost obligată să plătească AliaŃilor despagubiri  de război, în rate, în valoare de 132 miliarde de 
mărci-aur (aproximativ 200 de miliarde de dolari în banii actuali). Însă aceste penalizări erau 
enorme,  comparativ cu totalul aurului sau devizelor deŃinute de către Germania.  
 Pentru a reduce hiperinflaŃia şi a face mai accesibilă rata anuală de plătit, stabilită la 2 
miliarde de mărci aur, plusată de 26% din valoarea exporturilor, la sfârşitul anului 1923 guvernul 
german a introdus reforma monetară. 
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 Aceste plăŃi au fost suspendate de către Hitler când a ajuns la putere, apoi după încheierea 
celui de-al Doilea Război Mondial au fost reluate, urmând să fie suspendate din nou în anul 1953 şi 
reluate după căderea zidului Berlinului în anul 1990.  
Concluzionând, după 90 de ani, Germania încă mai plăteşte despăgubiri pentru Primul Război 
Mondial.  
 
2.3. Marea criză economică sau Marea Depresiune (1929-1933) 
 Putem aduce în discuŃie Marea Depresiune încă din luna august a anului 1929. În etapa ce a 
urmat, SUA a fost cuprinsă de o vrajă a optimismului privind dezvoltarea economică şi consumul 
nelimitat al cetăŃenilor, care cumpărau în acel moment aproape orice. 
 Perioada aceasta se caracterizează printr-o scădere bruscă a activităŃii economice la nivel 
mondial. Încă din anul 1928 s-au manifestat primele semne ale crizei economice.  
 În Statele Unite ale Americii, debutul marii crize economice este legat de prăbuşirea bursei 
de acŃiuni, din data de 29 octombrie 1929, din ziua de marŃi ”marŃea neagră”. Astfel bursa de acŃiuni 
a cunoscut o depreciere de 40% în perioada 29 octombrie-13 noiembrie 1929, având o pierdere de 
30 de miliarde de dolari. La rândul său, indicele Dow Jones a suferit o reducere de 89%, urmănd să 
depăşească maximul atins înaintea crizei după 26 de ani. 
 Keynes considera că Marea criză economică este o criză de supraproducŃie, în schimb ce alŃi 
economişti puneau cauza crizei pe seama prăbuşirii Bursei de valori din marŃea Neagră.  
 Efectele crizei economice au afectat atât Ńările puternic industrializate, dar şi pe cele mai 
slab dezvoltate, ale căror economii depindeau în mare măsura de exporturile de materii prime . În 
'29-'33 oamenii au rămas săraci, dar fără alte datorii.49 
 ComerŃul mondial a fost de asemenea afectat, scăzând la fel de repede, precum şi veniturile 
personale, veniturile bugetare, cât şi profitul din afaceri. Printre efectele crizei s-au numărat: 
- Creşterea ratei şomajului de la 3% la 25% ( ¼ din americanii apŃi de muncă fiind şomeri); 
- Reducerea producŃiei industriale cu 52%; Reducerea preŃurilor cu 33%; 
- Criza falimenta în medie 2-3 bănci pe zi (în situaŃia în care în etapa premergătoare crizei se 
înfiinŃau câte 4-5 bănci pe zi); Mai mult de o treime din bănci fie au dat faliment, sau au fost 
preluate;50 
 Marea depresiune economică a cunoscut sfârşitul în etape diferite în Ńările globului. Au fost 
concepute programe de refacere în majoritatea Ńărilor, iar cele mai multe dintre acestea au traversat 
anumite prefaceri politice, care le-au ghidat fie spre extrema stângă, fie dreaptă. 
 DemocraŃia liberală manifestată în anumite Ńări a fost afectată din cauza crizei, iar dictatorii 
precum Benito Mussolini sau Adolf Hitler au ajuns la conducerea unora dintre cele mai puternice 
state şi au pregătit condiŃiile pentru declanşarea în 1939 a celei de-a doua conflagraŃii mondiale.  
 Deşi criza a luat sfârşit în anul 1933, abia în anul 1940 economia Americii şi-a revenit 
complet după criză.  
 
2.4. Criza petrolului (1973)  
 Acesta a izbucnit la 15 octombrie 1973, fiind cauzată de statele membre OrganizaŃiei łărilor 
Exportatoare de Petrol - O.P.E.C, inclusiv Siria şi Egipt. 
 În foarte multe lucrări occidentale „şocul petrolier” din 197351 este perceput ca fiind 
principala cauză a izbucnirii crizei economice mondiale.52 
 Din cauza faptului că anumite Ńări dezvoltate, printre care şi SUA au încurajat acŃiunile 
politico-militare ale Israelului, statele membre O.P.E.C au hotarât întreruperea livrării de petrol 
către acestea. 

                                                
49 www.ziarulfinanciar.ro 
50 www.bnr.ro 
51 Prin „şocuri petroliere” se desemnează cele două majorări masive de preŃ decretate de O.P.E.C. în 1973 şi respectiv în 
1979. 
52 Chiar şi Prof. Marios Nikolinakos, consideră drept cauză a crizei economice mondiale „aşa-numita criză a ŃiŃeiului 
din1973”.  
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 Această hotărâre a stopării livrării de petrol a fost considerată prima dată când o resursă 
naturală-petrolul a fost folosită şi în alte scopuri, cum ar fi de „instrument de reglare a raporturilor 
politice internaŃionale”.53 Cele care au avut de suferit în urma acestei hotărârii  au fost Ńările 
importatoare, preŃul petrolului cunoscând o creştere uluitoare de la 3 la 12 dolari pe baril, deci cu 
300%. 
 
 2.5. Criza bursei Souk Al-Manakh din Kuwait (1982) 
 Acestă criză este strâns legată de criza petrolului din anul 1973. Bursa Souk Al-Manakh, 
care funcŃiona în paralel cu cea oficială a înregistrat o creştere uluitoare a indicilor bursieri, ca 
urmare a exploziei preŃului petrolului. În această perioadă foarte mulŃi arabi în urma tranzacŃiilor 
realizate la această bursă au cunoscut o rapidă îmbogaŃire.  
 Atunci când bursa oficială a clacat, Guvernul a fost nevoit să adopte reguli de tranzacŃionare 
mult mai rigide decât cele existente. Ca urmare tot mai mulŃi şi-au îndreptat atenŃia în acel moment 
către bursa Souk Al-Manakh, care poziŃionându-se în acel moment pe locul 3 pe plan mondial în 
ceea ce privea capitalizarea, captând încrederea.  
 Însă prabuşirea bursei oficiale nu a întârziat să apară, având un efect nedorit- falimentarea  
băncilor din Kuweit, exceptând una singură.  
 
2.6. Criza bursei americane (1987)  
 Această criză, cunoscută şi sub titulatura de “lunea neagra”, datorită faptului că în data de 19 
octombrie 1987, a avut loc cea mai spectaculoasă cădere a burselor din istoria Statelor Unite ale 
Americii. 
 Cauzele acestei prăbuşiri au fost considerate: 

• tensiunilor din Orientul Mijlociu; 
• corupŃiei de pe Wall Street; 
• dar şi a perspectivelor economice negative; 

  
2.7. Criza  economiei mexicane (1994)         

Această criză în cea mai mare parte a fost provocată de probleme politice, adică de măsurile 
luate de preşedintele Mexicului - Carlos Salinas de Gortari în scopul câştigării şi următorului 
mandat. 
 Cu puŃin timp înainte de anul 1994, în condiŃiile unei perioade de înflorire şi a păstrării unui 
control strict asupra cursului valutar, economia Mexicului a resimŃit un ansamblu de dezechilibre, 
cauzate de raŃiuni de natură politică. 
 Carlos Salinas de Gortari înainte de alegeri a hotărât investirea unei sume considerabile în 
mărirea pensiilor şi salariilor, motiv care a condus la mărirea deficitului bugetar până la un nivel 
foarte greu de susŃinut.   
 În ciuda eforturilor depuse de către preşedintele Carlos Salinas de Gortari de a mai câştiga 
încă un mandat, acesta a pierdut alegerile, iar noul preşedinte al Mexicului a renunŃat la a mai 
realiza controlul cursului valutar, iar moneda naŃională peso a fost lăsată să fluctueze în mod liber, 
fără nicio altă intervenŃie. 
 Însă în doar câteva zile, peso - moneda naŃională a Mexicului a pierdut teren în faŃa 
dolarului, înregistrând o devalorizare cu 80% în comparaŃie cu dolarul, de la 4 la 7,2 peso pe dolar. 
Observând acest lucru SUA a intervenit prin achiziŃionarea de peso direct din piaŃă şi oferind 
Mexicului un împrumut de aproximativ 50 de miliarde de dolari. 
 Ca urmare a implicări Statelor Unite ale Americii, economia Mexicului a reintrat în normal 
în doar 3 săptămâni şi moneda stabilizându-se la 6 peso pe dolar. 
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2.8. Criza asiatică (1997 – 1999) 
 Aceasta a apărut în Thailanda, în iulie 1997, având drept cauză decizia Guvernului de a 
liberaliza cursul de schimb al monedei naŃionale, bath-ul. În foarte scurt timp, bath-ul a cunoscut o 
devalorizare demnificativă, iar Thailanda care avea o datorie externă uriaşă, a intrat în faliment. 
 Răspândirea crizei din Thailanda  s-a realizat foarte repede şi în Ńările din jur, afectând în 
mod deosebit Indonezia şi Coreea de Sud, ca de altfel întreaga  regiune a Asiei de Sud-Est. 
 Durata crizei asiatice s-a întins pe durata a 2 ani, urmată de refacerea treptată a economiei 
acesteia. FMI a fost cel care a oferit un sprijin Ńărilor afectate în scopul ieşirii din criză, prin 
acordarea unui împrumut de 40 de miliarde de dolari. În mod particular, diverse aspecte de hazard 
moral,  contracŃia creditului (liquidity crunch), dar şi elemente de contagiune au fost considerate 
părŃi importante ale crizei.54 
 
2.9. Criza financiara din Rusia (1998) 
 Aceasta a fost generată de criza asiatică, care a dus la scăderea preŃului la materiile prime de 
bază (gaz metan, petrol, etc), materii pe care Rusia le desfăcea pe piaŃa Ńărilor asiatice, desfacere 
care reprezenta mai mult de 80% din exporturile Rusiei. 
 Urmare a acesteia, Rusia s-a confruntat cu reducerea drastică a veniturilor din export din 
cauza faptului că piaŃa asiatică a redus consumul, dar şi preŃurile. 
 Din cauza dependenŃei Rusiei faŃă de aceste exporturi, veniturile Rusiei s-au redus 
considerabil, iar aceasta a ajuns în situaŃia de a nu mai fi capabilă să-şi achite datoriile externe, 
conducând la incapacitatea de plată. 
 Guvernul FederaŃiei Ruse a emis borduri, în scopul acoperirii deficitului, însă dobânda 
acestor bordure a ajuns la 150% pe an. Însă la data de 13 august 1998, cursul valutar şi bursa s-au 
prăbuşit, ducând la o criză financiară extremă. 
 Ulterior, în anii următori 1999 şi 2000, a urmat procesul recuperării financiare şi refacerii 
economiei. 
 
2.10.Criza economica din Argentina (1999 - 2002) 
 Economia Argentinei a fost afectată de o inflaŃie galopantă, care atinsese un prag de 200% 
pe lună.  
 Prăbuşirea sistemului bancar a avut loc în decembrie 2001, care până atunci fusese unul din 
cele mai dezvoltate din America de Sud. Pe parcursul unei săptămâni, la conducerea Argentinei au 
venit pe rând nu mai puŃini de 5 preşedinŃi. Nici în acest moment, sistemul financiar al Argentinei 
nu este complet refăcut, fiind în continuare unul destul de fragil. 
 
2.11. Prezentarea cronologica a Crizei Economice Globale (2007 - prezent) 
 Criza economică mondială poate fi înŃeleasă plecându-se de la unitatea economiei mondiale 
contemporane ale cărei celule de bază, economiile naŃionale ale statelor independente şi suverane, 
sunt implicate într-o reŃea de dependenŃe reciproce obiectiv determinate, care este amplificată în 
mod permanent de evoluŃia ştiinŃifico-tehnică. 
Criza financiară începută în iulie 2007, a fost denumită ca o “criză a creditelor” de către Wall Street 
Journal “Credit crisis-how it all began”, moment în care investitorii nu au mai avut încredere în 
valoarea ipotecilor securizate din SUA, formându-se o criză de lichidităŃi. Această criză venea la o 
perioadă de 10 ani de la marea criză financiară din Asia de Sud-Est şi poate fi considerat sfârşitul 
unui ciclu mediu (decenal) sau de afaceri. 
 Indicatorul Ted de observare a riscului de creditare în cadrul economiei generale a crescut în 
iulie 2007, după care un an a rămas constant, urmând ca în septembrie 2008 să crească şi mai mult, 
atingând un procent de 4,65% în octombrie 2008.  

                                                
54 Irina Răcaru,  Mihai Copaciu, Ion Lapteacru, Sisteme de avertizare timpurie a crizelor valutare, BNR, Caiete de 
studii, nr.16, 2006, pag. 29  



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

 98 

 La 15 septembrie 2008, pe măsură ce pierderile au crescut şi acŃionarii nu au putut găsi un 
salvator, criza s-a adâncit şi tot mai multe bănci, companii de asigurări şi companii de împrumuturi 
prin intermediul ipotecii au dat faliment. 
 Două zile mai târziu bursele din lume cad, iar în România premierul Călin Popescu 
Tăriceanu, în cadrul conferinŃei de prezentare a bilanŃului guvernului, declara official că România 
nu va suferi în nici un fel în urma crizei din Statele Unite. 
 Băncile mondiale centrale încheie un acord cu acŃiuni ale băncilor din Canada, Japonia, 
Anglia, ElveŃia, SUA şi Uniunea Europeană. Prin intermediul acestui acord băncile centrale puteau  
să se împrumute reciproc cu lichidităŃi p termen scurt, pentru a putea stabiliza sistemul financiar 
intern. 
 Georges W. Bush printr-un discurs Ńinut în faŃa Congresului declară că SUA se confruntă cu 
o criză financiară majoră şi astfel întreaga economie americană este în pericol şi pledează pentru 
acceptarea planului Paulson.  
 Traian Băsescu face o declaraŃie prin care preciza că economia română va avea o creştere în 
2008 de 5 şi până la 7% şi că nu economia românească nu va avea de suferit de pe urma agravării 
situaŃiei financiare la nivel internaŃional. 
 În octombrie 2008 Islanda cere în mod official ajutorul FMI, în valoare de două miliarde de 
dolari pentru a putea face faŃă  crizei care îi mistuia sistemul bancar. În acelaşi timp FMI declară că 
acordă Ucrainei un împrumut de 16,5 miliarde dolari.  
 În noiembrie 2008 Japonia şi Suedia intră în recesiune economică, iar în SUA Barack 
Obama câştigă alegerile şi devine primul preşedinte de culoare al SUA. În aceeaşi lună UE acordă 
Ungariei un împrumut de 6,5 miliarde euro pentru a-şi putea reveni din criza financiară care îi crea 
probleme.  
 Comisia Europeană propune un plan prin care să susŃină economiile statelor membre cu o 
valoare de 200 miliarde de euro. 
 În 2009 Irlanda îşi pierde titulatura de AAA, acordat de agenŃia Standard and Poor’s55, iar 
ministrul de finanŃe al Irlandei, Brian Lenihan, declară un beget de austeritate, cu reduceri de 
cheltuieli considerabile de 10,6 miliarde euro şi cu creşteri de venituri de 3,25 miliarde euro 
 Un an mai târziu, Guvernul Greciei propune reduceri de cheltuilei şi măsuri de austeritate 
pentru a putea reduce până în 2012 deficitul bugetar la 3% din PIB. Această instabilitate financiară 
a Greciei se extinde şi la nivelul băncilor din sectorul privat.  
 Este anunŃat un nou plan de austritate în Grecia care va aduce economii considerabile, de 
peste 4,8 mld euro, salariile angajaŃilor se vor reduce, iar TVA va înregistra o creştere cu 2%. În 
urma acestor hotărâri 50.000 de greci protestează împotriva măsurilor de austeritate şi ies în stradă. 
Din acest moment Grecia este paralizată şi consideră că trebuie să ceară ajutor de la zona euro. 
 Grecia ajunge la un acord cu UE şi FMI cu privire la un ajutor financiar, primul de acest fel 
unei Ńări cu moneda euro, însă angajaŃii sectorului privat protestează, iar trei persoane îşi pierd viaŃa 
după atacarea unei bănci cu sticle incendiare.  
 În octombrie 2010, ratingul Irlandei se reduce, invocând costuri uriaşe ale curăŃeniei 
sistemului bancar. O lună mai târziu Guvernul Irlandei cere ajutor financiar Uniunii Europene, iar 
UE alături de FMI încep să demareze proiectul de salvare. 
 Irlanda declară un plan de austeritate cu o valoare de 15 mld euro pe viitori 4 ani. Acest plan 
presupunea creşteri progresive ale cotei TVA şi 25.000 reduceri la locul de muncă în sectorul 
privat. În urma negocierilor ce au loc între Comisia Europeană şi FMI, este semnat planul de salvare 
de 85 mld euro pentru Irlanda. 
 În iunie 2011 Parlamentul grec a votat anumite legi de austeritate pe perioada 2012-2015, 
condiŃie necesară  pentru asigurarea unui nou ajutor financiar din partea creditorilor. Aceste măsuri 
de austeritate vor afecta salariile bugetarilor, cheltuileile destinate apărarii, învăŃământului şi a 
investiŃiilor publice. 
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 În august 2011 are loc o stabilizare a Statelor Unite ale Americii, după ce se decide de către 
Congres mărirea plafonului maxim de îndatorare.  
Se spune că nu poŃi avea bani sănătoşi într-o economie bolnavă. Contrar spuselor domnului 
guvernator, economia Romaniei este una bolnavă. Productivitatea muncii creşte mai încet decât 
cresc salariile, iar asta e o mare problemă. În plus, e vorba de o lipsă de coerenŃă între politicile 
monetar-financiare şi politicile fiscale, industriale, comerciale. Nici măcar în America nu există 
coerenŃa. Statul nu trebuie să intervină în economie, ci să aibă grijă de coerenŃa dintre politici.56 
 
2.12. Criza datoriilor suverane - o criză a datoriilor “coloniilor” Uniunii Europene 
 Pe fondul amplificării crizei Europei, statele  membre ale Uniunii au fost „absorbite într-un 
joc de domino”57, iar efectele nocive  au o transmisie din ce în ce mai rapidă. Anumite propuneri 
făcute de liderii europeni, printre care vânzarea de obligaŃiuni la comun, nu este o soluŃie în 
rezolvarea problemei datoriei, şi nici nu are nici un efect asupra schimbării cauzei structurale a 
îndatorării. 
 O problemă esenŃială a datoriilor pe care statele le fac, este aceea că acestea nu sunt „făcute 
cu cap”, acest lucru datorat faptului că atunci când statul se îndatorează, nu Ńine cont de importanŃa 
rentabilizării datoriei şi nu o situează pe plan central. Orice investiŃie publică  foloseşte resurse care 
sunt colectate prin taxe şi impozite, acest lucru însemnând un număr mai restrâns de resurse pentru 
procesul privat de alocare a resurselor, care prin intermediul constrângerilor impuse de piaŃă, 
urmăresc în primul rând rentabilitatea.  
 Una dintre soluŃiile optime dorite în urma discuŃiilor de la Bruxelles este reprezentată de un 
împrumut de la FMI, care poate stinge datoriile statelor Uniunii, dar face loc altora. Acest lucru este 
datorat faptului că statul nu produce nimic, şi nu poate să îşi achite datoriile, fără a prelua resurse 
din piaŃă, iar aceasta la rândul ei preia resursele din sferele care produc avuŃie în mod responsabil. 
 Ca soluŃie în vederea stingerii datoriei publice a fost considerată emiterea de noi obligaŃiuni 
(la nivel european prin noul fond EFSF- Fondul European pentru Stabilitate Financiară), dar prin 
acest lucru  statele nu fac decât să-şi crească datoriile faŃă de bănci, care pun condiŃii la achiziŃia 
obligaŃiunilor, sau chiar să le refuze. 
 Cotidianul de business The Wall Street Journal a obŃinut un document care descrie modul în 
care va fi reformat fondul european de 440 mld. euro. Potrivit documentului, care a fost înaintat 
parlamentarilor germani, EFSF ar urma să fie înzestrat cu capacitatea de a achiziŃiona obligaŃiuni 
suverane direct de la statele care le emit sau de pe piaŃa secundară. 
 Întrebarea însă este cum se vor stinge ele?- prin intermediul impozitelor şi taxelor, dar în 
general prin intermediul măsurilor de austeritate sau inflaŃie. 
 În momentul actual, Europa se luptă să găsească o metodă de ieşire din criza care a afectat 
zona euro, în condiŃiile creşterii datoriilor, a neliniştilor  pieŃei şi a reducerii creşterii economice. 
 BBC notează că statele care oferă împrumuturi în bani altor Ńări au mai puŃine probleme în 
timpul etapelor de boom economic, dar în momentul în care o Ńară nu îşi mai poate controla 
datoriile, băncile şi instituŃiile financiare care au oferit împrumuturi riscă să îşi piardă banii. În 
cadrul acestui sistem internaŃional, cine datorează ce, cui? 
 1.Grecia- este îndatorată Ńărilor din zona euro, şi face parte din cele trei Ńări care au primit 
bani din fondul de salvare. Cel mai mare pericol este riscul “contagiunii”, care se explică prin 
existenŃa posibilităŃii ca un  posibil faliment să provoace o catstrofă financiară pentru toate celelalte 
economii mai mari, ca de exemplu cea a Italiei.  
 2.Irlanda- alături de Grecia face parte din grupul celor trei Ńări din zona euro, care a luat 
bani de la fondul de salvare. Deşi a luat măsuri dure de austeritate, economia nu a înregistrat decât o 
modestă creştere. Irlanda chiar dacă este un stat mic, beneficiază de un sector financiar important, şi 
are o datorie externă mare în raport cu PIB-ul. 

                                                
56 www.ziarulfinanciar.ro 
57 www.adevarul.ro 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

 100 

 3.Italia- este un stat care are o datorie extrem de mare, însă în comparaŃie cu Portugalia şi 
Grecia este un stat relativ bogat. Cele care au provocat panică pe pieŃe au fost îndoielile privind 
posibilităŃile clasei politice italiene de a gestiona temerile că datoriile ar putea să atingă un nivel la 
care economia nu ar mai putea să le facă faŃă şi a crizei. łara cea mai expusă datoriilor Italiei este 
FranŃa. 
 4.Portugalia- aflat într-o recesiune severă, este al treilea stat din zona euro care are nevoie 
de fondul de salvare. Guvernul portughez încearcă implementarea unor măsuri de austeritate, în 
vederea soluŃionării problemelor sistemului financiar şi de a reduce din datoriile existente. În timp 
ce băncile Portugaliei trebuie să primească 7,5 miliarde de euro de la greci, statul portughez este 
puternic îndatorat statului spaniol.  
 5.Spania- aceasta este îndatorată Germaniei şi FranŃei, dar Portugalia este principala grijă a 
Spaniei, care îi datorează Spaniei miliarde de euro.  
 6.FranŃa- reprezintă a doua economie din Europa. łări precum Grecia, Italia şi Spania îi 
sunt îndatorate FranŃei.58 
 7.SUA- majoriatea datoriilor Americii sunt deŃinute de Japonia şi China, iar al doilea 
procentaj este deŃinut de Europa.Prin acest lucru se înŃelege că orice se poate întâmpla, va putea 
afecta sistemul bancar American. 
 8.Marea Britanie- are mari datorii externe, dar cea mai importantă componentă este 
industria bancară. Deşi are mari datorii externe, nu poate fi considerată o problemă, pentru că Marea 
Britanie deŃine active importante, cu o valoare mare. Aceasta datorează sute de milioane Germaniei 
şi Spaniei. 
 9.Germania- este considerată motorul economic al Europei, acest lucru înseamnă că orice 
problemă intervine în Germania, devine o problemă  pentru întregul sistem  financiar internaŃional, 
dar în acelaşi timp şi pentru zona euro. Încetinirea creşterii economice a nemŃilor este  datorată 
partenerilor săi din zona euro. 
 10. Japonia- este considerată a treia putere economică a lumii, şi are cel mai ridicat nivel al 
datoriei publice, dar ca avantaj este faptul că datoriile fiind interne, nu prezintă un risc de faliment.  
 Criza datoriilor suverane demonstreaza ca economiile mai slabe trebuie sa devina mai 
competitive, dar nu pune in pericol zona euro. 

 
3. PREVENIREA ŞI ATENUAREA FENOMENELOR DE CRIZĂ 

 
 În sens etimologic, criza reprezintă starea de disconfort, care este cauzată de ruperea unui 
ritm în evoluŃia unui anumit fenomen. Criza defineşte etapa de ruptură în cadrul unui trend (tendinŃă 
pe termen lung). Poate face referire la o anumită stagnare, încetinire sau la diminuarea cursului în 
cadrul unei faze de creştere. 
Pe parcursul ultimelor decenii, lumea ştiinŃifică s-a orientat asupra determinării cauzelor, dar şi a 
efectelor nocive ale crizelor ale sistemului financiar monetar internaŃional. Accentul este pus cu 
precădere pe definirea doctrinară a încercărilor de funcŃionare a elementelor esenŃiale ale pieŃei, în 
contextul existenŃei concurenŃei mai multor factori, cauzaŃi de realităŃile noi, noile teorii elaborate, 
ajungându-se chiar şi până la definirea pieŃei pe baza modelului teoriei haosului.  
 Dar niciuna dintre doctrinele elaborate nu au avut rezultatul scontat, adică de a elucida în 
totalitate misterul corelaŃiei indicatorilor economici, pe baza comportamentului de piaŃă 
caracteristic crizelor financiar-monetare, adică a etapelor de evoluŃie ale acestuia, pornindu-se de la 
echilibru şi ajungându-se chiar şi la isterie sau haos. 
 łinându-se cont de criteriul amplitudinii efectelor, modalităŃile de manifestare sunt legate de 
modul în care au evoluat anumite componente ale pieŃei monetar-financiare (cum ar fi: piaŃa 
creditului, a acŃiunilor sau a obligaŃiunilor),  care pe baza  unor anumite cauze, în diverse situaŃii şi 
momente au suferit anumite disfuncŃionalităŃi ducând la anumite crize funcŃionale. Aceste crize 
funcŃionale ale sistemului financiar monetar sunt definite ca „Accidente bine localizate care au avut 
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darul de a se propaga la nivelul întregului sistem  [...]”59, care au dus la prăbuşirea preŃurilor la 
anumite active financiare sau pentru diverse titluri. 
 Un exemplu de criză funcŃională poate fi considerat crahul bursier, din octombrie 1987, 
cauzată de risipirea rapidă a lichidităŃilor existente pe piaŃă, dar şi de prăbuşirea preŃurilor pe piaŃa 
de acŃiuni, cu efecte nocive asupra stabilităŃii sistemului financiar monetar internaŃional.  
 În toate crizele funcŃionale, cel care a generat lichidităŃile disponibile liniştirii reacŃiilor 
pieŃei ale Rezervelor Federale Americane a fost împrumutătorul de ultimă instanŃă. Această 
instituŃie avea un rol esenŃial în atenuarea crizelor funcŃionale, reducând variabilele la o problemă 
de comportament în cazul actorilor de piaŃă, implicaŃi într-o mişcare speculativă. 
 Crizele funcŃionale au evoluat în crize de sistem, datorită sistemelor instantanee de 
tranzacŃionare, care erau caracterizate prin transmiterea “în cascadă” a fenomenului de depreciere a 
valorii activelor financiar monetare, dar şi prin afectarea indicatorilor de piaŃă. 
 Legat de aceste crize se poate spune că reprezintă o problemă  încă de la căderea sistemului 
Bretton Woods şi până la adoptarea cursurilor flotante, adică a ultimelor trei decenii. Astfel 
începând cu criza datoriilor  din secolul XX, au apărut şi crizele de sistem ale SFMI. 
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1. CRIZA FINANCIARĂ ACTUALĂ – PUNCT DE PORNIRE 

           America si restul lumii au căzut pradă celei mai profunde şi lungi recesiuni din istoria 
postbelică. Astfel, preŃurile cresc exponenŃial sau scad inexplicabil de mult, bursa se prăbuşeşte, 
moneda europeană atinge cotele paroxistice ale evaluării sale, iată doar câteva dintre simptomele 
cele mai vizibile. În câteva privinŃe, această stare de recesiune a economiei se aseamănă cu alte 
crize apărute în ultimii douăzeci si cinci de ani, dar se şi diferenŃiaza net de acestea: criza curentă 
marchează sfârşitul unei ere a extinderii creditelor, având dolarul ca monedă internaŃională de 
referinŃă. Crizele periodice anterioare făceau parte dintr-un proces avans-declin mai amplu, aceasta 
reprezintă punctul culminant al unui uriaş avânt economic care a durat peste douăzeci si cinci de 
ani. Paradigma propusă pentru a înŃelege fenomenele din prezent se referă la pieŃele financiare, 
conform căreia acestea ar tinde spre echilibru, o ipoteză atât falsă, cât si înşelătoare, întrucât 
problemele actuale sunt în mare măsura o consecinŃă a faptului că sistemul financiar internaŃional a 
fost dezvoltat pe baza acestui model. 
          George Soros, multimiliardar si un guru al pieŃelor financiare din Statele Unite, analizează 
într-un mod cu totul inedit criza financiară actuală în lucrarea sa „Noua paradigmă a pieŃelor 
financiare” (2008). Astfel, omul care a aruncat in aer Banca Angliei in 1992, prin speculaŃiile 
împotriva lirei sterline, îi condamna pe "integriştii pieŃelor", ca şi pe autorităŃi, care nu au intervenit 
la timp pentru a combate dezvoltarea unei pieŃe de credit "monstruos de extinse". 
          Potrivit lui George Soros, criza actuală a început în urmă cu mai bine de 20 de ani, a fost 
precedată şi întărită de alte crize mai mici care s-au rezolvat doar în aparenŃa, iar rezultatul este unul 
foarte grav, care isi dezvaluie pe zi ce trece proporŃiile catastrofale. Este demn de remarcat că 
începutul crizei în viziunea lui Soros corespunde cu perioada anilor ’88-’89, perioada dezintegrării 
blocului comunist, care a dus la o creştere semnificativă a imigrării în SUA, la niveluri 
asemănătoare cu cele de la inceputul secolului XX - o adevarată recolonizare a Americii. 
           "Cred că situaŃia este mult mai gravă decât vor să recunoască autoritaŃile", a declarat 
miliardarul, adăugând că măsurile luate până acum, precum reducerea dobânzii de politică monetară 
sau reducerea impozitelor pentru stimularea cheltuielilor consumatorilor au fost "necesare însa nu 
şi suficiente". 
           Principala cauza a escaladării turbulenŃelor, spune miliardarul american, este lipsa de 
supraveghere asupra sistemului bancar, în condiŃiile în care autorităŃile financiare şi administraŃia 
Statelor Unite "au eşuat sa-şi faca datoria" in cadrul unei crize despre care Fondul Monetar 
InternaŃional spune că ar putea conduce la pierderi totale de aproape 1.000 mld. euro, scrie presa 
inŃernatională. 
           "Este o criză provocată de mâna omului şi din cauza unui crez gresit, care gravitează în 
jurul ideii că piaŃa are capacitatea de a-şi corecta singură propriile excese", a declarat Soros, 
adaugand că "va trece o perioada lunga pana când efectele declinului pieŃei imobiliare vor fi 
resimŃite în totalitate". 
           Incapacitatea autorităŃilor de a se implica în rezolvarea acestei crize va determina o 
prelungire a turbulenŃelor şi "o înrăutaŃire a situaŃiei înainte ca aceasta să revină la normal", 
consideră Soros. 
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2. EVOLUłII CONSECINłE ALE ACTUALEI CRIZE FINANCIARE 
          Între 2004 şi 2006, dobânda de referinŃă a băncii centrale americane (Fed) a urcat de la 1% la 
5,35%, generând o încetinire puternică activităŃii de pe piaŃa imobiliară rezidenŃială din Statele 
Unite. Proprietarii de locuinŃe achiziŃionate pe credit, dintre care multi de-abia puteau sa-şi 
plătească rata lunară la bancă în momentul în care dobânda era scăzută, au început să intre în 
incapacitate de plată. Numărul creditelor ipotecare subprime devenite neperformanŃe a atins un 
nivel record în situaŃia în care acest tip de credite riscante era destinat consumatorilor cu venituri 
scăzute sau bonitate indoielnică. Impactul numărului din ce în ce mai mare de credite 
neperformante s-a resimŃit rapid în întreg sistemul financiar global, pentru că multe dintre ipotecile 
acordate pe piaŃă subprime au fost “împachetate” sub forma unor instrumente financiare şi vândute 
mai departe instituŃiilor financiare şi investitorilor individuali.  
          Criza s-a apropiat cu paşi înceti, dar ea putea fi anticipată cu şapte ani înainte. Originile ei se 
găsesc in spargerea balonului Internetului la sfârsitul anului 2000. Rezerva Federală răspunsese prin 
scăderea fondurilor federale de la 6,5% la 3,5% în doar câteva luni. Apoi au venit atacurile teroriste 
din 11 septembrie 2001. Pentru a contracara căderea economică cea mai scăzută, Rezerva Federală 
a continuat să scadă ratele – pana la 1% în iulie 2003, cea mai scăzută rată din ultima jumătate de 
secol, menŃinută un an întreg. Pentru treizeci si unu de luni consecutive, diferenŃa dintre rata 
inflaŃiei si rata dobânzii pe termen scurt a fost una negativă. Moneda ieftină a dat naştere unui boom 
pe piaŃa locuinŃelor, o explozie în achiziŃiile de companii cu bani împrumutaŃi si alte excese. Când 
moneda e practic gratuită, orice creditor raŃional va continua să crediteze până când nu mai are pe 
cine. Creditorii ipotecari şi-au scăzut standardele şi au inventat noi moduri în care să stimuleze 
afacerile şi să genereze comisioane. Băncile de investiŃii de pe Wall Street au dezvoltat o varietate 
de noi tehnici pentru a transfera riscul de creditare către alŃi investitori, precum fondurile de pensii 
şi cele mutuale, care erau dornice de profit. Ele au cerut, de asemenea, vehicule de investiŃii 
structurate (SIV) pentru a-şi păstra poziŃiile în bilanŃuri. Din 2000 până la mijlocul lui 2005, 
valoarea de piaŃă a locuinŃelor existente a crescut cu peste 50% şi s-a declanşat o frenezie a 
construcŃiilor. Merrill Lynch estima că jumătate din creşterea PIB-ului american din prima jumătate 
a lui 2005 avea legătura cu problema locuinŃelor, fie direct, prin construcŃie şi cumpărarea de 
obiecte necesare într-o locuinŃă, de exemplu, mobila, fie indirect, prin cheltuirea banilor generaŃi 
din refinanŃarea ipotecilor. Martin Feldstein, fost preşedinte al consilierilor prezidenŃiali pe 
probleme economice, estima că din 1997 pana in 2006, consumatorii au obŃinut peste 9 miliarde de 
dolari bani gheaŃă din rata ipotecară. Un studiu din 2005 condus de Alan Greenspan afirma că în 
anii 2000 retragerile de bani din ipotecile pe locuinŃe finanŃau 3% din consumul personal. În primul 
trimestru al lui 2006, banii obŃinuŃi din retragerile de rate ipotecare egalau aproape 10% din venitul 
personal disponibil. Creşterea înzecită a preŃurilor la case a favorizat speculaŃiile. Când se aşteapta 
ca valoarea proprieŃăŃii să crească mai mult decât valoarea împrumutului, devine evidentă tendinŃa 
de a deŃine mai multe proprietăŃi decât pot fi ocupate. In 2005, 40% din casele cumpărate nu 
funcŃionau ca reşedinŃe permanente, ci ca investiŃii sau case de vacanŃă. Cum creşterea veniturilor 
medii reale era anemică în anii 2000, creditorii şi-au pus ingeniozitatea la încercare pentru a face 
locuinŃele să pară convenabile. Cele mai populare instrumente pe care le-au folosit erau creditele 
ipotecare cu rate variabile, cu oferte speciale având ratele iniŃiale sub media pieŃei, oferite pentru o 
perioadă de doi ani. Se presupunea că după doi ani, când începea achitarea ratelor mari, ipoteca ar fi 
refinanŃată, profitând de pe urma creşterii preŃurilor şi generând o nouă serie de comisioane pentru 
creditori. Standardele de creditare s-au prăbuşit, iar ipotecile au devenit disponibile pentru persoane 
cu riscuri mari de creditare (numite ipoteci subprime), multe dintre ele foarte convenabile. Erau 
frecvente creditele Act-A (sau creditele mincinoase), care necesitau documentaŃie puŃină sau uneori 
deloc, incluzând, în cazuri extreme, împrumuturile ninja (care nu necesitau nici deŃinerea unui loc 
de muncă, nici venituri, nici garanŃii), adesea susŃinute de complicitatea brokerilor şi a creditorilor 
ipotecari. Băncile şi-au vândut ipotecile cu grad mare de risc, prezentându-le drept titluri numite 
obligaŃiuni de plată garantate (CDO). 
          Securizarea era menită să reducă riscurile prin ierarhizarea lor şi prin diversificarea 
geografică. S-a observat ulterior că astfel creşteau de fapt riscurile, transferând posesia ipotecilor de 
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la băncile care îşi cunoşteau clienŃii spre investitorii care nu îi cunosteau. În locul unei banci sau a 
unei case de economii şi consemnaŃiuni, care să aprobe un credit şi apoi să îl reŃină în arhivele 
proprii, împrumuturile erau făcute de brokeri, ”depozitate”, apoi temporar de bănci ipotecare slab 
capitalizate şi vândute în bloc băncilor de investiŃii, care realizau CDO-uri, cotate de către agenŃiile 
de rating şi vândute apoi investitorilor instituŃionali. Toate veniturile de la sursa originală până la 
destinaŃia finală erau taxate – cu cât mai mare era volumul de bani, cu atât mai mare era suma 
comisioanelor. Şansa de a obŃine bani din comisioane fără riscuri a încurajat practicile de afaceri 
superficiale şi înşelătoare. În zona de subprime, care se ocupă de clienŃii mai puŃin informaŃi şi fără 
experienŃă erau frecvente acŃiunile frauduloase.  
            Expresia ”rate incitante” a dat tonul în acest sens. Începand cu 2005, securizarea a devenit 
o manie. Era uşor şi rapid să creezi titluri sintetice care mimau riscurile titlurilor reale, dar nu 
reflectau şi costurile de cumpărare şi menŃinere a împrumuturilor reale. Titlurile riscante puteau fi 
deci multiplicate mult peste stocul real de pe piaŃă. Tranşele superioare ale CDO-urilor mai prost 
cotate obŃineau cotaŃii maxime. În felul acesta, s-au creat mai multe pasive de grad AAA decat 
active. Într-un final, produsele sintetice au ajuns responsabile pentru jumatate din volumul 
comercializat. Mania securizarii nu s-a limitat la ipoteci, ci s-a raspandit şi spre alte forme de credit. 
Cea mai amplă piaŃă sintetică era constituită din swap pe risc de credit (CDS). 
          Acest misterios instrument financiar sintetic a fost inventat in Europa, la începutul anilor 
1990. CDS-urile timpurii erau acorduri personalizate între două bănci. Banca A, vanzătorul de swap 
(achizitorul garanŃiei) era de acord să platească o taxă anuală pentru o perioadă anume de ani catre 
Banca B, cumparatorul de swap (vanzatorul garantiei), in schimbul unui portofoliu de împrumuturi. 
Banca B se obligă sa acopere pierderile Bancii A derivate din acest portofoliu pe timpul schimbului. 
Înainte de CDS, o bancă doritoare să-şi diversifice portofoliul trebuia să cumpere sau să vandă 
segmente de împrumuturi, ceea ce era complicat, pentru că era nevoie de permisiunea debitorului; 
prin urmare, această formă de diversificare a devenit foarte populară. Termenii s-au standardizat şi 
valoarea de piaŃă a contractelor a crescut pană la aproape o mie de miliarde de dolari pană in 2000. 
Politica aceasta a securizării a dus la o creştere enormă a folosirii efectului de levier. Pentru a detine 
obligatiuni obişnuite, era nevoie de o marjă de 10%; obligaŃiunile sintetice create prin swap pe risc 
de credit puteau fi comercializate cu o diferenŃă de 1,5%. Acest lucru permitea fondurilor de 
hedging sa obŃină profit, prin exploatarea gradelor ierarhizate de risc, pe baza efectului de levier, 
scăzand beneficiile rezultate din riscuri. La inceputul lui 2007 au apărut tot mai des semne ale 
dezastrului. Odată ce criza a izbucnit, problemele de pe pieŃele financiare au fost dezvăluite cu o 
rapiditate remarcabilă. Tot ce putea merge prost a mers prost. Un numar mare de puncte slabe a fost 
dezvăluit intr-o perioada foarte scurtă de timp. Căderea ce incepuse in sectorul ipotecar subprime s-
a extins curand in zona CDO, în special către cele sintetice constituite pe baza tranşelor superioare 
ale ipotecilor din sectorul subprime.  
           Toate acestea au pus o presiune nemaipomenită asupra sistemului bancar. Băncile au fost 
nevoite să adauge bilanŃurilor elemente noi, în momentul în care baza lor de capital era deteriorată 
de pierderi neaşteptate. Ele au inregistrat dificultăŃi evaluand expunerea proprie şi încă şi mai mari 
dificultăŃi în evaluarea contrapartidelor. Prin urmare, au devenit ezitante în acordarea de 
imprumuturi reciproce şi în acelaşi timp dornice să-şi stocheze lichidităŃile. Cu toate că au fost 
furnizate lichidităŃi, criza refuză să scadă în amploare.  
           Desfăşurarea creditelor a continuat să se adancească. Aproape toate băncile importante – 
Citigroup, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bank of America, Wachovia, UBS, Credit Suisse – au 
anunŃat pierderi semnificative în ultimul trimestru, iar multe dintre acestea au semnalat continuarea 
pierderilor in 2008. AIG si Credit Suisse au anunŃat pierderi preliminare în ultimul trimestru pe care 
le-au revizuit în mod repetat, lăsand impresia de necontestat că ar fi scăpat de sub control 
bilanŃurile. Un fiasco tranzacŃional în valoare de 7,2 miliarde de dolari la Société Générale, anunŃat 
pe 25 ianuarie 2008, a coincis cu punctul culminant al vanzărilor de pe bursa de valori şi cu 
reducerea extraordinară cu 75 de puncte din punctul nominal de dobandă al fondului federal cu opt 
zile înainte de întalnirea periodică programată, moment în care dobanda a fost redusă cu încă 50 de 
puncte, caz fără precedent. 
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           Catastrofa s-a extins de la piaŃa imobiliară rezidenŃială la datorii pe cardurile de credit, 
datorii auto, pană la piaŃa imobiliară industriala. Neplăcerile companiilor de asigurări cu o singura 
linie, care in mod obişnuit se specializau în obligaŃiuni municipale, dar care se aventuraseră în 
produsele de asigurare structurate şi sintetice, au subminat piaŃă de astfel de obligaŃiuni. O problemă 
şi mai mare ramasă nerezolvată se întrevede deja pe piaŃa swap-urilor pe risc de credit. PieŃele 
financiare împreună cu autoritaŃile financiare nu s-au grăbit să recunoască faptul că economia reală 
este în chip evident influenŃabilă. Este foarte greu de înteles de ce se intamplă asta. Economia reală 
a fost stimulată de extinderea creditelor. De ce nu ar fi deci influenŃată negativ de contracŃia 
creditelor? Nu putem să trecem cu vederea ideea că atat autoritaŃile financiare, cat şi participanŃii la 
piaŃă au concepŃii fundamental greşite în ceea ce priveşte felul în care funcŃionează pieŃele 
financiare. Aceste conceptii s-au manifestat nu numai prin eşecul de a inteŃege ceea ce se intamplă; 
ele au dat frau liber şi exceselor care se află la baza tulburarilor de pe piaŃa actuală.               
           AcŃiunile au scazut cu 42% in 2008, pierzand 29 000 miliarde de dolari din valoare, singurele 
active care au înregistrat caştiguri fiind obligaŃiunile guvernamentale ale Ńărilor dezvoltate şi aurul, 
segmente pe care investitorii şi-au căutat refugiu. Anul a început cu un şoc, însă numai un grup 
restrans de analişti au anticipat dezastrul ce avea să urmeze. Pierderea suferită de SocGen părea să 
fie deja cea mai răsunatoare ştire financiară a anului, însă ceea ce a urmat a depăşit şi cele mai 
pesimiste aşteptări. Veştile negative păreau să nu se mai sfarşească. Bear Sterns, Lehman Brothers, 
Merril Lynch, AIG, Bernard Madoff, General Motors, toate acestea nume spun totul despre unul 
dintre cei mai dramatici ani din istoria sectorului financiar. Pierderile mari înregistrate de investitori 
duc la diminuarea apetitului la risc pe plan global ducand la scăderea generalizată a burselor de 
acŃiuni şi la blocarea tranzacŃiilor pe piaŃa imobiliară. Retragerile investitorilor din fondurile de 
acŃiuni pun în continuare presiune asupra preŃurilor. Incep să se vadă repercusiunile în economie – 
consumul scade dramatic, odată cu acesta, scade şi profitul companiilor, ceea ce duce la renunŃarea 
la noi investiŃii, restrangerea cheltuielilor curente şi la un val de concedieri. Scăderea profitului şi 
măsurile care se impun se propagă la majoritatea companiilor. 
          Aşadar, avandu-şi originea în încercarea creditorilor ipotecari americani de a pune la 
dispoziŃia cat mai multor consumatori bani pentru achiziŃionarea unei locuinŃe, criza financiară a 
evoluat într-un mod neaşteptat în ultimul an şi jumatate, generand falimente spectaculoase, 
producand milioane de şomeri şi afectand toate sectoarele economiei, de la retail la industria auto. 
 

3. MODELUL CREŞTERE-DECLIN 
          Folosind modelul boomului conglomeratelor, a fost elaborată o secvenŃă tipică creştere-
declin. AcŃiunea se petrece pe parcursul a opt scene, începand cu o tendinŃă şi un curent dominant. 
În cazul boomului conglomeratelor, tendinŃa dominantă a fost preferarea creşterilor rapide de castig 
pe acŃiune, fără a pune accent pe modul în care se ajunsese aici; curentul dominant era capacitatea 
companiilor de a genera creşterea de caştiguri pe acŃiune, utilizandu-se capitalul pentru a cumpăra 
de la alte companii la un procent mai scăzut de caştiguri. În stadiul iniŃial, curentul nu este încă 
recunoscut. Apoi vine perioada de accelerare cand curentul este recunoscut şi întărit de tendinŃele 
dominante. Acesta este momentul în care procesul se apropie de terenul dezechilibrului. Atunci 
cand preŃurile suferă un regres, poate interveni o perioadă de testare.  
           Dacă tendinŃele şi curentul supravietuiesc probei, ambele devin mai puternice, iar condiŃiile 
de dezechilibru, în care regulile obişnuite nu se mai aplică, devin ferme pe poziŃii. Într-un final 
apare un moment de adevăr, cand realitatea nu mai poate susŃine aşteptările exagerate, urmat de o 
perioadă obscură, cand oamenii continua să participe la joc, deşi nu mai cred în el. În final se atinge 
un punct de răspantie, cand curentul se opreşte şi tendinŃa este inversată, ceea ce duce la accelerarea 
catastrofei, cunoscută în mod obişnuit drept crah. Modelul creştere-declin are o formă uşor 
asimetrică. El tinde să înceapă încet, să se accelereze treptat şi să se prabusească mai abrupt decat s-
a ridicat. Exact aceeaşi secvenŃă poate fi observată în criza bancară internaŃională. A urmat acelaşi 
tipar asimetric – început greoi, accelerare treptată pană la faza de boom, momentul de adevăr, urmat 
de perioada de declin şi colapsul catastrofic.  
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          Teoria echilibrului are meritele ei. Cand discutăm condiŃiile de dezechilibru, este necesar să 
introducem şi conceptul de echilibru. Economiştii au încercat în repetate randuri să îşi ajusteze 
modelele pentru a judeca realitatea, iar aşa-numitele modele de afaceri ciclice de a doua generaŃie 
au incercat să analizeze situaŃiile creştere-declin.  
 

4. IPOTEZA SUPER-BALOANELOR DE SĂPUN 
          Ca urmare a balonului tehnologic care a izbucnit in 2000 si a atacurilor teroriste de la 11 
septembrie 2001, Rezerva Federala a scăzut fondurile federale pana la 1% şi le-a menŃinut astfel 
pană in iunie 2004. Acest fapt a permis balonului imobiliar să se dezvolte in Statele Unite. Baloane 
similare au putut fi observate în alte parti ale lumii, mai ales in Marea Britanie, Spania si Australia. 
Ceea ce diferenŃiază balonul imobiliar din Statele Unite este mărimea şi importanŃa sa in cadrul 
economiei globale şi a sistemului financiar international. PiaŃa imobiliară a scazut mai repede în 
Spania decat în Statele Unite, fapt care a trecut neobservat pretutindeni, mai puŃin pe plan local. Din 
contră, titlurile ipotecare americane au fost distribuite în toată lumea, multi deŃinători instituŃionali 
europeni,în special germani, fiind mai puternic implicaŃi chiar decat cei americani.Luat separat, 
balonul imobiliar din Statele Unite a urmat cu constiinciozitate drumul prescris de modelul crestere-
declin. A existat o tendinŃa dominantă – standarde de creditare mai putin stricte si o extindere a 
indicatorilor credit-valoare – care a fost susŃinută de ipoteza eronată conform căreia valoarea 
garanŃiei nu este afectată de disponibilitatea de a credita. Acesta este ipoteza cel mai des intalnită 
care a stat la baza baloanelor anterioare, în special în zona imobiliară, surprinzător fiind faptul că 
aceasta lectie nu a fost încă învăŃată. Dimensiunea balonului poate fi ilustrată strălucit prin cateva 
grafice: Primul grafic arată creşterea fără precedent a debitelor ipotecare din SUA.  
  

 
Al doilea grafic ilustrează creşterea procentuală a ofertelor subprime şi Act-A. In 2006, 33% din 
ofertele ipotecare aparŃineau acestor două categorii. 
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Al treilea grafic indică deteriorarea calităŃii creditelor.  
           Balonul a început greu, a rezistat timp de caŃiva ani şi nu a intrat imediat în declin atunci 
cand rata dobanzii a început să crească, întrucat era susŃinut de cererea speculanŃilor, de practici de 
creditare din ce in ce mai agresive şi de modalităŃi sofisticate de garantare a ipotecilor. Clipa 
adevărului a sosit într-un final, atunci cand, în primăvara lui 2007, problemele din sectorul 
subprime a dus la faliment New Century Financial Corporation, moment urmat de o perioadă 
obscură în care preŃurile locuinŃelor au început să scadă, dar oamenii refuzau să înŃeleagă că jocul se 
sfîrşise. Atunci cand punctul de cotitură a fost atins într-un final, în august 2007, curba descendentă 
a fost accelerată brusc, fiind agravată de contagierea segmentelor de piaŃă. Părea o reminiscenŃă a 
acelei mingi ce dăramase o Ńară după alta în cadrul crizei din 1997, a pieŃelor în curs de dezvoltare. 
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Chiar şi aşa, piaŃa de actiuni reuşise să recupereze din august 2007 pană în luna octombrie a 
aceluiaşi an, mişcare neanticipată de modelul pe care îl propun.  
            Modelul presupune o prăbuşire bruscă şi scurtă, urmată de o întoarcere dificilă şi lentă la 
condiŃiile apropiate de starea de echilibru. În acest caz, a fost vorba de o cădere incompletă atat în 
august 2007, cat şi în ianuarie 2008. De fiecare dată, Rezerva Federală a intervenit şi a coborat rata 
fondurilor federale, iar piaŃa de acŃiuni a prins încredere în ideea că aceasta va proteja economia de 
consecinŃele crizei financiare, aşa cum a făcut-o şi în trecut. Această ipoteză a fost gresită,căderea 
pieŃelor demonstrînd acest lucru. 
 

5.INFLUENłA CONTRACTELOR CREDIT DEFAULT SWAP 
         Soros are o părere categorică în ceea ce priveşte reglementarea contractelor credit default 
swap, sau CDS-uri, una dintre cele mai importante – şi cele mai controversate – inovaŃii financiare 
recente, pe care el le consideră „capitaluri toxice”. Contractele CDS sunt privite, de regulă, ca o 
formă de asigurare pentru instrumentele financiare. Volumul de instrumente cuprinse în contractele 
CDS a crescut vertiginos de la aprox. 1 trilion $ la sfarşitul secolului la 65 trilioane $ pana in 2007. 
De atunci,  efortul organizat al industriei de a elimina swap-urile compensatoare le-a scăzut 
valoarea speculativă la aprox. jumatate, ajungand la peste 30 trilioane $. Cateva pierderi 
spectaculoase recente, precum cele acre au determinat prăbusirea gigantului în asigurari AIG, au 
avut legatură cu contractele credit default swap. 
          Contractele CDS au aparut iniŃial ca instrument folosit de bănci pentru  managementul 
portofoliilor. Să presupunem că o bancă americană deceide că este insuficient expusă la credite in 
Asia de Sud-Est. Metoda veche pentru soluŃionarea acestei probleme ar fi fost achiziŃionarea unor 
sucursale de bănci asiatice sau parteneriatul cu o bancă locală. Un contract CDS poate scurtcircuita 
acest proces. În schimbul unui comision, banca americană va oferi garanŃii pentru orice pierderi 
dintr-un portofoliu de credite deŃinut de banca asiatică şi va primi dobanzile şi comisioanele 
aferente acestor credite. Banca asiatică va continua sa ofere serviciile de creditare, astfel încat 
clienŃii săi locali nu vor observa schimbarea, dar banca asiatică, în jargon nespecializat, şi-a 
cumpărat de fapt „asigurare” pentru portofoliul său de risc, eliberand capital de reglementare pentru 
extinderea afacerii. 
          Pentru marii deŃinători de obligaŃiuni şi alte instrumente de creditare, a fost uşor să treacă la 
utilizarea contractelor CDS pentru a se proteja împotriva pierderilor. Pentru vanzător, avantajul 
constă în faptul  că urmează să obŃină comisioane investind un capital foarte mic. De regulă, 
vanzătorii trebuie să prezinte garanŃii în sprijinul obligaŃiei lor de asigurare, dar cele mai mari bănci 
dealer şi alte companii financiare foarte prestgioase sunt scutite, în general, de obligaŃiile legate de 
garanŃii. Înainte de prăbusirea creditelor din 2007, deŃinătorii de obligaŃiuni erau adesea în situaŃia 
în care puteau achiziŃiona protecŃie pe obligaŃiunile lor pentru mai putin decat randamentul lor, 
rezultand un „raport negativ” sau producand randamente pozitive fără asumarea vreunui risc. 
           Dar criticile împotriva contractelor CDS sunt numeroase, şi pe bună dreptate. În primul rand, 
contractele CDS sunt încheiate „pe sub tejghea” şi nu printr-un schimb oficial. Mai  mult , 
contractele CDS amplifică rata invizibilă de îndatorare. Şi mai îngrijorător este faptul că pieŃele 
contractelor CDS au ajuns la apogeu atunci cand riscul de neplată a obligaŃiunilor atinsese cele mai 
scazute valori din istorie. Chiar presupunand ca s-ar impune o respectare mai strictă a obligaŃiunilor 
legate de garanŃii, o raspandire pe scara largă a obligaŃiunilor eşuate ar putea, foarte probabil,  să 
determine prabuşiri pe scară largă a contractelor CDS, fapt ce ar fi devastator. 

 
6.MOTIVE PENTRU CARE TREBUIE SA IUBIM CRIZA 

1. Scăderea preŃurilor la imobiliare: Boom-ul din ultimii trei ani ai pieŃei imobiliare a transformat 
Romania în una dintre cele mai scumpe pieŃe din regiunea Europei Centrale şi de Est. Criza însa a 
pus capăt acestui "bubble", aducand preŃurile imobiliarelor cu picioarele pe pămant.  
2. Creşterea dobanzilor la depozite: "Nu ne vom mai întalni prea curand cu dobanzi real pozitive la 
depozitele bancare. În prezent, dobanzile bancare au ajuns la valori extrem de atrăgătoare pentru cei 
care dispun de lichidităŃi", spune Mihail Ion, preşedintele societăŃii de administrare a investiŃiilor 
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Raiffeisen Asset Management. Băncile au ajuns să plătească dobanzi de peste 20% pentru cei care 
au sume consistente în lei pe care vor să le "depoziteze" la ele.  
3. PoŃi să cumperi o companie la Bursa cu 500.000 euro: criza a facut Bursa de Valori Bucureşti tot 
mai accesibilă investitorilor mici.CotaŃiile acŃiunilor au scăzut aşa de mult încat 500.000 de euro ar 
fi de ajuns pentru ca un investitor să achiziŃioneze cea mai mică companie de pe Bursă, 
Energopetrol Campina (ENP), care efectuează lucrări de construcŃii-montaj şi instalaŃii. Cu aceiaşi 
bani, un investitor ar putea să cumpere pachetul majoritar de acŃiuni la producătorul de vase 
emailate Ves Sighisoara (VESY), recent promovată la cota de pe piaŃă RASDAQ.  
4. Chilipiruri şi active ieftine: pentru companiile interesate de consolidarea poziŃiei în piaŃă prin 
achiziŃia unor jucători, criza a generat unul dintre cele mai favorabile contexte. Acum companiile 
pot cumpăra active la preŃuri la care în urma cu doi ani nici nu visau.  
5. Criza ne-a învăŃat cat de importante sunt cumpătarea, încrederea şi lucrurile simple. Asistăm la 
"history in the making", cum spun anglo-saxoni, şi pe bună dreptate că momentele pe care le-am 
trăit în 2008 şi pe care le-am trăit in 2009 le vom regăsi peste caŃiva ani in manualele de istorie. 
 

7. REMEDII ŞI PROPUNERI PENTRU IEŞIREA DIN RECESIUNE 
Marii oameni de afaceri au pregatit un set de propuneri detaliate menite să accelereze revenirea din 
actuala criză financiară internaŃională. Există cinci propuneri, dintre care una legată de politica 
economică. Cu un an in urma, cei mai mulŃi oameni le-ar fi considerat destul de radicale, dar în 
prezent ele se încadrează fără probleme în ceea ce poate fi numit curentul activist principal. 
Programul de reformă cuprinde cinci elemente: 

• Un stimulent fiscal; 
• O revizuire a sistemului ipotecar rezidenŃial; 
• Recapitalizarea băncilor; 
• O noua politică în domeniul energiei; 
• Reforma sistemului financiar internaŃional. 
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GLOBALIZAREA, ÎNTRE AGONIE ȘI EXTAZ 
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Adevărata provocare a secolului XXI o reprezintă democratizarea comerŃului. Ciocnirea 

dintre forŃele globalizării şi cele ale protecŃionismului comercial reprezintă un subiect de 
actualitate. OMC ar trebui să arbitreze în mod obiectiv compatibilitatea dintre acordurile regionale 
şi comerŃul multilateral. Până acum, comerŃul liber nu a funcŃionat decât asimetric, permiŃând 
pătrunderea pe pieŃele din Ńările în curs de dezvoltare a produselor din Ńările industrializate 
avansate, fără o reciprocă absolută. 

 
1. SEMNIFICAłIILE GLOBALIZĂRII 

 
         Termenul ,,globalizare” a devenit uzitat în a doua jumătate a anilor 1980, în corelaŃie cu 

uriaşa creştere a ISD ale CMN. ISD sunt foarte concentrate și foarte inegal distribuite pe glob, 
fiind majoritare în SUA, Europa Occidentală, China şi modest, în câteva Ńări latino-americane. 
Globalizarea este percepută numai ca fenomen economic, cu toate că implicaŃiile majore ale 
acesteia focalizează şi socio-psihologicul.  

         EsenŃa globalizării este mişcarea liberă a oamenilor, bunurilor, serviciilor şi capitalului 
dincolo de graniŃele naŃionale.60 Potrivit lui Zygmunt Bauman, ,,pentru unii, globalizarea este 
ceva ce trebuie să realizăm neapărat dacă vrem să fim fericiŃi; după alŃii, sursa nefericirii noastre 
rezidă tocmai în globalizare. Este sigur însă pentru toată lumea că globalizarea reprezintă 
destinul implacabil spre care se îndreaptă lumea, un proces ireversibil care ne afectează pe toŃi în 
egală măsură şi în acelaşi mod.” 

 Globalizarea divide şi uneşte în egală măsură. În paralel cu ridicarea la nivel planetar a 
afacerilor, comerŃului şi informaŃiilor, s-a pus în mişcare un proces de ,,localizare”, de fixare în 
spaŃiu. ViaŃa contemporană se perindă după ierarhia global/local: globalitatea şi localitatea devin 
valori contrare şi fundamentale, râvnite sau respinse, însă aflate în centrul viselor, coşmarurilor 
şi conflictelor vieŃii.61  

Globalizarea reprezintă un concept rostit deseori, indiferent că este vorba de manageri, 
jurnalişti sau mai ales, politicieni.62 
       Dezbaterea privitoare la globalizare a evoluat de la o recunoaştere generală a faptului că 

aceasta nu funcŃionează prea bine şi că există fundamente reale pentru cel puŃin o parte din 
nemulŃumiri la o analiză mai profundă, care asociază anumite strategii cu anumite eşecuri.63 
Apreciem faptul că nu globalizarea constituie problema, ci modul în care ea s-a desfăşurat până 
în prezent. 

        Potrivit ,,Dicționarului de relații internaționale”, termenul ,,globalizare” exprimă faptul 
că anumite fenomene au un caracter global, depășesc soluționarea la nivel de stat și implică 
apelul la o autoritate internațională sau supranațională. Este vorba, într-un fel, despre aplicarea 
conceptului de economie de scară, dar și despre ideea că, odată Războiul Rece încheiat și lumea 
bipolară dispărută, liberalismul economic și democrația triumfă și se răspândesc pe tot cuprinsul 
planetei. (...) Prin intermediul instituțiilor financiare internaționale, al grupului G7 și al 

                                                
60 Michael Mandelbaum, Thomas L. Friedman- ,,Ce am fost. Cum au pierdut Statele Unite supremaŃia în lumea pe care 
au inventat-o şi cum o pot redobândi”, Editura Polirom, Iaşi, 2012, pag. 33. 
61 Zygmunt Bauman - ,,Globalizarea şi efectele ei sociale”, Editura Antet, Filipeştii de Târg, Prahova, 2003, pag. 5-6, 
118. 
62 Paul Hirst, Grahame Thompson - ,,Globalizarea sub semnul întrebării. Economia internaŃională şi posibilităŃi de 
guvernare”, Editura Trei, Bucureşti, 2002, pag. 16, 39. 
63 Joseph E. Stiglitz - ,,Mecanismele globalizării”, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pag. 26, 231. 
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avatarurilor sale, precum și al GATT, globalizarea afectează un număr mare de actori, de la 
statele industrializate până la țările cele pai puțin avansate, care trăiesc din delocalizări și din 
strategiile multinaționalelor.”64 

         Profesorul Robert Gilpin de la Princeton, SUA, foloseşte termenul de globalizare 
pentru a se referi la ,,legăturile din ce în ce mai strânse dintre economiile naŃionale prin 
intermediul comerŃului, fluxurilor financiare şi ISD ale firmelor multinaŃionale”.65 

         Din punct de vedere economic, pot fi identificate trei tendinŃe principale drept cauze ale 
creşterii comerŃului internaŃional şi procesului de globalizare.  

Prima dintre acestea, cea care are cele mai profunde implicaŃii, este reprezentată de 
schimbările tehnologice.  

În al doilea rând, tot mai multe guverne au promovat politici liberale, de deschidere a 
pieŃelor şi de eliminare a obstacolelor administrative ce împiedică derularea activităŃilor 
economice. 

În al treilea rând, acŃiunea conjugată a noilor tehnologii şi a existenŃei unor pieŃe mai 
libere a permis întreprinderilor din tot mai multe Ńări să-şi internaŃionalizeze activitatea, 
creându-se la nivelul economiei mondiale un ansamblu de activităŃi intercorelate.  
        O accepŃiune a globalizării, formulată de către Ritzer este: ,,răspândirea mondială a unor 

practici, extinderea relaŃiilor dincolo de limitele continentelor, organizarea vieŃii sociale la scară 
globală şi sporirea unei conştiinŃe globale comune”.66 Potrivit lui Stiglitz, ,,fenomenul 
globalizării constă în integrarea mai puternică a țărilor şi a populaŃiilor acestora ca urmare a 
reducerii semnificative a costurilor de transport şi comunicare şi a eliminării barierelor artificiale 
din calea circulaŃiei bunurilor, serviciilor, capitalului, cunoştinŃelor şi (într-o mai mică măsură) a 
oamenilor între state. După Soros, globalizarea ,,reprezintă mișcarea liberă a capitalului însoțită 
de dominația crescândă a piețelor financiare globale și a corporațiilor multinaționale asupra 
economiilor naționale. Caracteristica primordială a globalizării este aceea că permite capitalului 
financiar să se depplaseze liber.  

Dimpotrivă, deplasarea indivizilor este riguros reglementată. Deoarece capitalul este un 
ingredient esențial în producție, țările trebuie să intre în competiție pentru a-l atrage, ceea ce 
determină o atenuare a capacității lor de a-l impozita și reglementa. Globalizarea este de dorit 
din mai multe puncte de vedere. Întreprinderea privată este mai aptă să producă bogăție decât 
statul. Globalizarea oferă un grad de libertate individuală pe care nici un stat nu-l poate asigura. 
(...) Globalizarea a fost inegală. (...) Cred că sistemul capitalist global sub forma sa actuală este o 
distorsionare a ceea ce societatea deschisă globală ar trebui să fie.”67  

       Globalizarea a fost însoŃită de crearea unor instituŃii, care s-au alăturat celor deja 
existente pe scena mondială. Globalizarea este determinată într-o foarte mare măsură de 
corporaŃiile internaŃionale, care nu deplasează numai capital şi bunuri între state, ci şi 
tehnologie.”68   

 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Maurice Vaïsse - ,,Dicționar de relații internaționale. Secolul XX.”, Editura Polirom, Iași, 2008, pag. 142. 
65 Robert Gilpin - ,,Economia mondială în secolul XXI. Provocarea capitalismului global”, Editura Polirom, Iaşi, 2004, 
pag. 219-225. 
66 George Ritzer - ,,Globalizarea nimicului. Cultura consumului şi paradoxurile abundenŃei”, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2010, pag. 19. 
67 George Soros - ,,Despre globalizare”, Editura Polirom, Iași, 2002, pag. 15 și 23, 24, 26. 
68 Joseph E. Stiglitz - ,,Globalizarea. SperanŃe şi deziluzii”, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pag. 37-38. 
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2. RELAłIA DINTRE GLOBALIZARE ŞI PROBLEMELE ECONOMICE, SOCIALE ŞI 
POLITICE 

 
1.1. Sărăcia şi inegalitatea economică 

 
         Globalizarea a produs o alocare defectuoasă a resurselor între bunurile private și cele 

publice. Piețele sunt capabile să creeze bogăție, dar nu sunt destinate să răspundă și altor necesități 
sociale. (...) Piețele sunt amorale: ele permit indivizilor să acționeze în conformitate cu propriile 
interese și impun câteva reguli privind modul de exprimare a acestora, fără a emite însă vreo 
judecată morală despre interesele în sine. (...) Societatea nu poate funcționa însă fără a face 
deosebire între bine și rău.”69 Lucrătorii disperaŃi după o slujbă vor accepta în cele din urmă să 
lucreze într-o firmă care nu îndeplineşte standardele de sănătate şi securitate. Regulile jocului care 
guvernează globalizarea sunt nedrepte, fiind în avantajul Ńărilor industriale avansate. Circa 80% din 
populaŃia lumii habitează în Ńări în curs de dezvoltare. Aproximativ 70% dintre oamenii care își duc 
traiul cu mai puțin de un dolar pe zi sunt femei. Femeile, mai ales cele din zonele rurale, sunt 
responsabile pentru jumătate din producția de alimente a lumii, realizând 60-80% din hrana 
majorității țărilor în curs de dezvoltare.70 Țările dezvoltate utilizează 90% din resursele lumii - apă, 
hrană, energie și capital. Inegalitatea veniturilor s-a adâncit în peste trei sferturi din Ńările OECD 
între 1985 şi 2005, iar în ultimii cinci ani asistăm la creşterea sărăciei şi a inegalităŃii în două treimi 
din statele OECD.  

        O dată pe an, liderii principalelor Ńări industrializate (Grupul celor Opt71) se întâlnesc. 
Conform predicŃiilor lui Stiglitz, globalizarea va contribui la intensificarea inegalităŃii în Ńările 
industriale avansate, odată cu diminuarea salariilor, mai ales în rândul muncitorilor necalificaŃi. 
Şomajul nu este considerat doar o risipire a resurselor, pentru că acesta diminuează sentimentul 
preŃuirii de sine al individului şi generează consecinŃe sociale nedorite, printre care se numără 
violenŃa, sinuciderea, prostituŃia sau căderea în patima alcoolului. Globalizarea nu va fi acceptată 
spunându-le muncitorilor să-şi caute şi alte slujbe, în compensaŃie, întrucât la slujba de bază 
salariile se vor diminua. Un loc de muncă decent reprezintă un aspect important pentru ,,stima de 
sine” a unui individ, iar pierderea pentru societate este mult mai mare decât ,,lipsa de producŃie 
realizată”. Un studiu efectuat de firma de consultanŃă McKinsey&Company în anul 2011 ne indică 
faptul că în condiŃiile unei crize, companiile se restructurează. Astfel, firmele păstrează 60-70% 
dintre angajaŃi pentru a menŃine nucleul celor mai competenŃi. Această tendinŃă este denumită 
,,polarizarea muncii”sau schimbarea tehnologică orientată spre competenŃă.72 

      Se afirmă deseori faptul că ,,sistemele fiscale oglindesc valorile societăŃii”73, numai că, un 
aspect straniu îl reprezintă faptul că sistemul fiscal îi tratează mai bine pe speculatorii care pariază 
la noroc, decât pe cei care muncesc din greu ca să-şi câştige existenŃa: câştigurile de capital sunt 
impozitate cu un procentaj mult mai mic decât salariile.  

 
 

                                                
69 George Soros - ,,Despre globalizare”, Editura Polirom, Iași, 2002, pag. 25-26. 
70 The Worldwatch Institute - ,,Starea Lumii despre încălzirea globală 2009”, Editura Tehnică, București, 2009, pag. 74-
75. 
71 Împreună, acestea, deși cuprind aproximativ 14% din populația lumii, însumează 60% din produsul intern brut la 
nivel mondial. Urmează G8 Summit Chicago, Illinois, 19-20 mai 2012, unde sunt invitate cele mai mari cinci economii 
emergente (G8 +5): Brazilia, China, India, Mexic şi Africa de Sud. Sursa:  
http://ec.europa.eu/news/external_relations/110530_ro.htm  
72 Thomas L. Friedman, Michael Mandelbaum - ,,Ce am fost. Cum au pierdut Statele Unite supremaŃia în lumea pe care 
au inventat-o şi cum o pot redobândi”, Editura Polirom, Iaşi, 2012, pag. 90, 92. 
73 Românii petrec 220 de ore pe an, adică aproape 10 zile, pentru a-şi plăti cele aproximativ 280 de taxe parafiscale, 
potrivit unui studiu al companiei de consultanŃă Golden Mind & Spirit. Sursa: 
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_27880/Romanii-isi-petrec-aproape-10-zile-din-an-platind-taxe-
parafiscale.html#ixzz1nbRLHDHr,  27 Februarie 2012. 
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1.2. Modul cum este gestionată globalizarea nu respectă principiile 
democratice 

 
        În cadrul FMI, o singură Ńară are drept de veto: SUA. Voturile nu se acordă în funcŃie de 
numărul de reprezentanŃi, nu fiecare Ńară are dreptul la câte un vot. FMI împinge statele către 
recesiune, obligându-le să crească rata dobânzilor și să reducă cheltuielile administrative, solicitări 
în totală contradicție cu modul cum procedează SUA în împrejurări similare. Un alt exemplu, este 
cel al numirii şefului Băncii Mondiale – acesta a fost desemnat dintotdeauna de către preşedintele 
SUA. În cele din urmă, SUA  au consimŃit ca preşedintele FMI să fie desemnat de către Europa, 
având ca secund un american, iar Europa a fost de acord ca preşedintele SUA să numească şeful 
Băncii Mondiale. Însăşi moralitatea unor directori ai FMI este pusă sub semnul întrebării,74 în timp 
ce în 2009 FMI raporta pierderi globale în sectorul financiar de 3,6 trilioane de dolari. Stăpânii 
lumii sunt duşmanii democraŃiei autentice, pentru că obŃin beneficii mai mari de pe urma 
regimurilor corupte decât de pe urma unui sistem complet curat. AcŃiunea de manipulare globală 
este gestionată din interiorul unei instituŃii (Institutul Tavistock de RelaŃii Umane, Londra) ce 
manageriază filiale precum Rand Corporation, MIT, Centrul de Cercetare Stanford, Institutul 
Hudson, FundaŃia Heritage şi Centrul de Studii InternaŃionale şi Strategice din Georgetown, 
urmărind să controleze şi să conducă acŃiunile şi gândirea prin tehnici de persuasiune, sugestie, 
manipulare şi spălarea creierului.75 
 

1.3. Globalizarea pune valorile materiale înaintea altor valori, cum ar fi preocuparea 
pentru mediul înconjurător sau pentru viaŃa însăşi 

 
        Un organism de cercetare a arătat că oamenii, cu cât apreciază mai mult banii, imaginea, 

poziția socială și realizările personale, cu atât sunt mai indiferenți față de celelalte viețuitoare și 
mai puțin preocupați să recicleze, să stingă lumina din încăperile nefolosite, să meargă pe jos sau cu 
bicicleta.76 Dacă interesele unei țări sunt afectate de metodele de producție utilizate de către o altă 
țară, așa cum se întâmplă în cazul efectului de seră, primul stat ar putea recurge la sancțiuni 
comerciale ca mijloc de a se proteja. (...) Activiștii în domeniul protecției mediului din țările 
dezvoltate solicită standarde universale pentru mediul înconjurător, dar țările sărace nu vor putea să 
îndeplinească aceste standarde. (...) Acolo unde se cere o participare globală, cum ar fi în cazul 
pădurilor tropicale sau al speciilor aflate în pericol, poate fi justificată o finanțare publică.77 
Negocierile purtate în privința punerii la punct a unei structuri de acțiune climatică pentru perioada 
de după 2012, sub egida Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbarea Climatică, vor 
trebui să includă programele de echitate și egalitate între sexe, în toate etapele, de la cercetare și 

                                                
74 Fostul director al FMI, Dominique Strauss-Kahn respingea cele trei acuzaŃii - tentativă de viol, agresiune sexuală şi 
sechestrare de persoană. Recent, Strauss-Kahn, în vârstă de 62 de ani, este interogat în legătură cu petreceri libertine la 
care ar fi luat parte, mai ales la Paris şi Washington. Dominique Strauss-Kahn suspectat de ,,complicitate la 
proxenetism” şi ,,tăinuirea unui abuz de bunuri sociale”. Sursa: http://stirileprotv.ro/stiri/international şi 
http://www.romanialibera.ro/actualitate, 22 Februarie 2012. 
75 Cristina Martίn - ,,Clubul Bilderberg. Stăpânii lumii”, Editura Litera InternaŃional, Bucureşti, 2007, pag. 123-125, 
194. Oamenii de ştiinŃă de la Tavistock au descoperit că un individ care îşi pierde rădăcinile este mai uşor de gestionat 
şi, ca atare, pentru a putea fi manipulat, trebuia să i se distrugă nucleul familial, principiile religioase, sexuale şi cele de 
sorginte, inoculate în copilărie. Introducerea drogurilor în microcosmosul adolescenŃilor este unul dintre mecanismele 
pentru controlul şi manipularea indivizilor în faza vitală, când dispun de cea mai mare energie. CIA, ai cărei agenŃi se 
formează la Tavistock, şi-a folosit proprii funcŃionari, administrându-le LSD pentru a le studia reacŃiile, provocând 
numeroase decese, experiment folosit în cadrul programului MK Ultra, iniŃiat atunci când Sandoz AG, ElveŃia, a 
dezvoltat Acidul Lisergic (LSD). 
76 The Worldwatch Institute - ,,Starea Lumii despre încălzirea globală 2009”, Editura Tehnică, București, 2009, pag. 
171. 
77 George Soros - ,,Despre globalizare”, Editura Polirom, Iași, 2002, pag. 51. 
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analiză până la proiectarea și implementarea strategiilor de atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la noile condiții de climă.78 

        În timp ce China se bucură de o rată naŃională de economisire de peste 40% din PIB, în 
SUA aceasta se situează la nivelul aproximativ de 14%. Raportul dintre datoria federală şi PIB, în 
SUA, a crescut de la 35% în anul 2000, la circa 60% în anul 2009 şi se estimează că acest raport va 
atinge 70% în anul 2019. Chiar şi la o dobândă moderată de 5%, serviciul datoriei va înghiŃi 3,5% 
din PIB, echivalentul a 20% din încasările fiscale.79 

       În cadrul teoriei Modigliani–Miller, firmele şi-ar putea reduce suma impozitelor datorate pe 
firmă şi individual, răscumpărându-şi acŃiunile, mai degrabă decât să ofere dividende (,,paradox al 
dividendului”). Celor care militează împotriva plaselor pentru prinderea creveŃilor, plase care 
capturează însă şi broaşte Ńestoase (specie în pericol), OMC le spune că o asemenea reglementare ar 
reprezenta o intervenŃie nejustificată în desfăşurarea liberului schimb.80 
 

2.4. Globalizarea a subminat democraŃia, diminuând într-o mare măsură 
suveranitatea Ńărilor în curs de dezvoltare 

 
       Electoratul îşi vede guvernul capitulând în faŃa străinilor sau cedând în faŃa unor instituŃii 

internaŃionale. Chiar şi FMI a recunoscut că, pentru majoritatea Ńărilor în curs de dezvoltare, 
liberalizarea pieŃei de capital nu a determinat o creştere economică, ci doar o accentuare a 
instabilităŃii. În elaborarea strategiilor de reacŃie la crize, FMI s-a axat adesea asupra protejării 
creditorilor occidentali, decât a ajutării Ńărilor aflate în criză şi a populaŃiei lor. Au apărut multe 
falimente, iar criza monetară s-a transformat într-una bancară. Actualmente, majoritatea 
economiştilor din domeniul academic sunt de acord cu faptul că pieŃele însele nu dermină eficienŃa; 
întrebarea este dacă guvernul poate contribui la îmbunătăŃirea situaŃiei. De pildă, Ńările cu cel mai 
mare succes sunt localizate în Asia şi în majoritatea Ńărilor asiatice guvernul a jucat un rol activ. 
Globalizarea, sub forma dezvoltării determinate de export, a contribuit la scoaterea din sărăcie a 
Ńărilor din Asia de Est.81 

 
2.5.InegalităŃile flagrante dindomeniul asistenŃei medicale, criminalitatea şi corupŃia82 

globală 
 

CorporaŃia este văzută tot mai mult ca un producător de efecte morale. OrganizaŃia 
viitorului, preconizează Toffler, va avea printre preocupări şi probleme ecologice, morale, politice, 
rasiale, sexuale şi sociale, alături de cele comerciale tradiŃionale.83 Toffler afirma: ,,Nu încape nici o 
îndoială că standardizarea, conformismul și depersonalizarea au fost până acum niște forțe 
puternice. Industrializarea este o unealtă pe care omul o folosește pentru a supune natura. Dar 
complexitatea acestei unelte e atât de mare, încât omul începe să piardă contactul cu scopul 
activității sale. Diviziunea muncii fragmentează sarcina, astfel că omul înțelege, în cel mai bun caz, 
doar o parte din ea. Spre deosebire de meșteșugar, lucrătorul contemporan nu are niciodată ocazia 
să-și vadă obiectul muncii evoluând spre forma sa finală și este lipsit de sentimentul aparte, 
afectuos chiar, care poate să apară în sufletul meșteșugarului față de sculele și materialele sale.”84  

                                                
78 The Worldwatch Institute - ,,Starea Lumii despre încălzirea globală 2009”, Editura Tehnică, București, 2009, pag. 77. 
79  Joseph E. Stiglitz - ,,În cădere liberă. America, piaŃa liberă şi prăbuşirea economiei mondiale”, Editura Publica, 
Bucureşti, 2010, pag. 303-304, 309, 310, 330-331, 372. 
80 Joseph E. Stiglitz - ,,Globalizarea. SperanŃe şi deziluzii”, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pag. 331-332. 
81 Joseph E. Stiglitz - ,,Mecanismele globalizării”, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pag. 23, 26, 37-44. 
82 Vezi şi ,,ConvenŃia NaŃiunilor Unite împotriva corupŃiei”, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, la adresa 
http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/instrumente_internationale/conventie_impotriva_coruptiei/  
83 Stuart Crainer, Des Dearlove - ,,Guru în business. Cei mai importanŃi 54 de gânditori în management”, Editura 
Meteor Business, Bucureşti, 2008, pag. 256-257. 
84 Alvin Toffler - ,,Consumatorii de cultură”, Editura Antet, București, 1997, pag. 44-46.  
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         În România, la debutul anului 2012 lipsesc zeci de medicamente folosite în tratamentul 
cancerului, lipsă care le-ar putea aduce medicilor procese de malpraxis. România pierde circa 18,6 
miliarde de euro, adică 15% din PIB-ul din 2010, din cauza condiŃiilor precare de sănătate, iar dacă 
starea sănătăŃii populaŃiei ar ajunge la nivelul mediu din UE, România ar avea surplus economic de 
6,7 miliarde de euro.85 

         Aparent, se presupune că, dacă un lucru este legal, atunci este corect din punct de vedere 
moral. Poate că cetăŃenilor statelor dezvoltate nu le pasă de ipocrizia liderilor care vorbesc despre 
un comerŃ liber, eradicarea foamei şi a sărăciei şi despre alte subiecte, însă, cetăŃenii statelor care 
abia dacă ,,au puls” nu sunt la fel de indiferenŃi. Elita globală se bucură de un avantaj: atunci când 
,,legile locale” nu le sunt favorabile, apelează la varianta mutării din localitate, la ,,legile globale”, 
mobilitatea însemnând abilitatea de a evada.86 Lucrarea lui Michael Palmer, ,,A cincea fiolă”, nu 
reprezintă chiar ficŃiune.87 Potrivit lui James Canton (op. cit., pag. 284), ,,fiecărui nou-născut i se ia 
sânge, care ajunge apoi la autoritățile federale americane pentru a fi analizat și stocat, dar puțini 
știu care este motivul.” În România, a fost posibil traficul cu ovule la clinica Sabyc din Capitală88. 

         CorupŃia este în general invizibilă în lumea întâi, dar flagrantă în lumea a treia, iar în 
lumea a doua este subtilă. Din punct de vedere diplomatic, statele lumii întâi iau decizii în mod 
suveran, în timp ce Ńările pasive din lumea a treia sunt obiectul neomercantilismului 
superputerilor.89 CorupŃia şi sărăcia acŃionează în tandem. CorupŃia este frecvent asociată cu 
contribuŃia marilor CMN la campaniile electorale din Ńările industrial avansate. CorupŃia din Ńările 
în curs de dezvoltare face posibilă hemoragia multor milarde, prin bănci din jurisdicŃii offshore sau 
din marile centre financiare ale lumii (Londra).  

Guvernele Ńărilor în care există centre offshore beneficiază de venituri bugetare 
suplimentare, sub forma impozitelor pe veniturile persoanelor fizice angajate datorită acestora, 
taxelor de înregistrare a instituŃiilor financiare străine, taxelor de timbru şi taxelor de transfer a 
valorilor mobiliare tranzacŃionate. În plus, poate avea loc stimularea internaŃionalizării economiei în 
care sunt localizate.90 Secretul bancar agravează problema corupŃiei, oferind un refugiu sigur pentru 
câştigurile obŃinute în mod necinstit.  

Banii se află în conturile din Insulele Cayman nu datorită climatului favorabil activităŃii 
bancare, ci datorită oportunităŃilor disponibile sub aspectul evitării taxelor, a legilor şi a 
reglementărilor. Secretul bancar reprezintă deci o modalitate prin care CMN îşi sporesc profiturile 
de după impozitare, de care beneficiază proprietarii corporaŃiilor.91 În România, ni se sugerează: 
,,NOU!! Firma ta disponibilă în 30 de minute. Atât durează formalitățile pentru o firmă gata 
înființată.92 

        Ştim cu toŃii faptul că armele menite să transforme zonele îndepărtate în teatre de război, 
masacre sau războaie civile, sunt furnizate de uzinele de armament din lume, mândre de 
productivitatea şi competitivitatea lor la scară globală.93 Cei cinci membri permanenŃi ai Consiliului 
de Securitate al ONU – SUA, Marea Britanie, FranŃa, China şi Rusia, sunt cei mai mari producători 
de arme din lume. Dintre acestea, China a obŃinut profituri din vânzarea de tehnologie nucleară şi 

                                                
85 Sursa: http://www.money.ro/criza-morfinei-expune-medicii-la-procese_1217016.html, 12 mar 2012 şi 
http://www.business24.ro/sanatate/sanatate-publica/daca-romanii-ar-fi-mai-sanatosi-pib-ul-ar-creste-cu-6-7-miliarde-
euro-1509183,  06 Martie 2012. 
86 Zygmunt Bauman - ,,Globalizarea şi efectele ei sociale”, Editura Antet, Filipeştii de Târg, Prahova, 2003, pag. 120-
122. 
87 Michael Palmer - ,,A cincea fiolă”, Editura Litera International”, Bucureşti, 2008.  
88 În România, traficul de ovocite este illegal. Din 1999, când a fost înfiinŃată clinica, au fost realizate circa 2.000 de 
inseminări artificiale. Sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-esential-5978050-video-trafic-ovule-clinica-sabyc-din-
capitala-trei-persoane-fost-arestate-preventiv.htm  
89 Parag Khanna - ,,Lumea a doua. Imperii şi influenŃă în noua ordine globală”, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pag. 11. 
90 Constantin Fota - ,,Economie internaŃională” (International Economics), Editura Universitaria, Craiova, 2001, pag. 
250. 
91 Joseph E. Stiglitz - ,,Mecanismele globalizării”, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pag. 60, 137-138, 143-146, 180-181. 
92 Vezi http://www.infiintareoffshore.ro/  și http://www.offshore.ro/  
93 Zygmunt Bauman - ,,Globalizarea şi efectele ei sociale”, Editura Antet, Filipeştii de Târg, Prahova, 2003, pag. 75. 
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exportul de arme şi de rachete cu rază lungă de acŃiune către Iran, Pakistan, Coreea de Nord ş.a., în 
schimbul unor contracte de furnizare de energie pe termen lung.94 ComunităŃii internaŃionale îi 
revine responsabilitatea de a verifica oferta chiar de la sursă (producătorii de arme) şi provenienŃa 
banilor cu care se fac plăŃile.  

 
2.6. Sexul global şi industria internaŃională a sexului 95 

 
   Moravurile sexuale au evoluat considerabil în ultimele decenii. În cele mai multe cazuri, 

prostituŃia este cu mult mai profitabilă decât celelalte slujbe. Acolo unde prostituŃia este 
incriminată, ca şi în cazul altor pieŃe internaŃionale precum traficul de stupefiante sau piaŃa neagră a 
traficului de armament, majoritatea guvernelor preferă să pedepsească oamenii care furnizează 
bunurile şi serviciile, şi nu pe cei care le consumă.  

Putem remarca Campania ,,TU CUI DAI ACCEPT?” (campanie de prevenire a pornografiei 
infantile pe Internet), finanŃată prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului Economic European.96 70% 
la sută dintre copiii români au primit mesaje sexuale prin intermediul internetului, potrivit unui 
studiu al organizaŃiei ,,SalvaŃi Copiii”. Trei sferturi dintre părinŃi nu monitorizează activităŃile 
desfăşurate pe calculator, relevă acelaşi studiu.97 

 
2.7.  Impactul negativ al globalizării asupra vieŃii agrare şi mediului 

 
   În 1979, National Academy of Science din SUA, în ,,Raportul Charney” a emis primul său 

avertisment legat de încălzirea globală. Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbarea 
Climatică a fost adoptată la 9 mai 1992 și semnată la Summitul Pământului de la Rio de Janeiro, de 
peste 190 de țări. Schimbarea climatică și securitatea alimentară globală sunt strâns legate. 
Producția de alimente și fibre naturale sunt principalele surse de emisii de gaze cu efect de seră. Ele 
au o ,,amprentă climatică” mult mai mare decât sectorul transporturilor. De asemenea, clădirile sunt 
răspunzătoare de 40% din consumul global de energie și lor le revine, aproape tot atât din emisiile 
cu efect de seră. Marea Britanie a impus ca toate casele care vor fi construite după 2016 și toate 
clădirile comerciale construite după 2019 să fie clădiri cu zero-emisii de carbon.98  

De remarcat faptul că, nu există un acord general referitor la problemele mediului; s-a 
sugerat chiar înființarea unei Organizații Mondiale a Mediului, însă fără ecou. Pe 29 martie 2008, 
50 de milioane de oameni din toată lumea au participat la Ora Pământului, stingând luminile în 370 
de orașe din mai mult de 35 de țări, urmărind creșterea gradului de conștientizare cu privire la 
schimbarea climatică. La 01 iunie 2008, China interzice producția și folosirea pungilor din plastic 
în supermarketuri și magazine, parte din Campania împotriva ,,poluării albe”.99  

                                                
94 Parag Khanna - ,,Lumea a doua. Imperii şi influenŃă în noua ordine globală”, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pag. 303. 
95 George Ritzer - ,,Globalizarea nimicului. Cultura consumului şi paradoxurile abundenŃei”, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2010, pag. 21, apud Altman, D. - ,,Global sex”, University of Chicago Press, Chicago, 2001; Farr, K. - ,,Sex 
Trafficking: The Global Market in Women and Children, Worth, New York, 2005. Un studiu realizat de Columbia 
University arată că aproape 80% din prostituatele din New York utilizează Facebook pentru a-şi atrage clienții, își 
stabilesc întâlnirile cu ajutorul internetului de pe BlackBerry sau iPhone.  
96 Vezi  www.politiaromana.ro/campanii_prevenire/prezentare_proiect.ppt  
97 Potrivit unui studiu în cadrul programului Virtual Stages Against Violence, desfăşurat în Germania, Austria, Italia şi 
România, cele mai multe conturi pe reŃelele sociale le au copiii români, 41% din acestea fiind nesecurizate, în timp ce 
media europeană este de 58%. Studiul mai relevă că 22,7% din adolescenŃii români intervievaŃi îşi publică adresa, iar 
15,9% îşi dau chiar numărul de telefon. Sursa: www.realitatea.net/70prc-dintre-copiii-romani-au-primit-mesaje-sexuale-
pe-internet_918127,  28 feb. 2012. 
98 The Worldwatch Institute - ,,Starea Lumii despre încălzirea globală 2009”, Editura Tehnică, București, 2009, pag. 33-
34, 183-184.  
99 The Worldwatch Institute - ,,Starea Lumii despre încălzirea globală 2009”, Editura Tehnică, București, 2009, pag. 
XXVIII. 
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Anul 2010 a însemnat finalul unui deceniu, cel mai cald din istorie. Resurse naturale greu 
înlocuibile sunt tratate în continuare ca şi cum ar fi la discreŃie. Însăşi preŃurile exprimate pe piață 
nu reflectă raritatea acestor resurse naturale.  

   Produsul naŃional net ecologic este o modalitate de măsură care ia în considerare nu 
numai deprecierea capitalului, ci şi diminuarea resurselor naturale şi degradarea mediului. Acesta 
focusează asupra venitului celor din interiorul Ńării, excluzând profiturile unei mine care merg spre 
proprietarii acesteia din afara Ńării. În cazuri extreme, costurile unei remedieri a pagubelor pot egala 
sau depăşi profitul provenit din resursele extrase: PIB –ul poate înregistra o creştere, însă produsul 
naŃional net ecologic poate fi în scădere. 

  Conceptul de ,,adiționalitate” se referă la reduceri mai mari de emisii decât cele care ar fi 
avut loc într-un context în care practicile economice merg ca de obicei.  

De pildă, pentru acordarea creditelor de emisii, proiectele derulate în cadrul Mecanismului 
de Dezvoltare Curată sau Implementării Comune trebuie să arate că orice reduceri de emisii sunt 
suplimentare celor care ar fi avut loc în absența proiectului. Adiționalitatea poate fi de asemenea 
folosită pentru a descrie alte beneficii adăugate care rezultă din proiecte, inclusiv finanțarea, 
investițiile și tehnologia.100 

   Tehnologia ecologică reprezintă acea strategie inteligentă de relații cu publicul, respectând 
cerințele consumatorilor, însemnând profituri mari pentru curățarea mediului înconjurător. Recent, 
a fost conturat profilul consumatorului de produse ecologice. 

  A fost introdus conceptul de ,,penalitate pentru umbra de carbon”. Taxa pe carbon 
reprezintă o taxă aplicată emisiilor de carbon având ca obiectiv reducerea cantității totale de emisii 
de gaze cu efect de seră prin stabilirea unui preț al poluării.  

,,Tragedia proprietăŃii comune” se referă la resursele comune care pot fi utilizate după 
bunul plac de toată lumea şi fiecare utilizator ignoră modurile în care acŃiunile sale ar putea dăuna 
altora.  

 Conceptul ,,Drepturi la dezvoltare durabilă” se referă la principiul conform căruia toate 
societățile au dreptul fundamental de a reduce sărăcia, a obține securitatea alimentară, a mări gradul 
de educație și de a urmări și alte obiective de dezvoltare. Principiul împrumutat din economia 
mediului, denumit ,,poluatorul plăteşte” nu este unanim respectat, în special de către unele CMN.  

 FAO (OrganizaŃia NaŃiunilor Unite pentru AlimentaŃie şi Agricultură) monitorizează 
preŃurile globale a 55 de produse alimentare. FAO estimează că producŃia mondială de alimente va 
trebui să crească cu 70% până în 2050 pentru a Ńine pasul cu creşterea populaŃiei planetei, de 9,2 
miliarde.101  

 
2.8. Terorismul, securitatea identității ş.a. 

 
  Profesorul James Canton, ne prezice apariŃia bioterorismului și a terorismului energetic, 

apariŃia unor produse care gândesc, creşterea explozivă a pieŃei siguranŃei personale. Identitatea va 
fi o marfă extrem de valoroasă, ce va putea fi vândută și cumpărată.  

Guverne preocupate să ne invadeze intimitatea ne supraveghează convorbirile prin 
intermediul rețelei globale de comunicații Echelon, care încalcă legile în societăți democratice, 
inclusiv SUA. Sateliți atent poziționați ne supraveghează toate mișcările la fiecare trei minute, 
având capacitatea de a fotografia orice chip uman, orice plăcuță de înregistrare, fiecare dormitor, pe 
fiecare dintre copii noștri. Fiecare e-mail este scanat electronic, analizat și stocat. Orice automobil 
nou este dotat cu o ,,cutie neagră” ce ne înregistrează acțiunile pentru cazul în care cineva ar dori să 
aibă acces la ele. Camere video de supraveghere ne urmăresc în fiecare zi în 70% dintre spațiile 

                                                
100 The Worldwatch Institute - ,,Starea Lumii despre încălzirea globală 2009”, Editura Tehnică, București, 2009, pag. 
275. 
101 Thomas L. Friedman, Michael Mandelbaum - ,,Ce am fost. Cum au pierdut Statele Unite supremaŃia în lumea pe 
care au inventat-o şi cum o pot redobândi”, Editura Polirom, Iaşi, 2012, pag. 227-228. 
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publice. Companiile globale de marketing direct stochează date despre consumatori pentru a le 
putea anticipa comportamentul. Companiile de asigurări sunt extrem de ,,preocupate” de starea 
noastră de sănătate; ele vând zilnic informații confidențiale despre clienții lor. Războiul neurologic 
(medicamente, tehnologie, dispozitive menite să inducă teama) va fi folosit pentru a controla 
gândurile și comportamentul oamenilor.102 Energia reprezintă o problemă de siguranŃă naŃională.103 

   Economistul Alan Krueger a afirmat că, în general, ,,teroriştii tind să provină din familii 
bine educate, aparŃinând clasei mijlocii sau cu venituri mari.” Aceasta deoarece liderii teroriştilor 
preŃuiesc într-o mare măsură competenŃa, de vreme ce un atac terorist necesită o orchestrare mai 
complicată decât o infracŃiune obişnuită. InfracŃionalitatea este motivată în special de câştigul 
personal, în vreme ce terorismul este fundamental un act politic.  

Este susŃinută ideea că atentatele de la 11 septembrie au fost nu numai o mistificare, comisă 
în dauna întregii umanităŃi, ci au fost şi încă sunt, o armă de putere colosală, îndreptată împotriva 
păcii mondiale. AdministraŃia Bush a atacat Irakul (în 1991 şi 2003, din raŃiuni de a controla 
petrolul mondial, minŃind în privinŃa existenŃei armelor de distrugere în masă irakiene) şi 
Afganistanul.104 Eforturile antitero focusează în principal trei activităŃi: colectarea informaŃiilor, 
monitorizarea contactelor şi convorbirilor precum şi urmărirea circuitului internaŃional al banilor.105 

   Un subiect deosebit de actual îl reprezintă cyber-terorismul, care utilizează reŃelele 
electronice, precum şi informaŃiile, drept arme. SoluŃia ,,biometrică” a prins contur. Pe planetă 
există peste 10 miliarde de circuite integrate în telefoane mobile, computere, automobile și în corpul 
oamenilor; numărul acestora va fi de peste 50 de miliarde, până în 2015.  

Până în 2020, aceste cipuri autoevolutive vor avea capacitatea de a învăța, a supraveghea, a 
analiza și a identifica orice persoană de pe planetă în timp real. Cipurile ADN, implantate în brațele 
oamenilor, vor reprezenta cea mai importantă modalitate de identificare, într-un viitor în care 
identitatea sau lipsa acesteia va deveni periculoasă.106 

 
3. CONCLUZII 

 
      Toate aceste neajunsuri au generat interesul faŃă de etica şi moralitatea globalizării, 

precum şi numeroase eforturi de soluŃionare, printre care şi rezistenŃa la globalizare. După cum am 
exemplificat, funcŃionarii internaŃionali, simboluri anonime ale ordinii economice mondiale, sunt 
atacaŃi pretutindeni.107 

      Globalizarea economiei mondiale afectează aproape orice aspect al afacerilor interne şi 
internaŃionale.  SusŃinătorii acesteia converg spre postulatul că, nici un obstacol nu trebuie să 
blocheze libera circulaŃie a produselor, serviciilor şi capitalurilor. MulŃi dintre aceştia sunt de acord 
că globalizarea eliberează energiile economice latente şi conduce la o folosire eficientă a resurselor 
mondiale în scădere, la maximizarea avuŃiei mondiale, la promovarea păcii mondiale şi la beneficii 
economice pentru toate naŃiunile.  

                                                
102 Există medicamente pentru ,,copii cu deficit de atenție”, pentru tăticii care se plâng de ,,stress” și pentru femeile ce 
suferă de depresie. Se estimează că 50% din populația americană este sub efectul medicamentelor. Există o corelație 
între această jumătate și 50% din electoratul care votează? Alte posibile amenințări: implanturi pe creier pentru 
modificarea comportamentului; scanarea creierului prin EKG pentru a controla gândurile; neuropublicitatea, direct pe 
retină sau în creier; vaccinurile genetice, care să elimine comportamentele indezirabile. 
103 James Canton - ,,Provocările viitorului. Principalele tendinŃe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de 
ani”, Editura Polirom, Iaşi, 2010, pag. 20-21, 38, 42, 51-52, 54, 214, 284-287, 292.  
104 Giulietto Chiesa (coordonator) - ,,Zero. De ce versiunea oficială despre atacul de la 11 septembrie este un fals”, 
Editura Litera International, Bucureşti, 2008, pag. 6, 13, 15-16, 31-32 
105 Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner - ,,Super Freakonomics. Răcirea globală, patriotismul prostituatelor şi motivele 
pentru care teroriştii – kamikaze ar trebui să-şi facă asigurare de viaŃă”, Editura Publica, Bucureşti, 2010, pag. 87-92, 
120. 
106 James Canton - ,,Provocările viitorului. Principalele tendinŃe care vor reconfigura lumea în următorii 5, 10, 20 de 
ani”, Editura Polirom, Iaşi, 2010, pag. 261. 
107 Joseph E. Stiglitz - ,,Globalizarea. SperanŃe şi deziluzii”, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pag. 29, 31. 
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Criticii globalizării o privesc drept un trimf al sistemului capitalist nemilos, marcat de 
exploatare, dominaŃie şi inegalităŃi. ,,Privatizarea“ a facilitat străinilor achiziŃionarea terenurilor 
agricole fertile, a minelor şi câmpurilor petrolifere din Ńările în curs de dezvoltare, la preŃuri modice. 
Liberalizarea comerŃului a însemnat de asemenea că firmele străine puteau să şteargă de pe faŃa 
pământului industriile embrionare. De fapt, capitalul circulă fără restricŃii şi nu același lucru se 
întâmplă cu forŃa de muncă, cu excepŃia celor foarte înzestraŃi108. Băncile sunt adesea mai puŃin 
interesate să acorde împrumuturi industriilor noi, decât să finanŃeze investiŃiile speculative, cum ar 
fi de pildă, în domeniul imobiliar sau să crediteze guverne. 

     Lumea este angajată într-o competiŃie între creşterea economică şi creşterea populaŃiei, iar 
până acum creşterea populaŃiei pare să triumfe. O suită de lucrări alarmiste ne prezintă o lume 
obscură a omogenizării culturale şi a comercialismului dezlănŃuit, a poluării, dacă nu chiar 
distrugerea civilizaŃiei occidentale, precum şi fenomene indezirabile: creşterea inegalităŃii 
economice şi a şomajului, prăbuşirea programelor sociale şi a statului bunăstării, distrugerea 
culturilor naŃionale, migraŃia ilegală, criminalitatea în creştere ş.a. Conform estimărilor UNICEF, 
există un număr estimat de 246 milioane de copii care lucrează. Aproape trei sferturi dintre aceştia 
muncesc în situaŃii periculoase.109 

     Populiştii se întreabă cum pot trăi muncitorii americani sau europeni, care câştigă cel puŃin 
20 de dolari pe oră, să concureze cu miliardele de muncitori din China, India, Indonezia, 
Bangladesh ş.a., al căror venit pe oră nu atinge 20 de cenŃi. łări precum Mexic sau China nu au 
impuse standarde privind procesul de muncă sau privind protecŃia mediului, elemente care în Ńările 
dezvoltate, măresc costurile de producŃie.  

În Europa, socialiştii şi neofasciştii şi-au manifestat deseori antipatia faŃă de deschiderea 
economiei şi teama pentru pierderea autodeterminării naŃionale. Papa Ioan Paul al –II-lea era de 
părere că activităŃile CMN şi comerŃul internaŃional conduc la accentuarea inegalităŃii 
internaŃionale; cu ocazia vizitei sale în Cuba (ianuarie 1998) afirma că bogaŃii de pretutindeni se 
îmbogăŃesc, iar săracii devin tot mai nevoiaşi. S-a vehiculat chiar preocuparea legată de faptul că 
globalizarea ar putea determina apariŃia unor Ńări bogate cu locuitori săraci.110 De fapt, un sistem 
internaŃional democratic şi egalitar nu a fost consemnat niciodată în istorie, şi e puŃin probabil să 
apară, cu sau fără sprijinul globalizării.  

Norvegia, Australia şi Olanda conduc lumea în ,,Indicele de Dezvoltare Umană (IDU) 
2011”, în timp ce Republica Democratică Congo, Niger şi Burundi, sunt la partea de jos a 
clasamentului Raportului Anual al Dezvoltării Umane, realizat de către Programul NaŃiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD). Statele Unite ale Americii, Noua Zeelandă, Canada, Irlanda, 
Liechtenstein, Germania şi Suedia, completează topul primelor 10 Ńări.111  

     Motivul pentru care acordurile comerciale internaŃionale au fost lipsite de succes constă în 
dezechilibrarea acestora: Ńărilor industrializate avansate li s-a permis să impună tarife pentru 
bunurile produse de Ńările în curs de dezvoltare care erau, în medie, de patru ori mai mari faŃă de 
tarifele aplicate bunurilor produse de celelalte Ńări industrializate avansate.  

                                                
108 Joseph E. Stiglitz - ,,În cădere liberă. America, piaŃa liberă şi prăbuşirea economiei mondiale”, Editura Publica, 
Bucureşti, 2010, pag. 354. 
109 Ei sunt peste tot, dar invizibili, în spatele zidurilor din atelierele de lucru şi în plantaŃii. Milioane de fete lucrează ca 
servitoare şi sunt în mod deosebit vulnerabile la exploatare şi abuz - acestea pot fi traficate, devenite sclave în contul 
datoriei sau alte forme de sclavie, forŃate să se prostitueze şi pentru a lucra în industria pornografică, să participe la 
conflicte armate sau în alte activităŃi ilicite. Sursa: http://www.unicef.org/french/  
110 Joseph E. Stiglitz - ,,Mecanismele globalizării”, Editura Polirom, Iaşi, 2008, pag. 23, 141. 
111 IHDI şi alŃi doi indici (indicele compozit al sărăciei multidimensionale şi cel al inegalităŃii) sunt concepuŃi pentru a 
completa IDU, care se bazează pe mediile naŃionale în educaŃie, speranŃa de viaŃă şi venitul pe cap de locuitor. În 
Human Development Report 2011, se constată că distribuŃia veniturilor s-a înrăutăŃit în cea mai mare parte din lume: 
America Latină rămâne regiunea cea mai inegală privind venitul, Niger este cea mai săracă, cu 92% din populaŃie, 
urmat de Etiopia şi Mali, cu 89% și respectiv 87%. 10 dintre naŃiunile cele mai sărace sunt toate în Africa sub-
sahariană. Sursa: http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2011/11/02/2011-human-
development-index-norway-at-top-dr-congo-last.html  
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Deşi Ńările în curs de dezvoltare au fost silite să abandoneze subvenŃiile destinate să ajute 
industriile lor incipiente, Ńările industrializate avansate au beneficiat în continuare de subvenŃiile lor 
însemnate în domeniul agriculturii, fapt ce a determinat scăderea preŃurilor la produsele agricole şi 
subminarea nivelului de trai din Ńările în curs de dezvoltare. Tarifele reprezintă o sursă importantă 
de venituri publice în Ńările mai puŃin dezvoltate. Eliminarea lor aduce efecte negative în cuantumul 
fondurilor educaŃiei, infrastructurii şi ajutoarelor sociale. 

     Globalizarea a limitat, în multiple moduri, capacitatea de reacŃie a statelor – naŃiuni. 
Guvernele care încearcă să controleze fluxul de capital realizează că sunt neputincioase, spre 
deosebire de persoanele particulare care caută modalităŃi de a ocoli regulile. O Ńară îşi poate dori să 
mărească salariul minim pe economie, însă descoperă că acest lucru nu este dezirabil, deoarece 
companiile străine care operează pe teritoriul său vor decide să se mute într-o Ńară cu salarii mai 
mici. Incapacitatea unui guvern de a controla acŃiunile persoanelor sau companiilor este limitată de 
acordurile internaŃionale care afectează dreptul statelor suverane de a lua decizii. Semnarea unor 
acorduri comerciale internaŃionale poate împiedica guvernele să reglementeze intrarea şi ieşirea din 
Ńară a fondurilor speculative, dinamice, chiar dacă liberalizarea pieŃei de capital poate determina 
crize economice. 

     Dacă vrem ca globalizarea să funcŃioneze, este dezirabil un regim economic internaŃional 
în care bunăstarea Ńărilor dezvoltate şi a celor în curs de dezvoltare să fie mai uşor asigurată, adică, 
un nou contract social global între Ńările dezvoltate şi cele mai puŃin dezvoltate. Realizarea acestei 
noi viziuni va impune un nou model economic, unde durabilitatea va impune un accent diminuat pe 
bunuri materiale pentru cei care consumă prea mult şi o migrare în direcŃia activităŃilor inovatoare. 
Este momentul să avem economii puternice şi societăŃi care apreciază mai mult valori precum 
cultura, mediul înconjurător şi viaŃa însăşi. 
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INTRODUCERE 
Încetarea existenŃei societăŃii comerciale presupune efectuarea unor operaŃii care să aibă 

drept rezultat nu numai încetarea personalităŃii juridice, ci şi lichidarea patrimoniului acesteia, prin 
exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaŃiilor sociale.112 

Dizolvarea şi lichidarea societăŃilor comerciale se referă la acelaşi proces şi anume acela 
prin care entităŃile îşi încetează existenŃa. Spre deosebire însă de dizolvare, ce are ca efect dispariŃia 
juridică a societăŃii comerciale şi, în final, radierea din Registrul comerŃului, lichidarea începe după 
ce societatea a fost dizolvată şi presupune transformarea activului în bani pentru plata creditorilor şi 
partajului activului net între asociaŃi. Practic, se poate aprecia că lichidarea unei societăŃi comerciale 
este precedată de dizolvarea ei. 

 
1.1. NOTIUNEA DE LICHIDARE A SOCIETATII COMERCIALE 

În forma actuală a Legii nr. 31/1990, se prevede că în societăŃile comerciale în nume 
colectiv, în comandită simplă şi cu răspundere limitată, asociaŃii pot hotărî, odată cu dizolvarea, şi 
modul de lichidare a societăŃii. Legea prevede însă că o asemenea hotărâre poate fi luată numai în 
condiŃiile de cvorum şi majoritate prevăzute de lege pentru modificarea actului constitutiv şi numai 
dacă asociaŃii sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăŃii şi când 
asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii. 

Ca o urmare a dizolvării, societatea nu mai poate angaja noi operaŃiuni comerciale, dar 
operaŃiunile aflate în curs la data dizolvării trebuie finalizate, astfel încât să existe posibilitatea ca 
societatea să îşi execute obligaŃiile şi să-şi valorifice drepturile care au ca sorginte raporturi juridice 
încheiate anterior dizolvării. 

În acest scop, pentru a putea satisface creanŃele creditorilor societăŃii, bunurile societăŃii sunt 
transformate în bani, pe calea licitaŃiei publice şi numai eventualul activ net va fi împărŃit între 
asociaŃi potrivit drepturilor lor. 

În consecinŃă, lichidarea societăŃii comerciale constă într-un ansamblu de operaŃiuni care au 
ca scop terminarea operaŃiunilor comerciale aflate în curs la data dizolvării societăŃii, încasarea 
creanŃelor societăŃii, transformarea bunurilor societăŃii în bani, plata datoriilor societăŃii şi 
împărŃirea activului net între asociaŃi.113 

  
1.2. PRINCIPIILE GENERALE ALE LICHIDARII SOCIETATII COMERCIALE 

Statutul juridic al societăŃii aflate în lichidare este definit în temeiul principiilor care 
guvernează lichidarea, ca fază subsecventă a dizolvării societăŃii comerciale. 

a)  Unul dintre aceste principii este acela potrivit cu care personalitatea juridică a 
societăŃii comerciale subzistă pentru nevoile lichidării, conform art. 233 alin. (4) din Legea nr. 
31/1990. 

                                                
112 St. D. Cărpenaru, Drept comercial român, ed. a 6–a, Ed. All Beck, 2007, p. 273  
113 I. L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1994, p. 724 
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Acest principiu decurge din necesitatea ocrotirii drepturilor asociaŃilor, cât şi a creditorilor 
sociali, deoarece, deşi societatea comercială a fost dizolvată, lichidarea patrimoniului acesteia 
presupune realizarea unor operaŃiuni.  

b) Un alt principiu care guvernează lichidarea societăŃilor comerciale este acela potrivit cu 
care lichidarea societăŃii se face în interesul asociaŃilor. O expresie a acestui principiu o constituie 
faptul că în temeiul Legii nr. 31/1990, lichidarea nu poate fi cerută decât de către asociaŃi, cu 
excluderea creditorilor societăŃii. 

Scopul principal urmărit prin efectuarea operaŃiunilor de lichidare este împărŃirea activului 
între asociaŃi, după plata pasivului. În acest sens, asociaŃii sunt îndreptăŃiŃi să se opună în modul în 
care lichidatorii întocmesc bilanŃul de lichidare şi proiectul de repartizare a activelor. 

 
1.3. MODIFICARILE PRODUSE DE TRECEREA LA FAZA DE LICHIDARE A 

SOCIETATILOR COMERCIALE 
Trecerea societăŃii comerciale în faza lichidării produce o serie de consecinŃe deosebite 

asupra existenŃei acesteia. 
a) Activitatea societăŃii va fi subordonată exigenŃelor lichidării, scopul şi obiectul său de 

activitate modificându-se în acest sens.  
Scopul societăŃii nu mai constă în obŃinerea de beneficii, ci în realizarea finalităŃii lichidării. 

Din momentul în care societatea dizolvată a intrat în lichidare, activitatea acesteia nu se mai poate 
desfăşura în condiŃiile stabilite prin actul său constitutiv.114 

În consecinŃă, obiectul societăŃii comerciale se limitează la realizarea operaŃiunilor 
comerciale ale societăŃii, aflate în curs la momentul dizolvării. Legea interzice administratorilor să 
întreprindă operaŃiuni noi, astfel încât obiectul de activitate al societăŃii se restrânge în sensul arătat 
mai sus. 

b)  O altă modificare produsă de trecerea la faza de lichidare a societăŃii comerciale este 
înlocuirea administratorilor cu lichidatorii societăŃii, deoarece, potrivit legii, operaŃiunile de 
lichidare a societăŃii se realizează de lichidatori. 

Lichidatorii pot exercita  această funcŃie numai după numirea lor, îndeplinirea formalităŃilor 
de publicitate şi după ce depun semnătura lor în Registrul ComerŃului, potrivit dispoziŃiilor art. 252 
din Legea nr. 31/1990. Lichidatorii organizează şi conduc operaŃiunile de lichidare şi repartizare a 
activului net între asociaŃi. 

c) Înlocuirea administratorilor de către lichidatori impune predarea gestiunii societăŃii de 
la administratori către lichidatori, ceea ce constituie, de asemenea, o modificare produsă de 
trecerea la faza de lichidare a societăŃii comerciale. 

După intrarea lor în funcŃie, lichidatorii sunt obligaŃi ca, împreună cu directorii şi 
administratorii, respectiv cu membrii directoratului societăŃii să facă un inventar şi să încheie un 
bilanŃ, care să constate situaŃia exactă a activului şi pasivului societăŃii.  

1.4. PROCEDURA LICHIDARII SOCIETATILOR COMERCIALE 
1.4.1. Lichidarea activului şi pasivului 
Scopul operaŃiunilor de lichidare a activului şi pasivului societăŃii este transformarea 

bunurilor societăŃii în bani şi achitarea datoriilor societăŃii, astfel încât eventualul activ net să se 
repartizeze, în final, asociaŃilor. 

Lichidarea patrimoniului societăŃii presupune astfel, atât lichidarea activului, cât şi a 
pasivului societăŃii. 

Lichidarea activului societăŃii  se realizează prin operaŃiunile de transformare a bunurilor 
societăŃii în bani, prin încasarea creanŃelor pe care societatea le are faŃă de terŃi, cât şi prin 
promovarea, în anumite cazuri, a unor acŃiuni împotriva asociaŃilor care datorează societăŃii 
vărsăminte sau împotriva asociaŃilor cu răspundere nelimitată pentru obligaŃiile societăŃii. 

Transformarea bunurilor societăŃii în bani se realizează prin vânzarea de către lichidatori pe 
calea licitaŃiei publice a bunurilor mobile şi imobile ale societăŃii. 

                                                
114 I. L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 731-732. 
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În doctrină, se subliniază că în ceea ce priveşte restituirea aportului către asociaŃi, acesta 
se restituie în natură în situaŃiile în care s-a constituit ca aport numai dreptul de folosinŃă al bunului 
şi în care, deci societatea nu a devenit proprietară. Restituirea trebuie să se facă tot în natură, chiar 
în cazul în care societatea a devenit proprietara bunului, dacă bunul se află încă în patrimoniul 
social la terminarea lichidării. 

În ceea ce priveşte  încasarea creanŃelor, potrivit legii române, lichidatorii au obligaŃia să 
încaseze creanŃele de la debitorii societăŃii la scadenŃă, deoarece obligaŃiile asumate de terŃi faŃă de 
societatea aflată în lichidare îşi menŃin valabilitatea. 

Lichidarea societăŃilor comerciale nu produce consecinŃe asupra raporturilor juridice 
încheiate între asociaŃi şi debitorii săi. 

În ceea ce priveşte lichidarea pasivului societăŃii, acestea constă în plata datoriilor 
societăŃii pentru creditorii săi, operaŃiuni care se realizează în condiŃiile legii, de către lichidatori. 

Societatea comercială beneficiază de personalitate juridică, astfel încât patrimoniul său este 
separat de cel al asociaŃilor, iar răspunderea lor juridică nu poate fi, în principiu, extinsă asupra 
acestora. Faptul că societatea se află în lichidare nu afectează un asemenea drept, deoarece 
societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru nevoile lichidării. 

Sumele de bani provenite din lichidarea activului societăŃi au ca destinaŃie, în primul rând, 
stingerea datoriilor societăŃii. Plata creditorilor societăŃii trebuie făcută la scadenŃă şi integral, 
deoarece procedura lichidării nu afectează raporturile juridice ale societăŃii cu creditorii săi. 

1.4.2. Repartizarea activului net între asociaŃi 
Lichidarea se desfăşoară în interesul asociaŃilor, astfel încât părŃile sociale sau acŃiunile 

dau dreptul asociaŃilor la o parte proporŃională din activul societăŃii rămas după lichidare. 
Lichidatorii trebuie să respecte ordinea de preferinŃă obligatorie între creditorii sociali şi 

asociaŃi, astfel încât drepturile cuvenite asociaŃilor nu se pot plăti mai înainte de achitarea tuturor 
datoriilor sociale, ceea ce poate conduce şi la situaŃia în care asociaŃii să nu mai încaseze nimic după 
achitarea  acestor datorii. 

Potrivit legii, lichidatorii au obligaŃia de a încheia în acest scop bilanŃul final şi dacă este 
cazul, să facă propuneri pentru împărŃirea între asociaŃi a activului net. 

Rezultatele lichidării sunt consemnate în situaŃia financiară finală, întocmită de lichidatori, 
precum şi în proiectul de  repartizare a activului net între asociaŃi. În acest sens, atât doctrina, cât şi 
practica judiciară a statuat că repartizarea activului net între asociaŃi se realizează de către 
lichidatori, fiind exclusă competenŃa instanŃei judecătoreşti. 

ConŃinutul situaŃiei financiare finale cuprinde atât sumele de bani rezultate din vânzarea la 
licitaŃie publică a  bunurilor societăŃii, cât şi sumele de bani achitate pentru plata datoriilor 
societăŃii. Prin bilanŃ se constată şi eventualul activ net reprezentând diferenŃa între activul şi 
pasivul societăŃii. 

Din activul net sunt satisfăcute drepturile asociaŃilor rezultând din lichidare. 
În consecinŃă, din activul net se rambursează atât valoarea aporturilor asociaŃilor, astfel încât 

eventualul beneficiu net se repartizează între asociaŃi proporŃional cu participarea la capitalul social 
sau conform prevederilor stabilite în actul constitutiv. 

Aprobarea situaŃiei financiare finale a lichidării şi a repartizării activului net între asociaŃi 
marchează momentul din care lichidatorii sunt eliberaŃi, conform art. 269 din Legea nr. 31/1990. 

Lichidarea societăŃii nu poate dura mai mult de trei ani, iar pentru motive temeinice, 
lichidarea poate fi prelungită de tribunal cu cel mult doi ani. 

1.4.3. Închiderea lichidării 
La terminarea lichidării, la cererea lichidatorului sau din oficiu, societatea va fi radiată din 

registrul comerŃului, moment în care societatea încetează de a mai fi subiect de drept, personalitatea 
sa juridică dispărând. 

Radierea din registrul comerŃului este o operaŃiune de eliminare, de ştergere din registrul 
comerŃului a unei anumite înregistrări efectuate anterior. 

Cazurile de radiere se pot grupa în două mari categorii, respectiv radierea societăŃii 
comerciale în urma dizolvării acesteia şi radierea înmatriculării societăŃii comerciale sau a unor 
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înregistrări privitoare la aceasta115. Fiecare categorie are o reglementare distinctă, având ipoteze, 
reguli de procedură şi efecte diferite. 

La încetarea societăŃii comerciale în urma dizolvării şi, după caz, a lichidării acesteia, ultima 
etapă o reprezintă radierea. Aceasta marchează încetarea deplină a capacităŃii de folosinŃă a 
societăŃii comerciale, deoarece în etapa cuprinsă între dizolvare şi radiere, fie că se parcurge faza 
lichidării, fie că nu, societatea păstrează o capacitate de folosinŃă retrânsă, putând încheia actele 
necesare în vederea lichidării, în mod similar capacităŃii de folosinŃă restrânse existente între 
momentul întocmirii actului constitutiv şi cel al înmatriculării societăŃii (în acest interval de timp 
societatea poate încheia actele necesare dobândirii personalităŃii sale juridice). 

În situaŃia unor dizolvări de drept, legiuitorul a considerat ca fiind de interes public 
acordarea posibilităŃii efectuării unei radieri a societăŃii comerciale, chiar dacă societatea nu a 
parcurs etapa lichidării, deci în condiŃiile în care nu a fost realizată lichidarea patrimoniului 
societăŃii. În astfel de cazuri, radierea se dispune din oficiu. 

1.5. STUDIU DE CAZ PRIVIND LICHIDAREA S.C. ACP S.R.L 
Denumire: S.C. ACP S.R.L  
Sediul : Str. Ardealului, Otopeni, Jud. Ilfov 
Capitalul social: 505.000 lei 
Anul înfiinŃării: 1999 
Codul fiscal: RO11444947 
Obiectul de activitate: Lucrări de instalaŃii sanitare, de încălzire şi de aer condiŃionat 
Lichidarea hotărâtă de Adunarea generală a S.C. ACP S.R.L  
Potrivit OMFP 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în 

contabilitate a principalelor operaŃiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăŃilor 
comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaŃi din cadrul societăŃilor comerciale şi 
tratamentul fiscal al acestora, regulile contabile privind operaŃiunile de lichidare a societăŃilor comerciale 
sunt diferite, după cum lichidarea este urmare a falimentului sau nu. Astfel, în cazul lichidării din alte motive 
decât falimentul (dizolvarea) trebuiesc parcurse succesiv următoarele faze: 

1. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv S.C. ACP S.R.L care 
urmează să se lichideze potrivit Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată şi a reglementărilor 
specifice (normele contabile din OMFP 3055/2009 şi cele privind inventarierea din OMFP 
2861/2009), precum şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. 

Inventarierea are drept scop punerea de acord a contabilităŃii cu realitatea faptică şi constă în 
inventarierea fizică a activelor şi constatarea valorică a existenŃei creanŃelor şi datoriilor. 

2. Întocmirea situaŃiilor financiare de către societăŃile comerciale care urmează să se 
lichideze. 

În vederea întocmirii situaŃiilor financiare se fac următoarele corecŃii: 
� se înregistrează rezultatele inventarierii concretizate în plusuri sau minusuri de inventar; 
� se anulează imobilizările necorporale considerate nonvalori (de exemplu, cheltuieli de 

constituire neamortizate, cheltuieli de dezvoltare pentru care nu există cumpărători, fondul 
comercial în situaŃia în care s-a decis vânzarea separată a activelor); 

� se anulează activele de regularizare ce privesc exerciŃiile viitoare când societatea îşi va 
înceta existenŃa (este cazul cheltuielilor înregistrate în avans). 
3. Stabilirea de către adunarea generală a acŃionarilor sau a asociaŃilor a operaŃiunilor care 

urmează să fie efectuate de către lichidator în numele societăŃii comerciale: 
� Se vând programele informatice la preŃ de vânzare de 2.000 lei plus TVA; 
� Se vând clădirile la preŃul de 1.500.000 lei plus TVA; 
� Se vând terenurile cu 2.000.000 lei; 
� Se vând instalaŃiile tehnice la preŃul de 3.000.000 lei plus TVA; 
� Se vinde aparatura birotică la preŃul de 40.000 lei plus TVA; 
� Materialele consumabile au fost vândute la preŃul de 23.000 lei plus TVA; 

                                                
115 C Leaua, Procedura de radiere a societăŃilor comerciale din Registrul ComerŃului, în Dreptul nr. 4/2005, pg. 109 
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� S-au vândut mărfurile  cu 2.900.000 lei plus TVA; 
� S-au încasat avansurile pentru cumpărări de stocuri; 
� S-au încasat creanŃele-clienŃi acordându-se un scont de 20.000 lei şi alte creanŃe; 
� S-au achitat datoriile pe termen scurt şi datoriile faŃă de furnizori pentru care s-a primit un 

scont de 36.873 lei; 
� Au fost restituite avansurile primite de la clienŃi; 
� S-au achitat datoriile fiscale. 

Pentru efectuarea operaŃiilor de lichidare a societăŃii s-au înregistrat cheltuieli în sumă de 
50.000 lei plus TVA. 

a. Stabilirea rezultatului lichidării. 
b. Calcularea, reŃinerea şi virarea impozitului pe profit/venit şi a impozitului pe 

dividende în urma acŃiunii de dizolvare/lichidare. 
c. Întocmirea bilanŃului de partaj. 
d. Efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăŃii comerciale, 

rezultat din lichidarea societăŃii comerciale, în funcŃie de prevederile statutului şi/sau ale 
contractului de societate, de hotărârea adunării generale a acŃionarilor/asociaŃilor şi de cota de 
participare la capitalul social. 

Reflectarea în contabilitate a operaŃiilor generate de lichidarea societăŃii: 
 

1. a) Vânzarea programelor informatice: 
 

461 =   % 2.480 lei 
  7583 2.000 lei 
  4427 480 lei 

 
b) Scăderea din gestiune a programelor informatice vândute: 

 
  % = 208 7.333 lei 
6583   1.901 lei 
2808   5.432 lei 

 
c) Încasarea contravalorii programelor informatice vândute: 
 

5121 = 461 2.480 lei 
 

2. a) Vânzarea terenurilor: 
 

461 =   % 2.480.000 lei 
  7583 2.000.000 lei 
  4427 480.000 lei 

 
 b) Scăderea din gestiune a terenurilor vândute: 

 
6583 = 211 1.461.219 lei 

 
c) Încasarea contravalorii terenurilor vândute: 

 
5121 = 461 2.480.000 lei 

 
3. a) Vânzarea construcŃiilor: 

 
461 =   % 1.860.000 lei 
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  7583 1.500.000 lei 
  4427 360.000 lei 

 
b) Scăderea din gestiune a construcŃiilor vândute: 
 

  % = 212 1.918.647 lei 
6583   1.654.006 lei 
2812   264.641 lei 

  
c) Încasarea creanŃei: 

5121 = 461 1.860.000  lei 
 

4. a) Vânzarea echipamentelor tehnologice: 
 

461 =   % 3.720.000 lei 
  7583 3.000.000 lei 
  4427 720.000 lei 

 
 b) Scăderea din gestiune a echipamentelor tehnologice vândute: 

 
  % = 213 5.797.043 lei 
6583   2.844.971 lei 
2813   2.952.072 lei 

 
c) Încasarea terenurilor vândute: 

 
5121 = 461 3.720.000 lei 

 
5. a) Vânzarea aparaturii birotice: 

 
461 =   % 49.600 lei 
  7583 40.000 lei 
  4427 9.600 lei 

 
b) Scăderea din gestiune a aparaturii birotice vândute: 

 
  % = 214 59.709 lei 
6583   29.063 lei 
2814   30.646 lei 

  
c) Încasarea contravalorii aparaturii birotice vândute: 

 
5121 = 461 49.600  lei 

 
6. Vânzarea materialelor consumabile: 
- transferul în gestiunea de mărfuri: 

 
371 = 3022 23.326 lei 

- Vânzarea mărfurilor: 
411 =  % 28.520 lei 
  707 23.000 lei 
  4427 5.520 lei 
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- Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute: 
 

607 = 371 23.326 lei 
 

- Încasarea mărfurilor vândute: 
 

5121 = 411 28.520  lei 
7. a) Vânzarea mărfurilor: 

 
411 =  % 3.596.000 lei 
  707 2.900.000 lei 
  4427 696.000 lei 

 
b) Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute: 

 
607 = 371 2.978.797 lei 

 
c) Încasarea mărfurilor vândute: 

 
5121 = 411 3.596.000  lei 

 
8. Încasarea avansurilor de la client: 

 
5121 = 4091 414.415 lei 

 
9. Încasarea creanŃelor clienŃi şi acordarea unui scont de 20.000 lei şi a altor creanŃe: 

 
 % = 411 1.123.016 lei 
5121   1.103.016 lei 
667   20.000 lei 

 
5121 =  % 53.407 lei 
  441 50.236 lei 
  4424 3.171 lei 

 
10. Achitarea creditelor pe termen scurt: 

 
   % = 5121 1.650.000 lei  
51911   800.000 lei 
91912   850.000 lei 

 
11. Restituirea avansurilor pentru cumpărarea de stocuri: 

 
419 = 5121 61.825 lei 

 
12. Plata furnizorilor şi primirea unui scont: 

 
401 = % 737.462 lei 
  5121 700.589 lei 
  767 36.873 lei 

 
13. Plata datoriilor fiscale: 
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      % = 5121 2.081.547 lei 

4311   18.323 lei 
4312   9.290 lei 
4313   5.082 lei 
4314   5.377 lei 
4316   737 lei 
4371   481 lei 
4372   482 lei 
4428   27.631 lei 

444   10.861 lei 
447   1.787 lei 
455   188.727 lei 
456   1.211 lei 
457   13.345 lei 
167   1.728.963 lei 
421   44.241 lei 
427   25.009 lei 

 
14. a) Cheltuiele înregistrate pentru efectuarea lichidării societăŃii: 

 
 

% = 401 62.000 lei 
628   50.000 lei 
4426   12.000 lei 

 
b) Plata cheltuielilor de lichidare: 

 
401 = 5121 62.000  lei 

 
15. a) Regularizarea conturilor de TVA: 

 
4427 = % 2.271.600 lei 
  4423 2.259.600 lei 
  4426 12.000  lei 

 
b) Plata TVA-ului: 

4423 = 5121 2.259.600  lei 
 

16. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 
 

121 =                % 9.063.283 lei 
  607 3.002.123 lei 
  628 50.000 lei 
  667 20.000 lei 
  6583 5.991.160 lei 

 
% = 121 9.501.873 lei 

707   2.923.000 lei 
767   36.873 lei 

7583   6.542.000 lei 
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17. Stabilirea rezultatului lichidării: 
Rezultatul lichidării = 438.590 lei 
Impozit = 70.174 lei 
Rezultatul net = 368.416 lei 
 
Înregistrarea impozitului pe profit: 

 
691 = 441 70.174 lei 

 
Plata impozitului pe profit: 

 
441 = 5121 70.174 lei 

 
Închiderea contului de cheltuială: 

 
121 = 691 70.174 lei 

 
Soldul final al contului 5121 = 8.872.577 lei 
 
BilanŃul contabil al societăŃii divizate înainte de partaj 
 

ACTIV PASIV 
5121 8.872.577 1012    421.550 
5124      21.093 105    433.341 
5311      51.011 1061      84.310 
5314           184 1068 5.825.431 
  117     -17.028 
  121 2.197.261 
Total  8.944.865 Total  8.944.865 

 
OperaŃiile de partaj: 
• Restituirea capitalului social: 

1012 = 456 421.550 lei 
456 = 5121 421.550 lei 

 
• Distribuirea primelor de capital: 

 
105 = 456 433.341 lei 
456 = 5121 433.341 lei 

 
• Distribuirea rezervelor legale: 

 
1061 = 456 84.310 lei 

 
Impozitul aferent rezervelor legale: 
 

456 = 441 13.490 lei 
441 = 5121 13.490 lei 
456 = 5121 70.820 lei 

 
• Acoperirea pierderii din exerciŃiile anterioare: 
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121 = 117 17.028 lei 

 
• Distribuirea altor rezerve: 

 
1068 = 456 5.825.431 lei 
456 = 5121 5.825.431 lei 

 
• Repartizarea profitului din lichidare către acŃionari: 

 
121 = 456 2.180.293 lei 
456 = 446 218.023 lei 
456 = % 1.962.210 lei 
  5121 1.889.922 lei 
  5311 51.011 lei 
  5314 184 lei 
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TEHNICILE ŞI PRACTICILE CONTABILITĂłII CREATIVE PRIVIND ACTIVELE 
IMOBILIZATE 

 
Autori: GHIORGHE Andrei-Claudiu, LIPĂ Robert-Bogdan 

Anul I, Management Contabil şi Informatică de Gestiune 
Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU 

 
INTRODUCERE 

Contabilii sunt puşi în faŃa unor noi forme de manifestare a identităŃii firmelor aflate în 
permanentă competiŃie, aceştia trebuie să găsească soluŃii rapide de adaptare la noile cerinŃe 
informaŃionale, uneori fără a mai aştepta normalizarea, impunându-se astfel nevoia de creativitate 
în a găsi soluŃii şi tratamente care să favorizeze imaginea companiilor şi obŃinerea unui avantaj, fără 
a intra în conflict cu legea. 

ExistenŃa incertitudinilor, atât în plan economic, cât şi contabil, în care întreprinderea îşi 
desfăşoară activitatea face ca multe din elementele situaŃiilor financiare să nu poată fi măsurate cu 
certitudine, ci doar estimate. 

Posibilitatea alegerii intenŃionate a opŃiunii managementului întreprinderii pentru una din 
multiplele tratamente şi politici contabile creează o distorsionare a calităŃii informaŃiei financiare, 
generând incertitudini cu privire la consecvenŃa şi comparabilitatea informaŃiilor destinate 
utilizatorilor, situaŃie în care avem de a face cu o contabilitate de intenŃie, altfel spus, se intră în 
sfera contabilităŃii creative. 

 
METODOLOGIA CERCETARII 

Abordarea noastră are ca obiectiv aducerea în prim plan a conceptului şi, mai ales, a 
practicilor de contabilitate creativă. Aceasta deoarece existenŃa unei legături directe între practicile 
de contabilitate creativă, incompetenŃa managerilor şi declinul afacerilor a reprezentat şi reprezintă 
un indiciu prevestitor de criză. 

În literatura de specialitate nu există un consens în ceea ce priveşte definirea conceptului de 
contabilitate creativă.  

Cercetarea a avut în vedere, pe de o parte, o sistematizare şi reconsiderare, iar, pe de altă 
parte, o sinteză şi antiteză a ideilor regăsite pe această temă în literatura de specialitate, în 
reglementările elaborate de diversele organisme profesionale şi autorităŃi de reglementare naŃionale 
şi internaŃionale. 

Pentru atingerea dezideratelor propuse am utilizat o metodologie constructiv-deductivă şi 
inductivă, în vederea identificării oportunităŃilor pentru contabilitatea creativă. Un accent deosebit 
am pus pe depistarea motivaŃiilor privind recurgerea la contabilitatea creativă şi, în acest context, pe 
identificarea practicilor de contabilitate creativă. 

 
Cine şi de ce recurge la contabilitate creativă? 
 Contabilitatea creativă mai are şi o denumire mai puŃin întâlnită în literatura de specialitate, 

fiind intitulată inginerie contabilă, constituind subiectul unei literaturi bogate în ultimii 20 de ani. 
Recurgerea la noŃiunea de „inginerie contabilă” o argumentăm prin faptul că aceasta poate fi 
asimilată cu activitatea de creaŃie, de proiectare, de cercetare, de conducere a „procesului 
tehnologic” de către profesioniştii contabili, din care rezultă „imaginea favorabilă”, dorită a 
companiei. Folosită în mod serios, noŃiunea „inginerie contabilă” creează iluzia unei situaŃii mai 
favorabile a poziŃiei financiare şi a performanŃelor companiei. La acest nivel, ingineria contabilă a 
condus la un număr de scandaluri contabile şi la propuneri de „reforme contabile” focalizate de 
obicei pe ultima analiză a capitalului şi a factorilor de producŃie, care reflectă în mod real modul în 
care se adaugă valoarea. 

Indiferent de titulatura pe care o poartă, ingineria contabilă sau contabilitatea creativă, se 
referă la practicile de contabilitate care derivă din practicile de contabilitate standard. 
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Ele se caracterizează prin complicaŃii excesive şi creativitate similară scrierii unui roman, având ca 
scop prezentarea favorabilă a poziŃiei financiare şi performanŃelor companiei. SituaŃiile financiare 
obŃinute în acest mod nu sunt deloc plictisitoare, ci, dimpotrivă, au toată complexitatea unui roman, 
de unde şi denumirea de „creativ” sau „inovator”. 

MulŃi dintre noi s-au întrebat poate dacă frauda şi ingineria contabilă sunt două noŃiuni 
sinonime. Răspunsul este categoric nu. Frauda este acŃiunea de rea-credinŃă prin care se încalcă 
legea, are caracter negativ, în timp ce ingineria contabilă respectă legea, dar nu şi spiritul ei. Deşi 
diverse, abordările prezentate au un numitor comun, acela că, ingineria contabilă este legală şi are 
ca obiectiv crearea unei imagini distorsionate a companiei, prezentând-o mai prosperă, mai 
atractivă, inducând în eroare investitorii. 
 

Sensuri în definirea conceptului de contabilitate creativă   
Trotman defineşte contabilitatea creativă ca fiind o tehnică de comunicare ce vizează 

ameliorarea informaŃiilor furnizate investitorilor.116  
Colasse este de părere că expresia contabilitate creativă desemnează „practicile de 

informare contabilă, adesea la limita legalităŃii, practicate de anumite întreprinderi care, profitând 
de limitele normalizării, caută să îşi înfrumuseŃeze imaginea situaŃiei financiare şi a performanŃelor 
economice şi financiare”.117 

Într-o altă abordare, contabilitatea creativă poate fi înŃeleasă ca fiind procesul prin care 
managementul se foloseşte de anumite deficienŃe sau ambiguităŃi din cuprinsul normelor contabile, 
în scopul prezentării unei anumite imagini a performanŃei financiare118. 

Pe de altă parte, contabilitatea creativă poate fi definită ca un ansamblu de procedee care 
vizează fie modificarea nivelului rezultatului, în scopul maximizării sau minimizării sale, fie 
prezentarea situaŃiilor financiare, fără ca acestea două să se excludă reciproc. OpŃiunile contabile au 
existat întotdeauna la dispoziŃia contabilului şi acestea nu implică creativitate în sensul negativ strict 
al cuvântului119. 

Una din definiŃiile cele mai complete cu privire la conceptul de contabilitate creativă este120: 
� Procesul prin care, datorită existenŃei unor breşe în reguli, se manipulează informaŃia contabilă şi, 

profitând de flexibilitate, se aleg acele metode de măsurare şi informare ce permit transformarea 
documentelor de sinteză din ceea ce ele ar trebui să fie în ceea ce managerii doresc; 

� Procesul prin care tranzacŃiile sunt structurate de asemenea manieră încât să permită obŃinerea 
rezultatului contabil dorit. 

Majoritatea cercetătorilor acceptă totuşi că, în esenŃă, contabilitatea creativă se distinge prin 
două aspecte121: 

� ea presupune utilizarea imaginaŃiei profesioniştilor contabili pentru a traduce acele inovaŃii juridice, 
economice şi financiare pentru care nu există, în momentul apariŃiei lor, soluŃii contabile 
normalizate; 

� aplicarea tehnicilor specifice contabilităŃii creative sunt iniŃiate în funcŃie de incidenŃa lor asupra 
poziŃiei financiare şi performanŃelor economice şi financiare ale entităŃilor. 

Nu toŃi autorii consideră, în mod automat, contabilitatea creativă ca un lucru negativ. Astfel, 
la originea sa, apreciază Malb J.L. şi Giot H., citaŃi de Malciu L., contabilitatea creativă este 
virtuoasă: ea oferă contabilităŃii mijloace care să-i permită să Ńină pasul cu dezvoltarea crescândă a 
pieŃelor şi proliferarea produselor financiare.  
                                                
116 Trotman M., Comptabilité britannique, mod d’emploi, Editura Economica, Paris, 1993 
117 Citat de B. Raybaud-Turrillo şi R. Teller în Comptabilité creative, Encyclopédie de gestion, ed. Economica, Paris, 
1996. 
118 Shah A.K., Exploring the influences and constraints on creative accounting in The United Kingdom, European 
Accounting Review, vol. 7, No. 1, 1988, pag. 83-104 
119 Stolowy H., Comptabilité creative, Encyclopédie de Comptabilité, Gestion et Audit, Editura Economica, Paris, 2000, 
pag. 157-178 
120 Naser K., Creative financial accounting: its nature and use, Editura Prentice Hall International,  Londra, 1993, pag. 
59 
121 Malciu L., Contabilitate creativă, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 16-17 
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În opinia noastră, contabilitatea creativă este rezultatul flexibilităŃii care există în cadrul 
reglementărilor contabile şi care, dacă sunt aplicate cu bună credinŃă permit asigurarea unei imagini 
fidele a poziŃiei financiare şi a performanŃelor entităŃilor economice. 

Fiecare utilizator al informaŃiei contabile însă are o anumită nevoie, are anumite interese şi, 
de multe ori, flexibilitatea pe care o oferă referenŃialele contabile este folosită pentru satisfacerea 
unor interese private în dauna interesului public. Oricum, aplicarea cu bună credinŃă a normelor 
contabile nu asigură în mod absolut satisfacerea la acelaşi nivel a intereselor tuturor categoriilor de 
utilizatori ai informaŃiei contabile (investitorii, creditorii financiari sau comerciali, clienŃii, salariaŃii, 
etc.). În opinia noastră ordinea în care sunt prezentate categoriile de utilizatori ai informaŃiilor 
contabile în reglementările internaŃionale, nu este întâmplătoare, investitorii având prioritate în faŃa 
celorlalŃi utilizatori. 

Analizând cele două sisteme contabile (continental european şi anglo-saxon), putem spune 
că abordarea mai mult prescriptivă şi inflexibilă a modelului continental european face mai uşoară 
reducerea ariei de alegere abuzivă a politicilor contabile şi manipulării estimărilor contabile, în timp 
ce modelul anglo-saxon conduce mai mult la utilizarea reevaluării şi la prevalenŃa substanŃei asupra 
formei.  

 
Clasificarea practicilor de contabilitate creativă 
Utilizând practici de contabilitate creativă, companiile îşi pot modifica imaginea referitoare 

la performanŃa obŃinută.  
ModalităŃile prin care anumite procedee relevă contabilitatea creativă pot fi grupate în: 

� procedee care au ca efect modelarea rezultatului şi deciziile de gestiune; 
� procedee şi tehnici cu efect în ameliorarea informaŃiilor din bilanŃ; 
� procedee care au impact asupra prezentării contului de rezultat. 

Dintre procedeele, tehnicile şi practicile cu efect în modelarea rezultatului menŃionăm: 
 
1. ACTIVELE IMOBILIZATE 
IAS 36 solicită ca, la fiecare dată a bilanŃului, să se stabilească dacă există indicii că un activ 

analizat a suferit deprecieri. Un management subiectiv apreciază că nu există indicii de depreciere a 
activului, evitându-se astfel diminuarea rezultatului cu o eventuală cheltuială cu deprecierea. Dacă 
însă se apreciază că valoarea recuperabilă este inferioară valorii nete contabile, activul va fi 
considerat depreciat pentru diferenŃă, iar rezultatul va fi diminuat de cheltuiala cu deprecierea. La 
polul opus, dacă managementul întreprinderii urmăreşte o atitudine „optimistă” asupra rezultatului, 
va aprecia faptul că nu există indicii că activul a suferit deprecieri, evitându-se astfel diminuarea 
rezultatului. 

OperaŃia de lease-back este o tehnică de contabilitate creativă şi constă în vânzarea unei 
imobilizări unei societăŃi de leasing urmată imediat de preluarea acesteia în leasing financiar. Prin 
această modalitate, entitatea economică obŃine resursele economice necesare pentru desfăşurarea 
normală a activităŃii şi, în acelaşi timp se poate folosi de activul respectiv în continuare, ca şi cum ar 
fi al ei. În anul în care se derulează tranzacŃia rezultatul este majorat, dar se va diminua în anii 
următori prin ratele de leasing pe care le va plăti. Cu cât preŃul tranzacŃiei este mai mare cu atât 
entitatea va plăti rate de leasing şi dobânzi mai mari. 

Cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura terenurilor şi mijloacelor fixe care a 
fost deja recunoscut trebuie adăugate valorii contabile a activului numai atunci când se estimează că 
întreprinderea va obŃine beneficii economice viitoare suplimentare faŃă de performanŃele estimate 
iniŃial ca fiind corespunzătoare” (IAS 16, paragraful 23).  

Exemplu: Compania a renovat la începutul exerciŃiului N clădirea în care îşi desfăşoară 
activitatea compartimentul administrativ. Clădirea a fost achiziŃionată cu 18 ani în urmă, la o 
valoarea de intrare de 500.000.000 um, durata de viaŃă utilă fiind 20 de ani. Cheltuielile cu 
renovarea au fost de 40.000.000 mii um.  

Managerii apreciază că a crescut gradul de deteriorare al clădirii, fiind necesară restaurarea 
ei pentru a se asigura funcŃionalitatea în continuare. SoluŃia propusă este necapitalizarea 
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cheltuielilor cu renovarea. Pe de altă parte, conducerea companiei intenŃionează să achiziŃioneze un 
sediu nou şi să îl vândă pe acesta, sperând ca prin renovarea clădirii să crească şi valoarea ei de 
piaŃă. Prin urmare ar putea decide capitalizarea cheltuielilor cu renovarea.  

Care va fi impactul asupra rezultatului? Capitalizarea cheltuielilor cu renovarea are acelaşi 
impact asupra rezultatului în exerciŃiile financiare N şi N+1 (considerăm cifra de afaceri şi celelalte 
cheltuieli constante), micşorându-l cu 45.000.000 um. Decizia de imputare a cheltuielilor asupra 
rezultatului exerciŃiului N, va diminua rezultatul cu 65.000.000 um.  
 

Extras din contul de profit şi pierdere  
                                                                                                                         – mii um – 

N N+1 
Cheltuieli cu renovarea Cheltuieli cu renovarea 

 
Elemente 

Se capitalizează Nu se 
capitalizează 

Se capitalizează Nu se 
capitalizează 

Cifra de afaceri 609.107.045 609.107.045 609.107.045 609.107.045 
Cheltuieli cu 

renovarea 
- (40.000) - - 

Cheltuieli cu 
amortizarea 

(45.000) (25.000) (45.000) (25.000) 

Cheltuieli cu 
materii prime şi 

materiale 
consumabile 

(108.035.585) (108.035.585) (108.035.585) (108.035.585) 

Cheltuieli 
salariale şi sociale 

(239.664.624) (239.664.624) (239.664.624) (239.664.624) 

Alte cheltuieli 
de exploatare 

(172.604.763) (172.604.763) (172.604.763) (172.604.763) 

Impactul 
asupra rezultatului 

contabil 

(45.000) (65.000) (45.000) (25.000) 

Rezultat 
contabil 

88.757.073 88.737.073 88.757.073 88.777.073 

 
 
Deşi procesul de reevaluare a imobilizărilor corporale este la prima vedere unul obişnuit, 

această tehnică poate distorsiona performanŃele companiei. Aflate în dificultate, multe companii 
apelează la această inginerie contabilă, ca ultimă şansă de ameliorare a performanŃelor reflectate 
prin situaŃia modificărilor capitalului propriu. 
 

Exemplu: Compania „Alfa” deŃine o hală industrială achiziŃionată la valoarea de 
800.000.000 um; valoarea amortizată 200.000.000 um. Durata de viaŃă utilă rămasă este de 10 ani, 
iar metoda de amortizare este cea liniară. Managerii companiei decid la începutul exerciŃiului 2005, 
să reevalueze imobilizarea, valoarea justă fiind 900.000.000 um. Rezerva din reevaluare va fi de 
300.000.000 lei (900.000.000 lei – 600.000.000 lei).  

PerformanŃa companiei înainte şi după reevaluare, evidenŃiată prin situaŃia modificărilor 
capitalului propriu este: 
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Extras din situaŃia modificărilor capitalului propriu 
                                                                                                                              – mii um – 

Elemente Înainte de reevaluare După reevaluare 
Capital subscris 296.892.431 296.892.431 

Rezerve din reevaluare 122.794.493 123.094.493 
Total capitaluri proprii 419.689.924 419.986.924 

 
Reevaluarea imobilizărilor amortizabile are ca efect majorarea cheltuielilor cu amortizarea 

şi, deci, o micşorare a rezultatului.  
Amortizarea anuală înainte de reevaluare este de 60.000.000 um (600.000.000 x 10%), iar 

după reevaluare 90.000.000 um (900.000.000 x 10%). Astfel, rezultatul este micşorat cu 30.000.000 
um după reevaluare: 
 

Extras din contul de profit şi pierdere al exerciŃiului 2005 
                                                                                                                               – mii um – 

Elemente Înainte de reevaluare După reevaluare 
Cifra de afaceri 609.107.045 609.107.045 

Cheltuieli cu amortizarea (60.000) (90.000) 
Cheltuieli cu materii prime şi 

materiale consumabile 
(108.035.585) (108.035.585) 

Cheltuieli salariale şi sociale (239.664.624) (239.664.624) 
Alte cheltuieli de exploatare (172.604.763) (172.604.763) 

Rezultat contabil 88.742.073 88.712.073 
 
Pentru a contracara diminuarea rezultatului, companiile preferă să reevalueze imobilizările 

neamortizabile. 
Pentru a depăşi impedimentul micşorării rezultatului, se poate apela la imputarea plusvalorii 

din reevaluare asupra rezervelor din reevaluare. Prin această modalitate, amortizarea anuală de 
90.000.000 um va majora cheltuielile cu amortizarea 9.000.000 um şi va diminua rezerva din 
reevaluare cu 30.000.000 um (300.000.000 lei: 10 ani). 

Prezentăm situaŃia comparativă a Contului de profit şi pierdere şi a situaŃiei modificărilor 
capitalului propriu înainte şi după reevaluare: 
 

Extras din contul de profit şi pierdere al exerciŃiului 2005 
                                                                                                                       - mii um - 

Elemente Înainte de 
reevaluare 

După reevaluare După reevaluare* 

Cifra de afaceri 609.107.045 609.107.045 609.107.045 
Cheltuieli cu amortizarea (60.000) (90.000) (9.000) 

Cheltuieli cu materii prime 
şi materiale consumabile 

(108.035.585) (108.035.585) (108.035.585) 

Cheltuieli salariale şi 
sociale 

(239.664.624) (239.664.624) (239.664.624) 

Alte cheltuieli de 
exploatare 

(172.604.763) (172.604.763) (172.604.763) 

Rezultat contabil 88.742.073 88.712.073 88.793.073 
           * imputarea plusvalorii din reevaluare asupra rezervelor din reevaluare 
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Extras din situaŃia modificărilor capitalului propriu 
                                                                                                                                - mii um - 

Elemente Înainte de reevaluare După reevaluare După reevaluare* 
Capital subscris 296.892.431 296.892.431 296.892.431 

Rezerve din reevaluare 122.794.493 123.094.493 122.764.493 
Total capitaluri 

proprii 
419.689.924 419.986.924 309.656.924 

      * imputarea plusvalorii din reevaluare asupra rezervelor din reevaluare 
 

Din exemplul prezentat observăm o creştere a rezultatului cu 81.000.000 um care, deşi 
artificială, contribuie la atingerea dezideratelor managerilor companiei. Aceştia se prelevează de 
prevederile IAS 16 care la în paragraful 48 precizează că amortizarea aferentă unei perioade este în 
mod normal recunoscută ca o cheltuială sau poate deveni parte a costului unui alt activ, fără să 
interzică repartizarea parŃială a amortizării asupra rezervelor din reevaluare. 

 
2. AMORTIZAREA 
a) OpŃiunea pentru una sau alta din metodele de amortizate a unui activ, pe parcursul său de 

viaŃă utilă, prezintă un impact diferit în timp asupra rezultatului, în funcŃie de eşalonarea pe 
perioade a cheltuielilor cu amortizarea. Astfel, metode de amortizare diferite prezintă un impact 
diferit asupra rezultatului, în funcŃie de metoda aleasă modificându-se repartizarea în timp a 
cheltuielilor cu amortizarea: 

 metoda liniară conduce la cheltuieli cu amortizarea constante pe parcursul duratei de viaŃă 
utilă; 

 metoda degresivă se concretizeazã într-o cheltuială descrescătoare cu amortizarea pe 
parcursul duratei de viaŃă utilă; 

 metoda accelerată conduce la cheltuieli mai mari în primul an, cu efect în diminuarea 
rezultatului, şi cheltuieli uniforme pe restul perioadei rămase. 

 
Exemplu: EntităŃile A şi B dispun de un utilaj cu valoarea de 3.600 lei amortizabil într-o 

perioadă de 3 ani prin metoda liniară (entitatea A) şi metoda accelerată (entitatea B). Cifra de 
afaceri anuală este 10.000 lei iar cheltuielile aferente cifrei de afaceri (cu excepŃia amortizării) 
sunt de 6.000 lei. 

 
Calculul amortizării: 
Entitatea A: Valoare de amortizat (Va) = 3.600 lei; durata de amortizare (Da) = 3 ani 
          Amortizare anuală = Va/Da = 3.600/3 = 1.200 (lei) 
Entitatea B: Valoare de amortizat (Va) = 3.600 lei; durata de amortizare (Da) = 3 ani 
                    A1 = 50% x Va = 50% x 3.600 = 1.800 (lei) 
          Valoarea rămasă de amortizat (VR1) = Va – A1 = 1.800 (lei) 
         A2 = A3 = VR1/2 = 1.800/2 = 900 (lei) 
Contul de profit şi pierdere al celor două entităŃi se prezintă astfel: 
 

Entitatea A Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total 
Cifra de afaceri 
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 
Cheltuieli cu amortizarea 
Rezultatul exploatării 

10.000 
(6.000) 
(1.200) 

2.800 

10.000 
(6.000) 
(1.200) 

2.800 

10.000 
(6.000) 
(1.200) 

2.800 

30.000 
(18.000) 
(3.600) 

8.400 
 

Entitatea B Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total 
Cifra de afaceri 
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 
Cheltuieli cu amortizarea 
Rezultatul exploatării 

10.000 
(6.000) 
(1.800) 

2.200 

10.000 
(6.000) 

(900) 
3.100 

10.000 
(6.000) 

(900) 
3.100 

30.000 
(18.000) 
(3.600) 

8.400 
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Se observă, că metoda de amortizare are implicaŃii profunde asupra evoluŃiei rezultatului 
exploatării.  

 
b) OpŃiuni diferite asupra duratei de viaŃă utilă conduc la cheltuieli diferite cu amortizarea, 

respectiv imagini diferite asupra rezultatului. Revizuirea duratei de viaŃă utilă conduce la ajustarea 
cheltuielilor cu amortizarea corespunzătoare perioadei curente şi perioadelor viitoare. Deducerea 
valorii reziduale are ca efect diminuarea amortizărilor şi, deci, creşterea rezultatului exerciŃiilor. 
 

Exemplu: EntităŃile A şi B acŃionează în acelaşi domeniu de activitate având rezultate 
identice, cifra de afaceri anuală este 10.000 lei iar cheltuielile aferente cifrei de afaceri (cu 
excepŃia amortizării) sunt de 6.000 lei. Ambele societăŃi dispun de 2 utilaje identice achiziŃionate la 
preŃul de 3.600 lei, singura deosebire fiind aceea că societatea A a stabilit o durată de utilizare 
economică de 2 ani, iar socieatea B o durată de utilizare economică de 3 ani. Metoda de 
amortizare este cea liniară la ambele societăŃi. Se face abstracŃie de durata normală de 
funcŃionare, deci de implicaŃiile fiscale. 

În funcŃie de durata de amortizare stabilită apar diferenŃe în rezultatele celor două societăŃi, 
deşi din punct de vedere practic ele nu există, astfel: 

 
Entitatea A Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total 
Cifra de afaceri 
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 
Cheltuieli cu amortizarea 
Rezultatul exploatării 

10.000 
(6.000) 
(1.800) 

2.200 

10.000 
(6.000) 
(1.800) 

2.200 

10.000 
(6.000) 

0 
4.000 

30.000 
(18.000) 
(3.600) 

8.400 
 

Entitatea B Anul 1 Anul 2 Anul 3 Total 
Cifra de afaceri 
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 
Cheltuieli cu amortizarea 
Rezultatul exploatării 

10.000 
(6.000) 
(1.200) 

2.800 

10.000 
(6.000) 
(1.200) 

2.800 

10.000 
(6.000) 
(1.200) 

2.800 

30.000 
(18.000) 
(3.600) 

8.400 
 
EntităŃile A şi B au performanŃe identice deoarece dispun de aceleaşi capitaluri şi le 

utilizează în acelaşi condiŃii. Cu toate acestea, entitatea A îşi ameliorează rezultatul, dând impresia 
unei entităŃi mai performante. Pentru a evita această capcană, utilizatorii externi interesaŃi în 
compararea celor două societăŃi trebuie să se asigure că duratele de amortizare sunt comparabile. 

 
3. CHELTUIELILE DE DEZVOLTARE 
O atitudine optimistă în ceea ce priveşte şansele de succes ale unui proiect de dezvoltare va 

conduce la capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare, cu consecinŃe asupra mărimii rezultatului, în 
exerciŃiul aferent capitalizării. În exerciŃiile viitoare, înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea va 
avea impact asupra rezultatului în sensul diminuării acestuia. 

 
Exemplu: Presupunem că o entitate economică realizează un proiect de cercetare-

dezvoltare care generează cheltuieli de 2.000 lei în anul 1 şi de 3.000 lei în anul 2. Veniturile 
generate de proiect apar în anii 3 şi 4 şi sunt în valoare de 3.500 lei/an. Considerăm că veniturile 
entităŃii, cu excepŃia celor generate de proiect, sunt în valoare de 10.000 lei/an. 

Entitatea poate alege unul din următoarele tratamente contabile: 
a. Capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare în anii în care s-au realizat şi amortizarea 

acestora în anii 3 şi 4, ani în care se generează beneficii economice; 
b. Capitalizarea cheltuielilor de dezvoltare în anul 1 şi transferul acestora în contul de 

profit şi pierdere la sfârşitul anului 2, ca urmare a apariŃiei unor incertitudini privind finalizarea 
proiectului: 

c. Încadrarea tuturor cheltuielilor în categoria cercetare. 
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Efectul celor trei tratamente asupra contului de profit şi pierdere pe cei patru ani este 
prezentat în tabelul de mai jos: 

 
 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Total 
Tratamentul A 
Venituri 
Venituri proiect 
Cheltuieli cu amortizarea 
Rezultat contabil 

 
10.000 

0 
0 

10.000 

 
10.000 

0 
0 

10.000 

 
10.000 

3.500 
(2.500) 
11.000 

 
10.000 
3.500 

(2.500) 
11.000 

 
40.000 
7.000 

(5.000) 
42.000 

Tratamentul B 
Venituri 
Venituri proiect 
Cheltuieli cu amortizarea 
Cheltuieli de cercetare 
Rezultat contabil 

 
10.000 

0 
0 
0 

10.000 

 
10.000 

0 
(2.000) 
(3.000) 

5.000 

 
10.000 

3.500 
0 
0 

13.500 

 
10.000 
3.500 

0 
0 

13.500 

 
40.000 
7.000 

(2.000) 
(3.000) 
42.000 

Tratamentul C 
Venituri 
Venituri proiect 
Cheltuieli de cercetare 
Rezultat contabil 

 
10.000 

0 
(2.000) 

8.000 

 
10.000 

0 
 (3.000) 

7.000 

 
10.000 

3.500 
0 

13.500 

 
10.000 
3.500 

0 
13.500 

 
40.000 
7.000 

 (5.000) 
42.000 

              Notă:Sumele puse în paranteză au semnul minus 
 

Se observă că deşi rezultatul cumulat este acelaşi pe cei 4 ani, structura lui în cadrul fiecărui 
an este diferită, în funcŃie de tratamentul contabil ales. 

Creativitatea contabilă se poate manifesta şi în cazul în care există cheltuieli comune mai 
multor proiecte, iar delimitarea lor pe fiecare proiect are un caracter subiectiv. 

 
4. CONTRACTELE ÎN CONSTRUCłII 
Alegerea între cele două metode de contabilizare a contractelor de construcŃii are următorul 

impact asupra contului de profit şi pierdere: 
� în baza contractului finalizat, rezultatul va fi recunoscut în momentul finalizării contractului; 
�  în baza metodei procentajului de definitivare, rezultatul va fi eşalonat în timp pe întreaga 

durată de derulare a contractului. 
Trecerea de la o metodă la alta are, de asemenea, un impact semnificativ asupra contului de 

profit şi pierdere. 
 
5. FONDUL COMERCIAL 
Subevaluarea activelor societăŃii achiziŃionate conduce la majorarea fondului comercial. 

Capitalizarea fondului comercial şi amortizarea acestuia pe durata sa de viaŃă utilă au influenŃă 
asupra rezultatului din exerciŃiile viitoare (cheltuielile cu amortizarea fondului comercial conduc la 
diminuarea rezultatului, cu consecinŃe asupra cursului bursier al acŃiunilor şi competitivităŃii 
ofertelor publice de cumpărare concurenŃiale). Imputarea fondului comercial asupra capitalurilor 
proprii conduce la diminuarea acestora, rezultatul din exerciŃiile viitoare nefiind influenŃat de 
cheltuielile cu amortizarea fondului comercial. 

Ce trebuie să reŃinem este că aceste procedee conŃin o anumită „doză” de creativitate 
contabilă cu caracter de subiectivism, cu conştientizarea faptului că ele schimbă prezentarea 
conturilor, dar sunt totuşi rezultanta unei opŃiuni atunci când sunt alese dintre mai multe metode, 
ceea ce ne face să afirmăm că se află în perimetrul reglementărilor contabile. 

În majoritatea cazurilor în care se manifestă contabilitatea creativă, alegerea şi aplicarea 
politicilor contabile se încadrează în sfera flexibilităŃii standardelor şi regulilor contabile. Maniera 
în care politicile contabile sunt aplicate are la bază judecata profesională. În multe cazuri însă, 
această judecată duce la prejudicierea rezultatelor şi a poziŃiei financiare raportate. 
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Printre procedeele care au un impact asupra bilanŃului menŃionăm următoarele posturi 

vizate: Imobilizări şi capitaluri proprii. 
Tehnicile de contabilitate creativă referitoare la reevaluarea imobilizărilor sunt utilizate de 

regulă de entităŃile aflate în dificultate cu scopul de a-şi majora capitalurile proprii (rezervele din 
reevaluare) şi, astfel de a-şi spori artificial capacitatea de îndatorare.  

Un alt loc de manifestare a contabilităŃii creative este producŃia de imobilizări, prin 
înregistrarea în valoarea imobilizărilor a cheltuielilor fixe (salarii şi amortizări) aferente 
subactivităŃii. 
 

CONCLUZII 
Din punctul nostru de vedere, contabilitatea creativă este un instrument în sprijinul 

managerului, folosit pentru a promova şi susŃine imaginea companiei pe care o conduce şi de a 
selecŃiona informaŃia de aşa natură încât datele oferite să susŃină interesul pe care îl urmăreşte. 

PrezenŃa opŃiunilor în contabilitate pe fondul libertăŃii de alegere şi apreciere permite 
managementului întreprinderii ca, în funcŃie de interesele urmărite sau de înclinaŃia către optimism 
sau pesimism, să fie tentat de inversarea raŃionamentelor sau traducerea în contabilitate a unor 
inovaŃii juridice, economice şi financiare, pentru care normalizarea nu a găsit încă soluŃii, poate crea 
oportunităŃi pentru subiectivism şi contabilitate creativă, ce poate avea ca efect modelarea 
rezultatului şi a conŃinutului situaŃiilor financiare. 
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Cap I Prezentarea entităŃii economice 

ISTORIC  
In 1963, Guvernul României a decis să construiască prima şi unica uzină de aluminiu, 

ALRO, în Slatina. Prima şarjă de aluminiu românesc a fost produsă în 1965. Din 1982 până în 
1989, capacitatea de producŃie a uzinei a ajuns treptat la 263.500 de tone anual. 

In 1997, ALRO SA a fost transformată în societate pe acŃiuni tranzacŃionate la Bursa de 
Valori Bucureşti. După prima etapă de privatizare guvernul încă deŃinea pachetul majoritar de 
acŃiuni în companie. 

Privatizarea ALRO SA a fost propusă în 2001-2002 conform programului PSAL 2 convenit 
cu Banca Mondială. Procesul de privatizare internaŃională s-a încheiat prin selectarea consorŃiului 
de companii Marco Group (astăzi Vimetco) ca investitor strategic la ALRO. În octombrie 2002, 
Guvernul României a încheiat acordul de privatizare cu Marco Consortium. 

În prezent, Vimetco N.V. deŃine peste 87% din acŃiunile ALRO. De la privatizarea ALRO 
din 2002, Marco Group a investit în companie peste 210 milioane USD, care au permis 
îmbunătăŃirea protecŃiei mediului, precum şi creşterea cu 20% a producŃiei (la 184.000 de tone), în 
comparaŃie cu perioada anterioară privatizării 

Cu o producŃie de 288.000 de tone metrice de aluminiu primar în 2008, ALRO SA este cea 
mai mare companie producătoare de aluminiu din Europa Centrală şi de Est (exceptând Rusia). 
ALRO SA reprezintă astăzi una dintre cele mai mari companii din România, având o contribuŃie 
importantă la dezvoltarea economiei locale şi naŃionale. 

Compania face parte din grupul internaŃional industrial şi de investiŃii Vimetco N.V. care îşi 
desfăşoară activitatea în industria aluminiului. AcŃiunile ALRO SA sunt tranzacŃionate la Bursa de 
Valori Bucureȋti.  

 

CAP II PerformanŃele SC. ALRO. SA 

Contul de profit şi pierdere 
Contul de profit si pierdere reprezintă un document contabil de sinteză, prevăzut de Legea 

ContabilităŃii, care măsoară performanŃele activităŃii întreprinderii în cursul perioadei analizate, 
concentrând veniturile si cheltuielile unei întreprinderi pentru o perioadă dată şi explicând modul de 
formare a rezultatelor122.  

Prezentarea contului de profit si pierdere variază de la o Ńară la alta, în funcŃie de 
particularităŃile economice, juridice şi fiscale ale fiecărei Ńări, putându-se realiza o tipologie de 
prezentare a contului de rezultate în funcŃie de două criterii: 

1. După forma de prezentare: 

                                                
122 Dorina POPA, Analiză economico-financiară , elemente teoretice şi aplicaŃii practice, Editura UniversităŃii din 
Oradea, 2006, p.110 
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− sub formă de tablou bilateral (în cont), în care cheltuielile şi pierderile sunt prezentate în 
partea stângă, iar veniturile si profitul în partea dreaptă; 

− sub formă verticală (în listă) care explică formarea din treaptă în treaptă a rezultatului 
exerciŃiului. 

2. După conŃinutul informaŃional: 
− cont de rezultate cu prezentarea veniturilor şi cheltuielilor după natura sau originea acestora; 
− cont de rezultate cu prezentarea după destinaŃie a veniturilor si cheltuielilor (prezentare pe 

funcŃiuni sau activităŃi a veniturilor si cheltuielilor). 
Forma de prezentare verticală (în listă) este cea mai des întâlnită (utilizată), deoarece pune în 

evidenŃă rezultatul generat de fiecare tip de activitate desfăşurată de întreprindere. Acest mod de 
prezentare are avantajul separării rezultatului exploatării de cel provenind din operaŃiuni financiare 
si extraordinare. Rezultatul net este obŃinut prin corectarea sumei algebrice a celor trei rezultate cu 
impozitul pe profit.  

Prezentarea după natură clasifică cheltuielile după natura economică (consum de materii 
prime, salarii, amortizare etc.) fără să le aloce pe funcŃiuni ale întreprinderii. Prezentarea după 
destinaŃie clasifică cheltuielile în funcŃie de locul/ activitatea de provenienŃă (costul vânzărilor, 
cheltuielile de desfacere, cheltuieli generale de administraŃie). DistincŃia între cele două criterii de 
clasificare se realizează numai la nivelul veniturilor şi cheltuielilor de exploatare, structurarea 
celorlalte venituri si cheltuieli fiind identică.  

În România, structurarea elementelor de venituri si cheltuieli în contul de profit şi pierdere 
are la bază activitatea întreprinderii, care se identifică de fapt cu operaŃiile economico-financiare 
desfăşurate de aceasta într-o perioadă de gestiune. Veniturile şi cheltuielile sunt definite conform 
standardului contabil internaŃional IAS 1 „Prezentarea situaŃiilor financiare”123 astfel: 
● veniturile reprezintă creşteri de avantaje economice viitoare înregistrate pe parcursul perioadei 
contabile sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori descreşteri ale datoriilor, care au ca 
rezultat creşterea capitalurilor proprii, diferită de cea care provine din contribuŃiile proprietarilor 
capitalului; 
● cheltuielile reprezintă diminuări de avantaje economice înregistrate pe parcursul perioadei 
contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care au ca 
rezultat o diminuare a capitalurilor proprii, diferită de cea rezultată din distribuirile în favoarea 
proprietarilor de capital. 

Formatul contului de profit şi pierdere este următorul: 
1. Cifra de afaceri netă 
2. VariaŃia stocurilor de produse finite şi a producŃiei în curs de execuŃie 
3. ProducŃia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 
4. Alte venituri din exploatare 
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 
    b) Alte cheltuieli externe 
6. Cheltuieli cu personalul: 

a) Salarii si indemnizaŃii 
b) Cheltuieli cu asigurările sociale, cu indicarea distinctă a celor referitoare la pensii 

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si imobilizările necorporale 
    b) Ajustări de valoare privind activele circulante, în cazul în care acestea depăsesc suma 
ajustărilor de valoare care sunt normale în entitatea în cauză 
8. Alte cheltuieli de exploatare 
9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obŃinute de la entităŃile afiliate 
10. Venituri din alte investiŃii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea 
distinctă a celor obŃinute de la entităŃile afiliate 
11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare, cu indicarea distinctă a celor obŃinute de la entităŃile 
afiliate 

                                                
123 IAS 1 Prezentarea situaŃiilor financiare, paragrafele 70 a si 70 b. 
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12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investiŃiile deŃinute ca active circulante 
13. Dobânzi de plătit şi cheltuieli similare, cu indicarea distinctă a celor privind entităŃile afiliate 
14. Profitul sau pierderea din activitatea curentă 
15. Venituri extraordinare 
16. Cheltuieli extraordinare 
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară 
18. Impozitul pe profit 
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 
20.Profitul sau pierderea exerciŃiului financiar 

Analiza soldurilor intermediare de gestiune 
2.1. SIG – Activitate  
 

1. Cifra de afaceri (CA) exprimă volumul afacerilor realizate cu terŃii cu ocazia activităŃii 
curente a întreprinderii şi se determină cu ajutorul relaŃiei124: 

CA = Qv + Vmf +Vdl +Vsbu 
unde, 

CA = cifra de afaceri, 
Qv = producŃia vândută, 
Vmf = venituri din vânzarea mărfurilor, 
Vdl = venituri din dobânzi înregistrate de entităŃile al căror obiect de activitate îl reprezintă, 
Vsbu = venituri din subvenŃii de exploatare aferente cifrei de afaceri, 
CA 2008 = 1 968 015 548 lei 
CA 2009 = 1 410 481 647 lei 
CA 2010 = 1 812 185 954 lei 

∆CA = CA 2009 – CA 2008 =1 410 481 647 lei -1 968 015 548 lei = - 55 753 390 lei 

∆CA% =  

∆CA = CA 2010 – CA 2009 = 1 812 185 954 lei - 1 410 481 647 lei = 401 704 307 lei 

∆CA% =  

Se constată o scădere a CA cu 55 753 390, respectiv 28,33% in 2009 faŃă de 2008. Această situaŃie 
este determinată de scăderea într-un ritm mai alert a Qv, influenŃa pozitivă a Vmf fiind anulată.  

In schimb, în 2010 faŃă de 2009 se constată o creştere a CA cu 401 704 307 lei, reprezentând 
28,48%. Această situaŃie este determinată de creşterea celor două elemente, respectiv producŃia 
vândută şi veniturile din vânzarea mărfurilor. 

1. Marja comercială este suplimentul de valoare adusă de întreprindere prin activitatea de 
comercializare (produse şi mărfuri cumpărate şi revândute), fiind un element al valorii 
adăugate, şi se determinându-se cu ajutorul relaŃiei125: 
MC = Vmf – Cmf  

                                                
124 Silvia Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, p.38 
125 Ibídem, 
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unde,  

MC = marja comercială, 
Vmf = venituri din vânzarea mărfurilor, 
Cmf = cheltuieli privind mărfurile, 
MC 2008 = 254 415 lei – 74 131 lei = 180 284 lei 
MC 2009 = 33 647 863 lei – 30 745 134 lei = 2 902 729 lei 
MC 2010 = 530 633 lei – 476 366 lei = 54 267 lei 
∆MC = MC 2009 – MC 2008 = 2 902 729  lei – 180 284 lei = 2 722 445 lei 
∆MC% =  

∆MC = MC 2010 – MC 2009 = 54 267 lei – 2 902 729 lei = - 2 848 462 lei 
∆MC% =  

Se constată o creştere a MC cu 2 722 455 lei în anul 2009 faŃă de 2008, din cauza creşterii Vmf într-
o masură mai mare decât creşterea Cmf, astfel încât influenŃa negativă a Cmf a fost anulată. 

În anul 2010 faŃă de 2009 se constată o scădere a MC cu 2 848 462 lei, respectiv 98,13%, 
din cauza scăderii Vmf într-o măsură mai mare decât Cmf, astfel încât influenŃa pozitivă a Cmf a 
fost anulată de influenŃa negativă mai mare a scăderii Vmf. 
2. ProducŃia exerciŃiului cuprinde bunurile şi serviciile produse de întreprindere în cursul 
exerciŃiului, indiferent de destinaŃie, fiind determinată astfel126: 

Qe = Qv ± Qs + Qi 
unde, 

Qe = producŃia exerciŃiului, 
Qv = producŃia vândută, 
Qs = producŃia stocată, 
Qi = producŃia imobilizată, 
Qe 2008 =1 967 761 133 + 126 592 881 + 15 062 423 = 2 109 416 437 lei 
Qe 2009 = 1 376 833 784 – 150 029 374 + 7 904 468 = 1 234 708 878 lei 
Qe 2010 = 1 812 505 628 + 26 788 289 + 4 874 153 = 1 844 168 070 lei 

∆Qe = Qe 2009 – Qe 2008 = - 874 707 559lei 

∆Qe% =  

∆Qe = Qe 2010 – Qe 2009 = 609 459 192 lei 

∆Qe% =  

                                                
126 Silvia Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, p.38 
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Se constată scăderea Qe cu 874 707 559, respectiv 41,47%, în al doilea an de referinŃă datorită 
scăderii in principal a producŃiei vândute, dar şi datorită creşterii producŃiei stocate. 

În anul 2010 faŃă de 2009 se constată, însă, creşterea Qe cu 609 459 192 lei, respectiv 
49,36%, datorită creşterii mai accelerate a producŃiei vândute, influenŃând rezultatul indicatorului 
într-un mod pozitiv. 

3. Valoare adăugată exprimă ceea ce adaugă întreprinderea la circuitul economic prin propria 
activitate şi se calculează prin relaŃia127: 

VA = Qe + MC – Ci  
unde,  

VA = valoarea adăugată, 
Qe = producŃia exerciŃiului, 
MC = marja comercială, 
Ci = consumul intermediar, 
Ci 2008 = 1 435 116 936 
Ci 2009 = 509 666 491 + 29 481 574 + 362 896 675 + 86 637 790 = 988 682 530 
Ci 2010 = 606 039 209 + 32 657 114 + 481 255 245 + 117 811 602 = 1 237 763 170 
VA 2008 = 2 109 416 437 + 180 284 – 1 435 116 936 =674 479 785 lei 
VA 2009 = 1 234 708 878 + 2 902 729 - 988 682 530 = 248 929 077 lei 
VA 2010 = 1 844 168 070 + 54 267 – 1 237 763 170 = 606 459 167 lei 
∆VA = VA 2008 – VA 2009 = - 425 550 708 lei 
∆VA =  

∆VA = VA 2009 – VA 2010 = 357 530 090 lei 
∆VA =  

Se constată scăderea VA cu 425 550 708, respectiv 63,09%, în anul 2009 faŃă de 2008 datorită 
scăderii mai accelerate a Qe, influenŃând într-un mod negativ rezultatul indicatorul, deşi MC şi Ci 
au avut influenŃe pozitive datorită creşterii MC şi scăderii Ci totuşi aceste influenŃe au fost anulate 
de scăderea indicatorului Qe. 

Însă în anul 2010 faŃă de 2009 se constată creşterea VA cu 357 530 090 lei, respectiv 
143,63%, datorită creşterii mai accelerate a Qe, influenŃând astfel într-un mod pozitiv rezultatul 
indicatorului deşi MC a înregistrat o scădere în 2010 faŃă de 2009 cu 2 848 462 lei, respectiv 

                                                
127 Silvia Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, p.38 
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98,13% şi deşi Ci a înregistrat o creştere cu 249 080 640, totuşi aceste influenŃe negative au avut o 
valoare mult mai mică astfel încât au fost anulate de creşterea Qe. 

Indicator Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010 ∆ 2008/2009 
∆%2008/20

09 
∆2009/2010 

∆%2009/20
10 

CA 1.968.015.548 1.410.481.647 1.812.185.954     
MC 180.284 2.902.729 54.267 2.722.445 15,10 - 2.848.462 - 0,98 
Qe 2.109.416.437 1.234.708.878 1.844.168.070 - 874.707.559 - 0,41 609.459.192 0,49 
VA 

674.479.785 248.929.077 606.459.167 - 425.550.708 - 0,63 357.530.090 1,44 

2.2. SIG – Rentabilitate  
1. Rezultatul brut din exploatare128 

RBE = VA + Sbv – Chp – Ait 
        = VA – Chp – Ait  
unde, 

RBE = rezultatul brut din exploatare, 
VA = valoarea adăugată, 
Chp= cheltuieli cu personalul, 
Ait= alte impozite şi taxe. 
RBE 2008 = 674 479 785 – 230 781 781 – 10 518 662 = 433 179 342 lei 
RBE 2009 = 248 929 077 – 169 928 220 – 9 310 485 = 69 690 372 lei 
RBE 2010 = 606 459 167 – 150 750 847 – 9 472 157 = 446 236 163 lei 
∆RBE = RBE 2009 – RBE 2008= - 363 488 970 lei 

∆RBE% =  

∆RBE = RBE 2010 – RBE 2009= 376 545 791 lei 

∆RBE% =  

 În anul 2009 faŃă de 2008 se constată scăderea RBE cu 363 488 970, respectiv 83,91% datorită 
scăderii VA influenŃând negativ rezultatul indicatorului şi anulând astfel influenŃa pozitivă dată de 
scăderea  indicatorilor Ait şi Chp. 

Se constată creşterea RBE cu 376 545 791 lei, respectiv 540,31%, datorită creşterii VA în 
anul 2010 faŃă de 2009 şi scăderii Chp, influenŃând astfel rezultatul indicatorului într-un mod 
pozitiv, deşi în aceeaşi perioadă analizată a existat o creştere şi în cazul Ait, acestea influenŃând 
negativ dar într-o măsură mult mai mică, astfel încât decisivă în determinarea rezultatului 
indicatorului a fost creşterea VA. 

2. Rezultatul din exploatare129 
RE = Ve – Ce 
unde, 

RE = rezultatul din exploatare, 
Ve = venituri din exploatare, 
                                                
128 Silvia Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, p.87 
129 Silvia Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, p.87 
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Ce = cheltuieli din exploatare, 
RE 2008 = 2 134 172 504 – 1 869 054 834 = 265 117 670 lei 
RE 2009 = 1 288 930 488 – 1 227 016 909 = 61 913 579 lei 
RE 2010 = 289 448 153 lei 
∆RE = RE 2010 – RE 2009 = - 203 204 091 lei 

∆RE% =  

∆RE = RE 2010 – RE 2009 = 227 534 574 lei 

∆RE% =  

Se constată scăderea RE cu 203 204 091 lei, respectiv 76,65%, în anul 2009 faŃă de 2008 datorită 
scăderii Ve într-un ritm mai accentuat decât scăderea Ce, determinând un rezultat negativ. 

Însă în anul 2010 faŃă de 2009 se constată creşterea RE cu 227 534 574 lei, respectiv 
367,50%, datorită creşterii Ve într-un ritm mai accentuat decât creşterea Ce, determinând un 
rezultat pozitiv. 

3. Rezultatul financiar130 este rezultatul care provine din activitatea financiară, cuprinde 
elemente de fluxuri financiare şi elemente care corespund riscurilor ataşate, fiind un sold 
intermediar între rezultatul de exploatare şi rezultatul curent şi se calculează prin diferenŃa: 
RF = VF – CF  
unde, 

RF = rezultatul financiar, 
VF = venituri financiare, 
CF = cheltuieli financiare, 
RF 2008 = 316 397 318 – 27 862 786 = 288 534 532 lei 
RF 2009 = 335 700 940 – 312 747 422 = 22 953 518 lei 
RF 2010 = 342 780 533 – 439 202 503 = -96 421 970 lei 
∆RF = RF 2009 – RF 2008 = -265 581 014 lei 

∆RF% =  

∆RF = RF 2010 – RF 2009 = - 119 375 488 lei 

∆RF% =  

                                                
130 Ibídem,  
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Se constată o scădere a RF cu 265 581 014 lei, respectiv 92,04%, în anul 2009 faŃă de 2008 datorită 
creşterii mai accelerate a CF decât creşterea VF, influenŃând astfel într-un mod negativ rezultatul 
indicatorului. 

Se constată o scădere a RF cu 119 375 488, respectiv 520,07%, în anul 2010 faŃă de 2009 
datorită creşterii mai accelerate a CF decât creşterea VF, influenŃând astfel într-un mod negativ 
rezultatul indicatorului. 

4. Rezultatul curent131 Ńine cont de politica de finanŃare a întreprinderii, nu este influenŃat de 
elemente extraordinare sau fiscale pure şi cumulează rezultatul din exploatare cu rezultatul 
financiar: 

RC = RE + RF 
unde, 

RC = rezultatul curent, 
RE = rezultatul din exploatare 
RF = rezultatul financiar 
RC 2008 = 265 117 670 + 288 534 532 = 553 652 202 lei 
RC 2009 = 61 913 579 + 22 953 518 = 84 867 097 lei 
RC 2010 = 289 448 153 +(-96 421 970) = 193 026 183 lei 
∆RC = RC 2009 – RC 2008 = -468 785 105 lei 

∆RC% =  

∆RC = RC 2010 – RC 2009 = 108 159 086 lei 

∆RC% =  

 
Se constată o scădere a RC cu 468 785 105 lei, respectiv 84,67%, în anul 2009 faŃă de 2008 

datorită scăderii RE şi RF. 

În următorul an, însă, se constată o creştere a RC cu 108 159 086 lei, respectiv 127,45% deşi 
în anul curent RF a înregistrat o pierdere, aceasta a fost însă compensată de profitul RE, care a 
anulat efectul negativ, ajungând în final să determine un rezultat pozitiv în cazul RC. 
5. Rezultatul extraordinar132 reflectă incidenŃa evenimentelor neprevăzute neobişnuite în activitatea 
curentă (calamităŃi), exprimat sub forma PROFITULUI sau PIERDERII: 

                                                
131 Silvia Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, p.89 
132 Silvia Petrescu, Analiză şi diagnostic financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucureşti, 2008, p.90 
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REx = Vex – Cex 
unde,  

REx = rezultatul extraordinar, 
Vex = venituri din activitatea extraordinară, 
Cex = cheltuieli din activitatea extraordinară, 
REx 2008 = 0 
REx 2009 = 0 
REx 2010 = 0 
∆REx = 0 
∆REx% = 0 
∆REx = 0 
∆REx% = 0 

Se constată că REx a înregistrat o valoare nulă datorită faptului că în perioada analizată nu 
au avut loc activităŃi extraordinare. 

6. Rezultatul brut133 al exerciŃiului se obŃine prin însumarea rezultatului curent cu rezultatul 
extraordinar: 

RB = RC + REx 
unde,  

RB = rezultatul brut, 
RC = rezultatul curent, 
REx = rezultatul exerciŃiului, 
RB 2008 = 553 652 202 lei 
RB 2009 = 84 867 093 lei 
RB 2010 = 193 026 183 lei 
∆RB = RB 2009 – RB 2008 = -468 785 105 lei 
∆RB% = -84,67% 
∆RB = RB 2010 – RB 2009 = 108 159 086 lei 

∆RB% = 127,45% 

 
Se constată ca RB a înregistrat o scădere, în anul 2009 faŃă de 2008, fiind influenŃat doar de 

modificarea RC, Rex fiind în perioada analizată nul. 
Se constată că RB a înregistrat o creştere cu 108 159 086, respectiv 127,45%,în anul 2010 

faŃă de 2009, fiind influenŃat doar de modificările RC, REx fiind în perioada analizată nul. 

7. Rezultatul net134 al exerciŃiului constituie soldul final după aplicarea cotei procentuale de impozit 
(i) asupra rezultatului brut (impozabil) al perioadei curente, fiind calculat ca diferenŃă: 

                                                
133 Ibídem,  
134 Idem,  
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RN=RB- Impozit pe profit 
RN 2008 = 247 226 957 lei 
RN 2009 = 78 216 767 lei 
RN 2010 = 159 781 849 lei 
∆RN = - 169010190lei 
∆RN% = - 68, 36 % 
∆RN = 81 565 082 lei 
∆RN% = 104,28% 

Se constată o scădere a RN datorită scăderii RB în anul 2009 faŃă de 2008. 
În următorul an analizat se constată o creştere a RN cu 81 565 082 lei, respectiv 104,28% 

datorită creşterii RB în toată perioada de referinŃă. 

CONCLUZII 
Se observă o reducere accentuată a CA în cel de-al doilea an analizat respectiv 2009, situaŃie 

negativă economic pentru companie însă după cum putem constata în urma analizei făcute în anul 
2010 evoluŃia indicatorului s-a situat pe un trend ascendent înregistrând o creştere importantă. 

Cel de-al doilea indicator a înregistrat valorile cele mai importante în anul 2009 situându-se 
la o valoare ce depăşeşte 2500 000 lei, situaŃie favorabilă datorită creşterii veniturilor din vânzarea 
mărfurilor într-o măsură mai mare decât creşterea cheltuielilor privind mărfurile. În ultimul an 
analizat, însă, constatăm că acest indicator a scăzut vertiginos, din cauza scăderii veniturilor din 
vânzarea mărfurilor, într-o măsură mult mai mare decât scăderea cheltuielilor privind mărfurile, 
fiind astfel o situaŃie îngrijorătoare pentru societatea comercială. 

Indicatorul „producŃia exerciŃiului” are o evoluŃie nefavorabilă în cel de-al doilea an 
analizat, respectiv 2009 în principal datorită scăderii producŃiei vândute, însă asupra rezultatului 
indicatorului a acŃionat totodată şi producŃia stocată care în anul analizat a crescut. În ultimul an, 
însă Qe şi-a reluat cursul ascendent, rezultatul acestuia fiind determinat atât de creşterea producŃiei 
cât şi de scăderea celorlalŃi 2 factori respectiv productia stocata şi productia imobilizata. 

Valoarea adăugată a înregistrat de asemenea o valoare mai mică în anul 2 de referinŃă 
comparativ cu primul, fiind influenŃată exclusiv de scăderea Qe, deşii Mc şi Ci au avut influenŃe 
pozitive datorită evoluŃiei acestora, respectiv creşterea Mc şi scăderii Ci, însă în anul 2010 evoluŃia 
indicatorului, a înregistrat o creştere cu aproape 150% faŃă de anul precedent fiind influenŃat de 
creşterea Qe într-un ritm mai mare decât scăderea Mc şi creşterea Ci care ar fi putut influenŃa 
negativ indicatorul. 

Rezultatul brut din exploatare a avut o evoluŃie descendentă în anul 2009 faŃă de 2008 din 
cauza scăderii accentuate a VA, însă în 2010 influenŃa creşterii VA a avut un efect pozitiv asupra 
rezultatului indicatorului, concomitent cu influenŃa pozitivă dată de scăderea Chp. 

În cazul rezultatului din exploatare putem constata că în anul 2009 veniturile din exploatare 
fiind influenŃate de producŃia exerciŃiului au înregistrat valori scăzute ducând astfel la o scădere a 
indicatorului cu aproximativ 75% faŃă de perioada anterioară, însă în 2010 a avut loc o revenire 
spectaculoasă, indicatorul înregistrând o valoare cu aproximativ 360% mai mare decât in perioadă 
precedentă. 
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Rezultatul financiar a avut o evoluŃie nefavorabilă din punct de vedere economic în perioada 
analizată ajungând chiar la o valoare negativă în 2010, ceea ce înseamnă că veniturile financiare au 
fost mai mici decât cheltuielile financiare. 

Rezultatul curent în anul 2009 faŃă de 2008 a înregistrat o scădere datorită evoluŃiei 
descendente a celor 2 factori RE şi RF, însă în următorul an evoluŃia este uşor ascendentă deşi RF a 
înregistrat o pierdere aceasta a fost totuşi compensată de profitul RE, care a anulat efectul negativ. 

Rezultatul brut a înregistrat aceleaşi valori ca Rezultatul curent deoarece în perioada 
analizată nu eu existat rezultate din activitatea extraordinară. 
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CONTABILITATEA CREATIVA SI IMPLICATIILE ACESTEIA ASUPRA 
PERFORMANTEI INTREPRINDERII 

 
Autori: CALCIU Liliana Carmen, MANCIU Violeta Lidia, TURCU Marinela 

Anul II, Management Contabil şi Informatică de Gestiune 
Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr.  Victoria FIRESCU 

 
PARTEA I  

ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA CREATIVĂ 
 

1. Conceptul de contabilitate creativǎ. 
Contabilitatea creativă este procesul prin care profesioniştii contabili îşi folosesc cunoştinŃele 

în scopul manipulării cifrelor contabile, profitând de posibilitatea interpretării actelor normative şi 
de existenŃa numeroaselor opŃiuni în rezolvarea diferitelor probleme contabile.  

NoŃiunea de contabilitate creativa a fost invocata pentru prima data in literatura in anul 1973 
de catre cercetatorul britanic J. Argenti. Acesta a stabilit o legatura directa intre practicile de 
contabilitate creativa, incompetenta managerilor si declinul afacerilor, precizand ca utilizarea 
contabilitatii creative reprezinta un indiciu preves. 

O trecere în revistă a câtorva dintre cele mai argumentate puncte de vedere asupra 
dimensiunilor şi limitelor contabilităŃii creative a fost realizată, în 1996, de către profesorul Niculae 
Feleagă în lucrarea “Controverse contabile”. 

DefiniŃia cea mai substanŃială îi aparŃine însă lui Naser. Conform acestuia, contabilitatea 
creativă este:  

1) procesul prin care, dată fiind existenŃa unor breşe în reguli, se manipulează cifrele 
contabile şi, profitând de flexibilitate, se aleg acele practici de măsurare şi divulgare ce permit 
transformarea documentelor de sinteză din ceea ce ele ar trebui să fie în ceea ce managerii doresc;  

2) procesul prin care tranzacŃiile sunt structurate de asemenea manieră încât să permită 
“producerea” rezultatului contabil dorit. 

Majoritatea lucrărilor de specialitate prezintă semnificaŃia negativă a contabilităŃii creative 
şi utilizarea ei cu scopul de a induce în eroare utilizatorii externi ai documentelor de sinteză. Astfel, 
Griffiths afirmă că “orice firmă îşi trunchiază beneficiile. 

La originea sa, contabilitatea creativă este virtuoasă: ea oferă contabilităŃii mijloace care să-i 
permită să Ńină pasul cu dezvoltarea crescândă a pieŃelor şi proliferarea produselor financiare. 
Problema derivă din faptul că începe să se manifeste rapid perversitatea instinctivă a oamenilor de 
afaceri.” 

Elementele prezentate demonstrează că, deşi există neînŃelegeri în ceea ce priveşte definirea 
contabilităŃii creative, majoritatea cercetătorilor acceptă că, în esenŃă, aceasta se distinge prin două 
aspecte.  

- în primul rând, ea presupune utilizarea imaginaŃiei profesioniştilor contabili a 
traduce acele inovaŃii juridice, economice şi financiare pentru care nu există, în 
momentul apariŃiei lor, soluŃii contabile normalizate.  

- în al doilea rând, montajele care decurg din această inginerie financiară sunt 
iniŃiate în funcŃie de incidenŃa lor asupra bilanŃului şi rezultatelor întreprinderii. 

 
2. Premise ale creativitǎŃii contabile. 

Cel mai utilizat model pentru reflectarea performanŃelor companiilor este contul de profit şi 
pierdere. Valoarea informaŃională a acestei componente a situaŃiilor finanaciare rezidă în acea că  
redă performanŃa întreprinderii, adică, indică gradul în care aceasta şi-a realizat obiectivele pe linia 
obŃinerii profitului. În contul de profit şi pierdere apar fluxurile care determină rezultatul, înŃeles, în 
principiu, ca variaŃie a capitalurilor proprii în cursul unui execiŃiu financiar. 

Întrebarea care se ridică este, însă, cât de exact poate fi determinat rezultatul cu ajutorul unui 
astfel de cont de profit şi pierdere? Răspunsul nu poate fi decât unul relativ. Dacă întocmirea 
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contului de profit şi pierdere se face de specialişti de bună credinŃă, rezultatul poate fi unul cât mai 
realist posibil. Dacă aceştia recurg la procedee, tehnici, instrumente, având ca scop prezentarea 
favorabilă a poziŃiei financiare şi performanŃelor companiei, rezultatul poate fi unul distorsionat. 

Întrebarea care se ridică este, însă, cât de exact poate fi determinat rezultatul cu ajutorul unui 
astfel de cont de profit şi pierdere? Răspunsul nu poate fi decât unul relativ. Dacă întocmirea 
contului de profit şi pierdere se face de specialişti de bună credinŃă, rezultatul poate fi unul cât mai 
realist posibil. Dacă aceştia recurg la procedee, tehnici, instrumente, având ca scop prezentarea 
favorabilă a poziŃiei financiare şi performanŃelor companiei, rezultatul poate fi unul distorsionat. 

 
3. Manipularea informaŃiei cu ajutorul contabilităŃii creative. 

În decursul  timpului, contabilitatea a fost tratată şi ca o artă: „arta de a falsifica sau truca un 
bilanŃ’; „arta de a se calcula beneficiile”; „arta de a prezenta un bilanŃ”; „arta de a crea 
provizioane”. 

Ingineria contabilă este o denumire mai puŃin întâlnită în literatura de specialitate, fiind 
intitulată de regulă, contabilitate creativă şi constituind subiectul unei literaturi bogate în ultimii 20 
de ani. Recurgerea la noŃiunea de “inginerie contabilă” o argumentăm prin faptul că aceasta poate 
fi asimilată cu activitatea de creaŃie, de proiectare, de cercetare, de conducere a “procesului 
tehnologic” de către profesioniştii contabili, din care rezultă  “imaginea fovorabilă”, dorită a 
companiei. Folosită în mod serios, noŃiunea “inginerie contabilă” creează iluzia unei situaŃii mai 
favorabile a poziŃiei financiare şi a performanŃelor companiei.  

MulŃi dintre noi s-au întrebat poate dacă frauda şi ingineria contabilă sunt două noŃiuni 
sinonime. Răspunsul este categoric nu. Frauda este acŃiunea de rea-credinŃă prin care se încalcă 
legea, are caracter negativ, în timp ce ingineria contabilă respectă legea, dar nu şi spiritul ei. Deşi 
diverse, abordările prezentate au un numitor comun, acela că, ingineria contabilă este legală şi are 
ca obiectiv crearea unei imagini distorsionate a companiei, prezentând-o mai prosperă, mai 
atractivă,  inducând  în eroare investitorii.     

Concluzionând, putem afirma că ingineria contabilă reprezintă un ansamblu de procedee ce 
au ca obiectiv modificarea nivelului rezultatului în vederea optimizării sau minimizării situaŃiilor 
financiare, fără ca cele două obiective să se excludă reciproc; procedeele utilizate au la bază 
alegerile permise de reglementările contabile,   posibilităŃile deschise de slăbiciunile şi carenŃele 
normelor contabile, dar şi de mecanismele prin care contabilitatea poate interveni: determinarea 
interpretării contabile a unei tranzacŃii juridico-financiare sau elaborarea unui mecanism juridico-
financiar cu scopul modificării rezultatului sau situaŃiilor financiare.   

Aceste multiple posibilităŃi se bazează pe tehnicile de manipulare a informaŃiei contabile care 
sunt oferite chiar de tratamentele şi politicile contabile recomandate de normele internaŃionale de 
contabilitate. Ele oferă mai multe opŃiuni posibile în materie contabilă, care corespund fie unei alegeri 
contabile, fie unei libertăŃi de apreciere în contextul prezentării situaŃiilor financiare individuale sau 
consolidate ale organizaŃiei, care pot influenŃa diferit poziŃia financiară şi performanŃele acesteia.  

Există posibilitatea de a alege între diferite metode contabile. De exemplu, în unele Ńări, 
organizaŃiile pot alege între înscrierea integrală a cheltuielilor de dezvoltare în contul de profit şi 
pierdere şi amortizarea lor pe perioada proiectului. 

Se pot utiliza tranzacŃii artificiale pentru a manipula valorile din bilanŃ sau pentru a ajusta 
rezultatul. De exemplu, se procedează la vânzarea unui activ şi concomitent la preluarea lui în regim de 
închiriere pentru durata de viaŃă rămasă (leaseback).  
4. Motivele manipulării. 

Motivele apariŃiei şi dezvoltării tehnicilor de manipulare a informaŃiei contabile sunt 
determinate de dorinŃa factorilor de conducere şi decizie de a prezenta utilizatorilor informaŃii 
favorabile despre poziŃia financiară şi performanŃele organizaŃiei.   

 Acestea au dezvoltat imaginaŃia inovatoare a managerilor, sprijinită de specialiştii din 
domeniul contabil, de a găsi diverse metode de manipulare a informaŃiilor contabile care 
compuneau situaŃiile financiare.  
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Cauzele care au dus la apariŃia acestor metode sau tehnici de manipulare a rezultatelor 
financiare sunt numeroase şi diferă de la caz la caz, însă toate au un numitor comun, şi anume acela 
de a prezenta o situaŃie falsificată în raport cu realitatea, de a ascunde adevărul despre situaŃia de 
fapt, adevăr care nu ar fi pe placul celor interesaŃi de aceste informaŃii 

Unul dintre motivele care îi determină pe decidenŃi să folosească aceste procedee sunt 
costurile rezultate din conflicte de interese, plecând de la faptul că orice contract prezintă costuri 
asociate.  

Aceste costuri explică diferenŃele între procedurile contabile utilizate de către firme şi 
momentul adoptării anumitor proceduri contabile specifice. 

Procedurile contabile pot afecta gradul de lichiditate al firmei printr-un proces politic, proces 
care reprezintă o competiŃie între indivizi în ceea ce priveşte transferul de bogăŃie.  

Astfel, pentru a evita presiunile din partea guvernului şi pentru a mări subvenŃiile acordate 
firmei, unii manageri preferă tratamentele contabile care reduc profitul.  

O altă cauză este incompetenŃa managerilor care îşi concentrează atenŃia asupra unor 
aranjamente particulare şi neglijează sistemul de informare contabilă.  

Ajunsă în această situaŃie, organizaŃia apelează fără doar şi poate la metode inovatoare, 
facilitate de contabilitatea creativă, pentru a-şi îmbunătăŃi imaginea în faŃa furnizorilor pentru 
creşterea încrederii şi acordarea în continuare a creditului comercial, obŃinut din marfa acordată cu 
termene cât mai lungi de scadenŃă, în faŃa creditorilor, pentru a nu le micşora condiŃiile de acordare 
a creditelor şi stabilire a unor termene de rambursare mai mici.  

In această situaŃie, managerii refuză să accepte eşecul, utilizând tehnicile de manipulare a 
informaŃiei pentru a evita sau amâna cât mai mult prăbuşirea. 

Incertitudinea şi riscul marchează încă o posibilă cauză aplicării procedeelor de cosmetizare a 
informaŃiilor contabile.  

Astfel, utilizarea contabilităŃii creative este rezultatul creşterii volatilităŃii unora dintre 
elementele pieŃei. Trecerea de la moneda constantă la rate de schimb fluctuante, creşterea ratei 
dobânzii, corelată cu creşterea ratei inflaŃiei, au avut ca rezultat creşterea incertitudinilor.  

Diversitatea activităŃilor economice desfăşurate de organizaŃii necesită o serie de 
particularităŃi în ceea ce priveşte evaluarea acestora.  

Astfel, pentru a reprezenta cât mai bine imaginea unei activităŃi date, este necesară acordarea 
unei marje de libertate, o flexibilitate în ce priveşte opŃiunile în metodele de evaluare care, deşi 
legitimă, permite organizaŃiilor să-şi ajusteze rezultatele potrivit intereselor avute.  

O schimbare în ratele de repartizare a profitului ar putea prevesti modificări ale profitabilităŃii 
viitoare şi, ca urmare, ar avea efect asupra preŃului acŃiunii.  

Devine evident că în situaŃia în care managerii doresc să crească preŃul acŃiunii şi 
contabilitatea creativă îi poate ajuta în această privinŃă. 

 
PARTEA II  

TEHNICI DE MANIPULARE A PERFORMANłEI INTREPRINDERII CU AJUTORUL 
CONTABILITĂłII CREATIVE  

 
Tehnicile de manipulare a performanŃelor întreprinderii sunt oferite de tratamentele şi politicile 

contabile recomandate de normele contabile internaŃionale. ExistenŃa mai multor “opŃiuni” posibile în 
materie contabilă, corespunzând fie unor adevărate alegeri contabile, fie unei libertăŃi de apreciere  
contextul prezentării situaŃiilor financiare individuale sau consolidate, pot influenŃa performanŃa 
companiei  
 

1. Tehnici de manipulare a imaginii bilanŃului; 
Tehnicile de manipulare a performanŃelor întreprinderii sunt oferite de tratamentele şi politicile 

contabile recomandate de normele contabile internaŃionale. ExistenŃa mai multor “opŃiuni” posibile în 
materie contabilă, corespunzând fie unor adevărate alegeri contabile, fie unei libertăŃi de apreciere  
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contextul prezentării situaŃiilor financiare individuale sau consolidate, pot influenŃa performanŃa 
companiei 

Dezîndatorirea în fapt este anularea economică a unei datorii (transferul unei datorii în 
gestiunea unui trust însărcinat să efectueze rambursarea), ceea ce determină diminuarea ratei îndatoririi, 
creşterea ratei autonomiei financiare şi creşterea rentabilităŃii financiare. 

Prin urmare, credibilitatea evaluării este cea care permite sau nu recunoaşterea unor elemente în 
situaŃiile financiare. In multe situaŃii, costul sau valoarea trebuie estimat(ă), iar folosirea unor estimări 
rezonabile constituie o parte esenŃială în elaborarea situaŃiilor financiare şi nu afectează credibilitatea 
acestora. Elementele nu vor fi recunoscute în situaŃiile financiare în cazul în care nu poate fi realizată o 
estimare rezonabilă.  

Desi, conform principiului prudentei, activele trebuie evaluate la costul istoric, aplicarea cu 
strictete a acestui principiu poate afecta pozitia financiara a unei intreprinderi. De aceea, in unele tari, 
normalizatorii contabili autorizeaza reevaluarea, in anumite conditii, a imobilizarilor corporale. 

Reevaluarea imobilizarilor corporale furnizeaza, prin intermediul unor variabile precum 
diferentele din reevaluare, baza de amortizare si durata de amortizare posibilitati de a manipula 
imaginea bilantului.  

Prin reevaluarea imobilizarilor corporale, o intreprindere poate supravietui unei reduceri 
semnificative a capitalurilor proprii datorate unei pierderi.  

Diferenta din reevaluarea activului poate ridica nivelul capitalurilor proprii la un nivel mai mare 
de 50% din capitalul social ( nivel impus de legislatia societatilor comerciale ). 

 
Exemplu privind reevaluarea imobilizarilor corporale prin prisma ingineriei financiare: 

 
Compania S.C.TIMPURI NOI BUCURESTI S.A. deŃine o hală industială achiziŃionată la 

valoarea de 800.000 lei; valoarea amortizată 200.000  lei. Durata de viaŃă utilă rămasă este de 10 
ani, iar metoda de amortizare este cea liniară. Managerii companiei decid la începutul exerciŃiului 
2008, să reevalueze imobilizarea, valoarea justă fiind 900.000  lei. Rezerva din reevaluare va fi de 
300.000  lei (900.000  lei – 600.000  lei) 
PerformanŃa companiei înainte şi după reevaluare, evidenŃiată prin situaŃia modificărilor capitalului 
propriu este: 

Extras din situaŃia modificărilor capitalului propriu  
                                                                                                  

Elemente Înainte de reevaluare Dupa reevaluare 
Capital subscris 296.892.431 296.892.431 
Rezerve din reevaluare 122.794.493 123.094.493 
Total capitaluri proprii 419.689.924 419.986.924 

Reevaluarea imobilizărilor amortizabile are ca efect majorarea cheltuielilor cu amortizarea, şi 
deci, o micşorare a rezultatului.  

Amortizarea anuală înainte de reevaluare este de 60.000  u.m. (600.000 x 10%), iar după 
reevaluare 90.000  u.m. (900.000 x 10%). Astfel, rezultatul este micşorat cu 30.000  u.m. după 
reevaluare:  

Extras din contul de profit şi pierdere al exerciŃiului 2010 
Elemente Înainte de reevaluare După reevaluare 

Cifra de afaceri 609.107.045 609.107.045 
Cheltuieli cu amortizarea (60.000) (90.000) 
Cheltuieli cu materii prime şi materiale 
consumabile 

(108.035.585) (108.035.585) 

Cheltuieli salariale şi sociale (239.664.624) (239.664.624) 
Alte cheltuieli de exploatare (172.604.763) (172.604.763) 
Rezultat contabil  88.742.073 88.712.073 

Pentru a contracara diminuarea rezultatului, companiile preferă să reevalueze imobilizările 
neamortizabile.  
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Pentru a depăşi impedimentul micşorării rezultatului, se poate apela la  imputarea plusvalorii 
din reevaluare asupra rezervelor din reevaluare. Prin această modalitate, amortizarea anuală de 
90.000  u.m. va majora cheltuielile cu amortizarea 9.000  u.m. şi va diminua rezerva din reevaluare 
cu 30.000  u.m. (300.000  lei: 10 ani). 

Prezentăm situaŃia comparativă a Contului  de profit şi pierdere şi a situaŃiei modificărilor 
capitaului propriu înainte şi după reevaluare: 

Extras din contul de profit şi pierdere al exerciŃiului 2010 
Elemente Înainte de 

reevaluare 
După 

reevaluare 
 

După reevaluare 

Cifra de afaceri 609.107.045 
 

609.107.045 
 

609.107.045 
 

Cheltuieli cu amortizarea (60.000) (90.000) (9.000) 
Cheltuieli cu materii prime şi 
materiale consumabile 

(108.035.585) (108.035.585) (108.035.585) 

Cheltuieli salariale şi sociale (239.664.624) (239.664.624) (239.664.624) 
Alte cheltuieli de exploatare (172.604.763) (172.604.763) (172.604.763) 
Rezultat contabil  88.742.073 88.712.073 88.793.073 

Extras din situaŃia modificărilor capitalului propriu                
Elemente Înainte de 

reevaluare 
După 

reevaluare 
După 

reevaluare 
Capital subscris 296.892.431 296.892.431 296.892.431 
Rezerve din reevaluare 122.794.493 123.094.493 122.764.493 
Total capitaluri proprii 419.689.924 419.986.924 309.656.924 

 
Din exemplul prezentat observăm o creştere a rezulatului cu 81.000  u.m. care, deşi 

artificială, contribuie la atingerea dezideratelor managerilor companiei. Aceştia se prelevează de 
prevederile IAS 16 care la  în paragraful 48 precizează că amortizarea aferentă unei perioade este în 
mod normal recunoscută ca o cheltuială, sau poate deveni parte a costului unui alt activ, fără să 
interzică repartizarea parŃială a amortizării asupra rezervelor din reevaluare. 

  
Clasificarea titlurilor de valoare achizitionate 
Contabilitatea opereaza cu mai multe categorii de titluri: titluri de participare, titluri imobilizate 

ale activitatii de portofoliu, alte titluri imobilizate si titluri de plasament. Incadrarea titlurilor in una sau 
alta dintre categoriile mentionate depinde, in mod normal, de intentia cu care intreprinderea le-a 
achizitionat.  

In unele cazuri insa, intreprinderile sunt tentate sa recurga la o anumita clasificare in scopul de a 
ameliora situatia prezentata utilizatorilor externi. Astfel, clasificarea titlurilor in categoria activelor 
circulante permite ameliorarea ratei de lichiditate. 
   Vanzari cu posibilitatea de returnare a bunurilor  

In cazul anumitor societati, ca, de exemplu, editurile si casele de discuri, pot exista anumite 
intelegeri formale sau informale care permit cumparatorului sa returneze bunurile ce nu au putut fi 
vandute intr-un anumit termen. 

 Vanzarea si rascumpararea stocurilor 
Pentru a obtine surse de finantare, societatile pot proceda la vanzarea stocurilor. Particularitatea 

operatiei consta in faptuI ca in contractul de vanzare este prevazuta o optiune de rascumparare a 
stocurilor. Intre data vanzarii si data rascumpararii stocului, societatea vanzatoare utilizeaza rezultatul 
obtinut din operatia de vanzare ca o sursa de finantare.  

Stocul si datoria de a rambursa finantarea acordata temporar de cumparatorul stocului sunt 
excluse din bilant. Diferenta dintre pretul initial de vanzare si pretul de rascumparare al stocului va fi 
inclusa in costul vanzarilor cand stocul va fi, in sfarsit, vandut unui cumparator independent  

În mod concret, utilizarea tehnicilor de contabilitate creativă va avea ca efect:  
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a) Majorarea sau diminuarea cheltuielilor. Normele contabile lasă o anumită marjă de 
manevră în cuantificarea cheltuielilor care aparŃin unui exerciŃiu.  

De exemplu, pentru anumite active se indică doar numărul maxim de ani în care trebuie 
amortizate. O durată mai mică sau mai mare de amortizare afectează mărimea rezultatului.  

 b)Majorarea sau diminuarea veniturilor.  
În anumite cazuri, se poate grăbi sau încetini recunoaşterea veniturilor prin aplicarea 

principiului prudenŃei sau a principiului conectării cheltuielilor la venituri.  
c)Majorarea sau diminuarea activelor. 
 ExistenŃa unei flexibilităŃi în ceea ce priveşte calculul amortizării şi provizioanelor crează 

posibilitatea majorării sau diminuării valorii nete a activelor. De asemenea, stocurile se pot evalua prin 
diferite metode şi, ca urmare, valoarea lor poate fi diferită, cu efecte corespunzătoare asupra contului de 
profit şi pierdere.  

d) Majorarea sau diminuarea fondurilor proprietarilor. 
Modificarea veniturilor şi cheltuielilor afectează mărimea rezultatului şi, în consecinŃă, mărimea 

rezervelor. 
e) Reclasificarea activelor sau datoriilor.  
f) Manipularea informaŃiilor prezentate în notele explicative şi politicile contabile din cadrul 

situaŃiilor financiare. Există părŃi în acestea în care se pot include mai multe sau mai puŃine informaŃii 
În mod concret, contabilitatea creativă vizează 3 direcŃii:  

• maximizarea rezultatului; 
• creşterea capitalurilor proprii; 
• reducerea ratei îndatoririi.  

Deşi există o diferenŃă clară între contabilitatea creativă şi încălcarea deliberată a legii (fraude), 
ambele fenomene apar în condiŃii de dificultate financiară a întreprinderilor şi au la bază intenŃia de a 
înşela.  

 
2. Tehnici de manipulare a imaginii contului de profit şi pierdere. 

 
Teoria economica considera ca obiectivul oricarei firrne este maximizarea profitului. Exista, 

totusi, intreprinderi care doresc sa obtina doar un profit satisfacator.  
Practicile contabile le permit intreprinderilor sa prezinte, in anumite limite, rezultate conforme 

mai degraba cu obiectivele lor decat cu realitatea.Unele dintre aceste practici, numite politici contabile 
rezulta din alegerea intre diferitele metode de contabilizare si au drept finalitate fie ameliorarea 
rezultatului curent si a rezultatului net, fie modificarea structurii rezultatului fara a influenta rezultatul 
net.  

Alte practici, numite decizii de gestiune, nu reprezinta un simplu joc de inregistrari contabile, ci 
operatii care au fost realmente realizate de catre intreprindere si au drept consecinta ameliorarea 
rezultatului curent si a rezultatului net.Politicile contabile cuprind optiunile managerilor referitoare la 
solutiile contabile de aplicat.  

In functie de nivelul de amortizare stabilit de intreprindere rezultatul este in mod invers 
proportional influentat. O cota mai mare de amortizare va duce la diminuarea rezultatului si reciproc. 

 
Inginerii contabile referitoare la stocuri 

1.Costul de achiziŃie al socurilor trebuie să cuprindă: “preŃul de cumpărare; taxe de import 
şi alte taxe (cu excepŃia acelora pe care întreprinderea le poate recupera de la autorităŃile fiscale); 
costuri de transport, manipulare; alte costuri care pot fi atribuite direct achiziŃiei de produse finite, 
materiale şi servicii”.  În funcŃie de rezultatul dorit, cheltuielile ocazionate de achiziŃia 
stocurilor vor fi manipulate, în sensul includerii sau nu în costul de achiziŃie. 

Alegerea metodei de evaluare a stocurilor 
Exista trei metode prin care se pot evalua iesirile de stocuri: 

• metoda FIFO – primul intrat primul iesit;  
• metoda CMP – cost mediu ponderat;  
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• metoda LIFO – ultimul intrat primul iesit 
 

Politica de amortizare a imobilizărilor corporale 
InfluenŃa duratei de amortizare asupra rezultatului unei societăŃi  
Estimarea duratei de amortizare (duratei de viaŃă utilă a imobilizărilor) este o problemă de 

judecată profesională care presupune luarea în considerare a mai multor factori: 
- nivelul estimat de utilizare a activului; 
- uzura fizică estimată, Ńinând cont de programul de întreŃinere şi reparaŃii al întreprinderii; 
- uzura morală; 
- limitele legale de utilizare a activului, cum ar fi durata contractului pentru  bunurile care fac 

obiectul unui contract de leasing financiar.  
Durata de viaŃă utilă depinde de politica managerială privind activele firmei, deci poate fi 

inferioară duratei de viaŃă economică.  
Durata de viaŃă utilă se poate exprima (conform IAS 4 “Contabilitatea amortizării”) în unităŃi de 

timp sau în unităŃi fizice de producŃie.  
Durata de amortizare a unei imobilizări trebuie reexaminată periodic şi, dacă previziunile sunt 

sensibil diferite de estimările anterioare, cheltuielile cu amortizările exerciŃiului în curs şi ale 
exerciŃiilor viitoare trebuie să fie ajustate. În cursul utilizării unui activ poate să devină evident că 
estimarea duratei sale de utilizare este neade. 

Este cazul lucrărilor de mentenanŃă şi reparaŃii efectuate asupra imobilizărilor, a ameliorării 
stării acestora, când durata de amortizare poate să crească (cu până la 10%). 

  
InfluenŃa metodei de amortizare asupra rezultatului societăŃii  
Conform legislaŃiei în vigoare, persoanele juridice amortizează imobilizările corporale utilizând 

unul din următoarele regimuri de amortizare: 
- amortizarea liniară, care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare a imobilizărilor 

corporale pe toată durata de viaŃă utilă stabilită a acestora; 
- amortizarea degresivă, care presupune multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu 

coeficienŃii prevăzuŃi de lege (1,5; 2; 2,5).  Utilizarea regimului de amortizare degresiv se aprobă de 
Consiliul de administraŃie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului.   

- amortizarea accelerată, constând în calcularea, în exerciŃiul financiar în care imobilizările 
corporale intră în activul persoanei juridice, a unei amortizări în limita prevăzută de lege (50%) din 
valoarea de intrare a acestora. În exerciŃiile următoare amortizarea se calculează după regimul 
amortizării liniare.  

În alegerea metodei de amortizare, conducătorii societăŃilor vor Ńine cont de ritmul de 
consumare a avantajelor economice generate de deŃinerea şi utilizarea imobilizărilor respective.  

 
PARTEAIII 

Limitarea manipulării informaŃiei contabile 
 

Fenomenul de distorsionare sau manipulare a informaŃiei contabile este dificil de combătut 
atâta timp cât Standardele InternaŃionale de Contabilitate normalizează diferite opŃiuni în 
tratamentele contabile.  

Totuşi, este posibilă limitarea acestui fenomen dacă se vor lua măsuri în această direcŃie.  
Astfel, normalizatorii contabili vor trebui să elaboreze un cadru conceptual prin care să se 

stipuleze politici contabile precise fără alternative de interpretare şi tratament, astfel încât să permită 
o analiză mai profundă a operaŃiunilor complexe şi să se trateze aceste operaŃiuni conform 
principiilor contabile. 

Urmǎtoarele situaŃii, aflate la limita dintre contabilitatea creativǎ şi frauda contabilǎ, conduc la 
creşterea artificialǎ a rezultatului contabil:  

- evaluarea provizioanelor; 
 - recunoaşterea costurilor îndatorǎrii; 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

 159 

- delimitarea – cheltuieli sau investiŃii;  
- reevaluarea activelor; 
- deprecierea activelor; 
- realizarea intenŃiilor; 
Când obiectivitatea devine imposibilã, iar reglementãrile-incerte intervine etica: prin deciziile 

luate trebuie sã se ofere o imagine fidelã în conturi. 
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CALITATEA RAPORTĂRII FINANCIARE ÎN CONTEXTUL CONFORMITĂłII CU 
CERINłELE IAS 2 “STOCURI” 

 

Autori: CÎNIPIłĂ Emilia, ZĂRNESCU Aurel Constantin 
Anul II, Management Contabil şi Informatică de Gestiune 
Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. Victoria FIRESCU 

Abstract: Financial statement must present straight the financial status, financial performance and the cash 

flows of a company. A straight presentation suppose the exact representation of transactions effects, of  other events 

and conditions, conform with the recognition criteria for assets’, revenues and expenses  set up in Background. It is 

assumed that the implementation of IFRS with additional disclosure when necessary, results in financial statements that 

achieve a fair presentation.    

� Cuvinte cheie : IAS 2, Indice de conformitate, Coeficient de corelaŃie, Testu T, Prezentarea 
situaŃiilor financiare 

1. Literatura de specialitate 
 

În literatura contabilă informarea financiară a fost analizată din diverse perspective, fiecare 
având propria sa viziune. O serie de cercetări analizează factorii determinanŃi ai informării pornind 
de la caracteristicile companiilor. Pornind de la caracteristicile companiilor sunt analizaŃi factorii 
determinanŃi ai cercetă În acest sens am putea cita studii elaborate de Eng & Mak(2003), Chen & 
Jaggi (2000), Watson & al. (2002), Akhtaruddin (2005), Ali & al. (2004). În urma unei treceri în 
revistă a literaturii, Marston & Shrives (1991) au constatat că mărimea companiei, cotarea pe o 
piaŃă de capital, levierul, profitabilitatea şi mărimea firmei au fost caracteristicile cele mai 
examinate. Studiile empirice ilustrează că informarea este o funcŃie complexă de câŃiva factori 
interni ce Ńin de companie şi externi care Ńin de mediul întreprinderii.  

2. Obiectiv 

Obiectivul standardului IAS 2 este de a descrie tratamentul contabil privind stocurile. 

Pentru realizarea acestui obiectiv, prezentul standard prevede dispoziții generale pentru 

prezentarea situațiilor financiare, orientări pentru structura acestora şi dispoziții minime privind 

conținutul lor.  

3. Ipotezele cercetării: 

� Ipoteza 1 - Indicele de conformitate este în corelaŃie directă cu mărimea întreprinderii; 
� Ipoteza 2 - Indicele de conformitate este în corelaŃie directă cu performanŃa 

întreprinderii; 
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� Ipoteza 3 - Indicele de conformitate este corelat cu levierul financiar (Datorii/Capitaluri 
proprii); 

� Ipoteza 4 - Indicele de corelaŃie este în conformitate cu mărimea întreprinderii; 

� Ipoteza 5 - Indicele de corelaŃie este corelat cu performanŃa; 

� Ipoteza 6 - Indicele de corelaŃie este în legătură cu levierul. 

Eşantionul celor 40 de entităŃi economice a fost relizat aleator cu ajutorul Bursei de Valori 
Bucureşti (www.bvb.ro). 

 
Metodologia utilizată în aceste studii constă în construirea unui indice şi testarea statistică a 

corelării acestuia cu diferite caracteristici ale companiilor.  
Principalele limite ale cercetării Ńin de dimensiunea redusă a eşantionului, de perioada scurtă 

de timp analizată, fiind de un an şi de tipul de regresie folosit. În prezentul studiu este folosită 
regresia liniară şi în schimbul acesteia se putea folosi o regresie multiplă. 

 
4. Baza conceptuală a IAS 2 

Pentru evaluarea costului stocurilor, cel mai frecvent se apelează la metoda identificării 

specifice a costurilor individuale. Totuşi, sunt cazuri în care este necesar să se utilizeze o formulă de 
determinare a costului stocurilor – FIFO sau CMP. MenŃionăm că IAS 2 nu mai permite utilizarea 
metodei LIFO, deoarece aceasta nu prezintă cu fidelitate fluxurile stocurilor, aşa cum se întâmplă în 
cazul aplicării metodei FIFO. În plus IASB a remarcat că utilizarea formulei LIFO era adesea 
condusă de motivaŃii fiscale. În aceste condiŃii, IASB a considerat că nu se acceptă folosirea unui 
tratament inferior doar din considerente fiscale. În situaŃia în care unele companii utilizează, pentru 
evaluarea stocurilor la ieşirea din evidenŃă sau la darea în consum, metoda LIFO, în vederea 
asigurării comparabilităŃii informaŃiilor contabile cu a altor firme din acelaşi sector de activitate, 
stocurile trebuie retratate conform FIFO sau CMP. Într-o manieră similară, entităŃile care nu aplică 
IFRS, vor aplica aceleaşi ajustări la situaŃiile lor financiare, înainte de a fi comparate cu entităŃile 
care aplică IFRS. Se consideră că soldurile conturilor determinate cu ajutorul metodei FIFO reflectă 
mai fidel valoarea economica a companiei, în sensul că acestea sunt evaluate la cele mai recente 
preŃuri de cumpărare. 

Alegerea unei metode contabile de evaluare a stocurilor are în cele din urmă un impact 
asupra variabilelor din situaŃiile financiare şi, în consecinŃă, asupra indicatorilor economico-
financiari. De exemplu, dacă vom compara LIFO cu FIFO, vom constata că LIFO conduce la: un 
cost mai ridicat al bunurilor vândute, venituri mai scăzute, fluxuri de numerar mai scăzute (impozite 
mai mici), active circulante mai mici. Invers se va întâmpla în cazul utilizării metodei FIFO. În 
acest context, dacă vom compara câŃiva indicatori economico-financiari, vom constata că aceştia 
înregistrează valori diametral opuse. Astfel: 

- marja profitului net (profit net/cifra de afaceri) este mai mică, dacă se utilizează LIFO şi 
mai mare, dacă se utilizează FIFO; 

- rata lichidităŃii curente (active curente/datorii curente) este mai mică, dacă se utilizează 
metoda LIFO şi mai mare, dacă se utilizează metoda FIFO; 

- viteza de rotaŃie a stocurilor (costul vânzărilor/stocul mediu) este mai mare, dacă se 
utilizează LIFO şi mai mică, dacă se utilizează FIFO; 

- gradul de îndatorare (datorii pe termen lung/capitaluri proprii) este mai mare în cazul 
utilizării LIFO şi mai mic, în cazul utilizării FIFO (capitaluri proprii mai mici în primul caz); 
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- rentabilitatea activelor (profit net/total active) este mai mică, în cazul utilizării metodei 
LIFO şi mai mare, în cazul utilizării metodei FIFO etc. 
 

5. Aspecte privind analiza financiară şi interpretarea prevederilor IAS 2 

Pentru evaluarea costului stocurilor, cel mai frecvent se apelează la metoda identificării 

specifice a costurilor individuale. Totuşi, sunt cazuri în care este necesar să se utilizeze o formulă de 
determinare a costului stocurilor – FIFO sau CMP. MenŃionăm că IAS 2 nu mai permite utilizarea 
metodei LIFO, deoarece aceasta nu prezintă cu fidelitate fluxurile stocurilor, aşa cum se întâmplă în 
cazul aplicării metodei FIFO. În plus IASB a remarcat că utilizarea formulei LIFO era adesea 
condusă de motivaŃii fiscale. În aceste condiŃii, IASB a considerat că nu se acceptă folosirea unui 
tratament inferior doar din considerente fiscale. În situaŃia în care unele companii utilizează, pentru 
evaluarea stocurilor la ieşirea din evidenŃă sau la darea în consum, metoda LIFO, în vederea 
asigurării comparabilităŃii informaŃiilor contabile cu a altor firme din acelaşi sector de activitate, 
stocurile trebuie retratate conform FIFO sau CMP.  Într-o manieră similară, entităŃile care nu aplică 
IFRS, vor aplica aceleaşi ajustări la situaŃiile lor financiare, înainte de a fi comparate cu entităŃile 
care aplică IFRS. Se consideră că soldurile conturilor determinate cu ajutorul metodei FIFO reflectă 
mai fidel valoarea economica a companiei, în sensul că acestea sunt evaluate la cele mai recente 
preŃuri de cumpărare. 

Alegerea unei metode contabile de evaluare a stocurilor are în cele din urmă un impact 
asupra variabilelor din situaŃiile financiare şi, în consecinŃă, asupra indicatorilor economico-

financiari. De exemplu, dacă vom compara LIFO cu FIFO, vom constata că LIFO conduce la: un 
cost mai ridicat al bunurilor vândute, venituri mai scăzute, fluxuri de numerar mai scăzute (impozite 
mai mici), active circulante mai mici. Invers se va întâmpla în cazul utilizării metodei FIFO. În 
acest context, dacă vom compara câŃiva indicatori economico-financiari, vom constata că aceştia 
înregistrează valori diametral opuse. Astfel: 

- marja profitului net (profit net/cifra de afaceri) este mai mică, dacă se utilizează LIFO şi 
mai mare, dacă se utilizează FIFO; 

- rata lichidităŃii curente (active curente/datorii curente) este mai mică, dacă se utilizează 
metoda LIFO şi mai mare, dacă se utilizează metoda FIFO; 

- viteza de rotaŃie a stocurilor (costul vânzărilor/stocul mediu) este mai mare, dacă se 
utilizează LIFO şi mai mică, dacă se utilizează FIFO; 

- gradul de îndatorare (datorii pe termen lung/capitaluri proprii) este mai mare în cazul 
utilizării LIFO şi mai mic, în cazul utilizării FIFO (capitaluri proprii mai mici în primul caz); 

- rentabilitatea activelor (profit net/total active) este mai mică, în cazul utilizării metodei 
LIFO şi mai mare, în cazul utilizării metodei FIFO etc. 

6. Domeniu de aplicare 

� Toate bunurile deŃinute de întreprindere în scopul vânzării obişnuite în cadrul obiectului său 
de activitate (de exemplu, mărfurile şi produsele finite);  

� ProducŃia în curs de execuŃie pe termen scurt;  
� Bunurile sub formă de materii prime şi alte materiale care urmează să fie folosite în 

procesul de producŃie sau pentru prestarea de servicii.  
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Din aria de aplicabilitate se exclud:  
� Bunurile de natura producŃiei în curs de execuŃie pe termen lung, pentru care se aplică IAS 

11 "Contracte de construcŃii";  
� Stocurile de instrumente financiare, pentru care se aplică IFRS 7 "Instrumente financiare: 

informaŃii de furnizat", IAS 32 “Instrumente financiare” şi IAS 39 "Instrumente 
financiare: recunoastere si evaluare";  

� Stocurile de natura pasarilor, animalelor, plantelor si productia agricola, pentru care se 
aplică IAS 41 "Agricultura"; şi  

� Stocurile de natura mineralelor si a resurselor minerale, pentru care se aplica IFRS 6 
"Explorarea si evaluarea resurselor minerale".  

7. Prezentarea informaŃiilor 

SituaŃiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaŃii: 

� Politicile contabile, inclusiv formulele utilizate pentru determinarea costului; 
� Valoarea contabilă totală a stocurilor şi valoarea contabilă a fiecărei categorii de stocuri; 
� Valoarea stocurilor înregistrate la valoarea justă minus costurile aferente vânzării; 
� Valoarea oricăror diminuări şi stornări ale diminuării valorii stocurilor; 
� CircumstanŃele sau evenimentele care au condus la stornarea diminuării valorii stocurilor; 
� Stocurile gajate în contul datoriilor; 
� Costurile stocurilor recunoscute drept cheltuială. 

Nevoia de transparenŃă, invocată din ce în ce mai des în ultima perioadă, impune analiza 
mecanismelor care condiŃionează cantitatea şi calitatea informaŃiilor divulgate de companii cu atât 
mai mult cu cât, cercetările efectuate în contextul aplicării referenŃialului internaŃional au ilustrat 
lipsa conformităŃii cu cerinŃele IAS în diverse aspecte. 

Existând un eşantion de companii care au răspuns acestor cerinŃe, considerăm că un studiu 
care să cuantifice şi să analizeze calitatea rapoartelor anuale publicate nu poate fi decât unul 
oportun! 

Scopul acestui studiu constă în testarea empirică a conformităŃii rapoartelor anuale ale 
companiilor din România cu cerinŃele de informare menŃionate în standardul IAS2 şi a 
factorilor care explică variaŃiile în ceea ce priveşte nivelul conformităŃii. 

Companiile incluse în eşantionul analizat sunt cele care în anul 2011 au publicat pe site-ul 
Bursei de Valori Bucureşti un raport anual întocmit în conformitate cu Standardele InternaŃionale de 
Raportare Financiară. 

Articolul nostru îşi propune să răspundă la următoarea întrebare: 
 
„Se aplică teoriile cu privire la informaŃia financiară din România care public situaŃii 

financiare în conformitate cu referenŃialul internaŃional?” 

 
8. Obiectivul cercetării  

Obiectivul cercetării este verificarea calitativă a cerinŃelor IAS 2 de către situaŃiile 
financiare ale  eşantionul de firme studiate.  

Atâta timp cât informaŃiile divulgate de companii vor constitui un subiect de cercetare, 
indicele de informare va continua să fie utilizat ca fiind un indice de cercetare valoros.  
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9. Instrumente de cercetare 
Prezentul studiu analizează construirea indicelui de conformitate şi a coeficientului de corelaŃie. 
Această secŃiune analizează metodologia de cercetare. Obiectivele acestei sectiuni sunt acelea 
de a configura baza analizei statistice şi de a evidenŃia instrumentele statistice, tehnicile şi 
metodele de măsurare în ceea ce priveşte conformitatea. Această cercetare decide să adopte 
metoda indicelui de conformitate.  

În cele ce urmează vom prezenta cum am construit eşantionul societăŃilor comerciale şi 
analiza situaŃiilor financiare ale acestora.  

� În urma cercetării efectuate am utilizat şi calculat indicele de conformitate135 notând 
dimensiunea întrepronederii “di”  cu 1 pentru informaŃiile care se pliază cerinŃelor situaŃiilor 
financiare şi cu 0 pentru cele care nu îndeplinesc aceste criterii, n fiind numărul maxim de 
elemente. 
Pentru o societate, scorul total se calculează astfel: 

Indicele de conformitate a fost determinat pe baza următoarei formule: 
, unde: 

 – reprezintă indicele de conformitate, 
n – reprezintă numărul cerinŃelor de prezentare (în cazul nostru cele 40 de întreprinderi). 
Pentru utilizatori, fiecare element este la fel de important, iar scorul total se determină ca 

fiind o sumă neponderată a scorurilor acordate pentru fiecare element în parte. 

 
� Coeficientul de corelaŃie136 Pearson 

Numele complet al acestui coeficient este "coeficientul de corelatie produs-moment 
Pearson". Acest coeficient poate fi calculat cu ajutorul relaŃiei următoare:  

 , unde: 

- n este mărimea eşantionului format din măsurători pereche (x,y); 
- xi reprezintă măsurătorile individuale ale variabilei x; 
- yi reprezintă masuratorile individuale ale variabilei y; 
- x reprezintă media aritmetică a variabilelor x; 
- y reprezintă media aritmetică a variabilelor y; 
- Sx reprezintă deviaŃia standard pentru valorile x; 
- Sy reprezintă deviaŃia standard pentru valorile y. 

Valoarea coeficientului de corelaŃie Pearson poate varia între +1 si -1. O valoare apropiată 
de +1 indică o corelaŃie pozitivă-puternică; o valoare apropiată de  -1 ne indică o corelaŃie negativă 
puternică, iar o valoare apropiată de zero ne indică faptul că între cele două variabile nu există nici 
o corelaŃie. 

Numărătorul Sx*Sy se numeşte covarianŃă (notată cu Sxy) sau variabilitate pereche. 

 

                                                
135 Pentru a identifica practicile de raportare cu privire la riscurile implicate de instrumentele financiare, am aplicat 
tehnica analizei de conŃinut pentru rapoartele anuale cu ajutorul unui indice de informare. 
136 CoeficienŃii de corelaŃie masoară asocierea dintre două variabile, ei ne spun cum se modifică valoarea unei variabile 
în funcŃie de valoarea altei variabile (dacă cele două variabile sunt asociate). 
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CovarianŃa este o măsură a gradului în care variaŃia unei variabile se potriveşte cu variaŃia 
celeilalte variabile. Coeficientul de corelaŃie este raportul dintre covarianŃa şi variabilitatea totală 
(produsul celor două deviaŃii standard). 

Dacă covarianŃa este egală cu variabilitatea totală, atunci coeficientul de corelaŃie este egal 
cu unitatea (r = 1). Dacă covarianŃa este mult mai mică decât variabilitatea, atunci r se apropie de 
zero. 

 
� Testul diferenŃei dintre 2 medii (testul “student” sau testul “T”) constă în compararea 

unei valori emiprice cu o valoare teoretică. Dacă valoarea de calculat este mai mică decât 
valoarea teoretică atunci decizia nu e acceptată. 
În cazul în care t calculat ≥ cu tα (pragul de semnificaŃie sau pragul de risc) atunci este 
acceptată decizia. 

 Test t ( t test)  
Se aplică un test t (Student) atunci când statistica testului se consideră repartizată Student. 

De regulă, testele t sunt utilizate pentru verificarea ipotezelor privind media populaŃiei, atunci când 
eşantioanele sunt de dimensiuni reduse şi distribuŃia populaŃiei este cunoscută ca fiind aproape 
normal. 

 
Testarea ipotezelor (Hypothesis testing)  

Testarea ipotezelor statistice este formalizată ca procesul de a decide între respingerea şi 
nerespingerea unei ipoteze nule pe baza unui set de observaŃii.  Pot să apară două tipuri de erori: 
respingerea ipotezei nule deşi ea este adevărată (eroare de tip I); nerespingerea ipotezei nule, deşi ea 
este falsă (eroare de tip II). De menŃionat că, în situaŃiile practice, nu se poate şti dacă s-a comis o 
eroare şi de ce tip este ea. Modul de abordare este atunci acela de minimiza riacul de producere a 
unei erori. În mod tipic, se specifică a priori riscul producerii unei erori de tip I, risc notat uzual cu 
α şi denumit nivelul de semnificaŃie a testului. Pentru un nivel de semnificaŃie dat, este apoi aleasă 
acea regulă de decizie (test) care are cea mai mică probabilitate de producere a unei erori de tip II 
când ipoteza alternativă este adevărată. Probabilitatea de a respinge în mod corect ipoteza nulă 
atunci când ipoteza alternativăeste adevărată este numită puterea testului în raport cu ipoteza 
alternativă.  
 
Testul t pentru un coeficient de corelaŃie (t test for correlation coeficient) 

Fie r coeficientul de corelaŃie estimat dintr-un eşantion de volum n. În ipoteza H0: ρ = 0, 
statistică: 

2
1 2

−
−

= n
r

r
t

 
este repartizată Student cu n-2 grade de libertate, astfel încât se poate aplica regula de 

decizie dintr-un test t (bilateral sau unilateral). 
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Fig. 1. Tipuri de corelaŃie dintre două variabile. 
 

 
IC vs. Total Active IC vs. Profit brut IC vs. Levier 

     CONFORM REPREZENTĂRII GRAFICE ŞI A FAPTULUI CĂ T statistic > T tabelar => valorile sunt semnificative şi 
corelaŃia dintre două variabile este perfect potitivă (cele două variabile sunt corelate şi există o strânsă legătură între acestea).    

 
Având în vedere analiza efectuată rezultă faptul că entităŃile economice prezină o intensitate deficitară a legăturii dintre indicele de 

conformitate şi levierul financiar, performanŃa întreprinderii, mărimea întreprinderii. 
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10. Concluzii 
 

În cadrul studiului realizat pe baza eşantionului de 40 de firme am constatat următoarele 
aspecte: 

� Concluzia 1 - Indicele de conformitate este în corelaŃie directă cu dimensiunea 
întreprinderii; 

� Concluzia 2 - Indicele de conformitate este în corelaŃie directă cu performanŃa 
întreprinderii; 

� Concluzia 3 - Indicele de conformitate este corelat cu levierul financiar 
(Datorii/Capitaluri proprii); 

� Concluzia 4 - Indicele de corelaŃie este în conformitate cu mărimea întreprinderii; 

� Concluzia 5 - Indicele de corelaŃie este corelat cu performanŃa; 

� Concluzia 6 - Indicele de corelaŃie este în legătură cu levierul. 

 

Tabel 1 “Prezentarea situaŃiilor financiare aferente entităŃilor analizate” 

Nr. 
Crt 

Companie 
Cod 
fiscal / 
CUI 

Total 
active 

Total 
datorii 

Total capital 
propriu 

Profit 
brut 

IC 

1 AGROMEC SA RM. VALCEA 1467544 223941 45177 178321 -89429 3 

2 AGROMEC SA TOPOLOVENI 162665 5277683 3080191 2197492 19722 3 

3 ZAREA SA BUCURESTI 1569200 78065446 42568670.53 54695535 219340 4 

4 
VIROLA - INDEPENDENTA SA 
SIBIU 23058320 1026620 50138 976482 -19359 5 

5 VINARIA SA SIBIU 783530 5484415 3281342 2203073 -371923 3 

6 VINALCOOL SA BACAU 947439 3262590 790497 871407 245857 3 

7 VEST ENERGO SA BUCURESTI 7324764 66693886 58253395 13850398 446531 3 

8 VASTEX SA Vaslui 826569 12830272 6707203 28112831 26297 4 

9 UZINEXPORT SA BUCURESTI 324821 50547121 3164977 43429856 425993 7 

10 UTILAJ GREU SA MURFATLAR 2410198 6463925 196608 6220872 46454 4 

11 URBANEX SA PIATRA NEAMT 2040028 6251852 2402601 1200350 3953 3 

12 URB RULMENTI SA SUCEAVA 717936 32214816 14324118 17849154 13331 4 

13 UPSS SA BOTOSANI 3433742 5208981 652924 4556057 -374929 2 

14 UPRUC CTR SA FAGARAS 12527609 16613022 5108762 9588144 2171219 6 

15 UPET SA TARGOVISTE 908332 102201112 45897701 120234323 445352 4 

16 UNIVERS SA Rm. Valcea 1469006 10671975 833062 9723547 1026580 2 

17 UNISEM SA BUCURESTI 302 47707747 4785647 50479199 -5690068 5 

18 
UNIREA SHOPPING CENTER SA 
Bucuresti 328521 538440538 37914882 433475297 3493802 6 

19 UMUC SA BUCURESTI 379657 35138443 10557632 19147774 -2411682 4 

20 SC UMARO SA 2053877 29048593 15130989 13640422 -2434294 3 

21 SC TUSNAD SA 4241753 61881976 1001922 31158761 517200 5 

22 
SC TURISM HOTELURI SI 
RESTAURANTE PRAHOVA SA 1354740 35744094 378502 35314187 445825 3 

23 S.C. TUBINOX S.A. 11072150 15477863 2260732 -3301041 6121499 5 

24 
SC TRATAMENT BALNEAR 
BUZIAS SA 1849307 32478889 972509 28221796 343093 5 

25 TRANSIL SA 2071423 1041655 38677 127095 -42417 4 

26 TRANSCHIM SA 379266 18393128 7407700 6174996 -3059685 3 
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27 SC TRANSBUZ SA 1521732 1259680 2456265 1259680 3886 2 

28 TR. MIXT FAGETEANA SA 1111021 476216 158589 414356 80749 5 

29 TONELI NUTRITION TITU SA 941924 4344238 12620902 7995035 441630 6 

30 TMD SA 14270284 3552663 33042826 -12981370 -3491537 5 

31 TURISM COVASNA SA COVASNA 559747 36016457 10106750 25718104 1001670 5 

32 TUBINOX SA BUCURESTI 11072150 50526264 57421507 -6944028 6121499 4 

33 TROCADERO SA BUCURESTI 339806 3813450 199395 3630570 2408463 5 

34 TRANSIL SA SLOBOZIA 2071423 1041655 38677 1002978 42417 6 

35 TIMPURI NOI SA BUCURESTI 326717 60296200 10857329 48415000 1704492 4 

36 TEXIND SA CRAIOVA 2313667 24868572 495811 685085 86254 3 

37 
TESATORIILE REUNITE SA 
BUCURESTI 425818 36711850 159258 35302478 368595 5 

38 TERMOROM SA CLUJ NAPOCA 202220 11174777 11432375 -575036 1196720 3 

39 
TELEROM PROIECT INPTC SA 
BUCURESTI 1570662 666740 577909 78132 5667 4 

40 
SUBANSAMBLE AUTO SA 
CRAIOVA 2298796 2964960 23434 2347135 -251293 5 
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1. Obiectivul cercetării 
 
Se prezintă un eşantion de 40 de societăŃi comerciale listate la Bursa de Valori cu cod CAEN 45, 
făcând parte din domeniul ConstrucŃii. Pe baza datelor preluate din situaŃiile financiare ale 
acestora pe 2010, se urmăreşte conformitatea fiecărei societăŃi în raport cu cerinŃele IAS 18 “ 
Venituri”.  
Pentru a se putea evidenŃia acest lucru se foloseşte indicele de conformitate. Pe baza acestui indice 
şi a datelor ce constituie ipotezele acestei cercetări se stabileşte coeficientul de corelaŃie.  
 
2. Metoda de cercetare 
 
  Ca şi moment iniŃial putem calcula un indicator care să măsoare legătura dintre cele două 
variabile prezentate în ipoteze. 
CovarianŃa între X şi Y, ne arată cât de mult se modifică împreună cele două variabile. 
  CovarianŃa are valoare pozitivă dacă legătura dintre variabile este directă şi negativă, dacă 
legătura dintre variabile este inversă. Dacă valoarea covarianŃei este egală cu zero, acest lucru 
implică lipsa legăturii între variabile, sau, cel puŃin, lipsa legăturii liniare. 
  Coeficientul de corelaŃie standardizează media produselor abaterilor: semnul coeficientului 
indică direcŃia legăturii, iar valoarea lui indică intensitatea legăturii. 
  Valoarea coeficientului de corelaŃie (rxy sau simplu, r) este situată între –1 şi 1. O valoare 1 
indică o corelaŃie liniară directă şi perfectă (funcŃională), iar o valoare –1 indică o corelaŃie liniară 
inversă perfectă. Interpretarea uzuală a lui r este aceea că semnul indică direcŃia legăturii, iar 
valoarea indică intensitatea ei. O valoarea O arată (de obicei) lipsa legăturii între variabile. 
  Aşadar, coeficientul de corelaŃie, r, este un indicator ce caracterizează direcŃia şi intensitatea 
legăturii liniare. 
Calculul coeficientului de corelaŃie simplă (Bravais-Pearson) implică abaterile relative ale 
rezultatelor din cele două distribuŃii faŃă de mediile corespunzătoare. Există mai multe formule de 
calcul în acest sens. Una din formulele de calcul a lui r este: 
 

 
Unde: 
N = numărul de subiecŃi al eşantionului;  
 x la pătrat şi  y la pătrat se obŃin prin ridicarea la pătrat a rezultatelor şi apoi sumarea lor.  
 x totul la pătrat şi  y totul la pătrat se obŃin prin însumarea tuturor x-ilor şi y-ilor şi apoi se ridică 
rezultatul la pătrat. 
xy este suma produselor dintre cele doua variabile.  
 
O altă formulă de calcul, porneşte de la covarianŃă:  

 
Unde: 
 n este numărul de subiecŃi; 
 Sx şi Sy sunt abaterile standard ale celor două variabile;  
Mx şi My sunt mediile celor două variabile.                                                       
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  Criteriul după care poate fi discutată semnificaŃia lui r presupune consultarea unei tabele special 
construite. Prin acest procedeu se poate respinge ipoteza nulă conform căreia  nu există o relaŃie 
adevărată (semnificativă), între variabile, iar eventualele asocieri se datorează întâmplarii. Dacă o 
relaŃie este semnificativă din punct de vedere statistic, adică este de încredere, înseamnă ca vom 
obŃine rezultate similare dacă s-ar reface experimentul. În utilizarea tabelului lui r putem alege 
diferite praguri de semnificaŃie. Există o întelegere la nivelul comunităŃii ştiinŃifice internaŃionale ca 
pragul minim acceptat pentru a considera o relaŃie semnificativă statistic este 0,05. Aceste valori pot 
fi însă şi mai mici.  
 

3. Ipotezele cercetării 
 

A. Indicele de conformitate este în corelaŃie directă cu mărimea întreprinderii. 
    

Pentru a se observa corelaŃia dintre cele două date se stabileşte coeficientul de corelaŃie.  
Potrivit anexei 2 acesta are valoarea 0,11 ceea ce semnifică că cele doua variabile ce intra în 
cercetare sunt slab corelate. 
 
B. Indicele de conformitate este în corelaŃie directă cu performanŃa întreprinderii 
 

Cu ajutorul coeficientului de corelaŃie se stabileşte legătura dintre cele două variabile. 
Conform cu anexa 3 acest coeficient de corelaŃie are valoarea 0,10 ceea ce semnifică că cele două 
variabile ce intră în cercetare sunt slab corelate. 
 
C. Indicele de conformitate este în corelaŃie cu Levierul. 

 
Pentru a se observa corelaŃia dintre cele două date se stabileşte coeficientul de corelaŃie.  
Potrivit anexei 4 acesta are valoarea -0,17 ceea ce semnifică că cele două variabile ce intră în 
cercetare nu sunt corelate. 
 

4. Limitele cercetării 
 
Limitele cercetării sunt următoarele: 

- Cercetarea ar fi putut fi realizată pe o perioadă de timp mai îndelungată; 
- Pentru această cercetare eşantionul de firme ar fi putut fi mai mare; 
- În schimbul regresiei liniare se putea folosi o regresie multipla. 

 
În tabelul 1 sunt prezentate datele de identificare ale celor 40 de societăŃi ce constituie eşantionul, 
listate la Bursa de Valori. 

 
                                                                                           Tabelul 1 

Nr. Crt. Denumire societate Cod CAEN Localitate Cod fiscal 
1 SC ICSH SA 4521 Hunedoara 2126260 
2 SC Astra SA 4521 Craiova 2290997 
3 SC Bega Utilaje Constructii 

SA 
4550 Bucuresti 4929117 

4 SC Mesacons SA 4521 Dr. Tr. Severin 1606162 
5 SC Conbac SA 4521 Bacau 943755 
6 Sc Concas SA 4521 Buzau 1153932 
7 SC Concifor SA 4521 Buzau 1152635 
8 SC Conexir Roell Group SA 4521 Bucuresti 366991 
9 SC Constructii Montaj SA 4521 Criseni-Salaj 679182 
10 SC Moldoconstruct SA 4521 Iasi 1956117 
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11 SC Constructii Complexe SA 4523 Buzau 12714933 
12 SC Moldomec SA 4550 Iasi 1974342 
13 SC Constructii Feroviare SA 4523 Galati 1641933 
14 SC Moldovulcan SA 4533 Galati 7254219 
15 SC Consic SA 4521 Sf. Gheorghe- Covasna 552226 
16 SC Prima Construct SA 4525 Timisoara 1812987 
17 SC Reconstruct SA 4521 Turda 3221758 
18 SC Duplex SA 4521 Fagaras-Brasov 1118838 
19 SC Electroconstructia Elco 

SA 
4525 Suceava 2691247 

20 SC Inst Comp SA 4533 Suceava 717596 
21 SC Socot SA 4524 Targu Mures 2522493 
22 SC Trust Constructii SA 4522 Iasi 1956060 
23 SC Pentaco SA 4521 Bucuresti 338908 
24 SC Foricon SA 4521 Deva 2113650 
25 SC Recon SA 4521 Husi-Vaslui 840784 
26 SC SCIM SA 4533 Constanta 1867176 
27 SC Scut SA 4550 Constanta 1876336 
28 SC Selca SA 4521 Pitesti 128299 
29 SC Saif Tim SA 4521 Timisoara 1828843 
30 SC SCT SA 4521 Bucuresti 949 
31 SC Sibarex SA 4524 Vrancea 1446908 
32 SC Acis SA 4521 Bistrita 566515 
33 SC Apartamentul SA 4521 Pitesti 129170 
34 SC Cominco SA 4521 Bucuresti 1555670 
35 SC Comnord SA 4521 Bucuresti 1590368 
36 SC Concivia SA 4521 Braila 2252764 
37 SC Conloc SA 4511 Ramnicu Sarat 1167393 
38 SC Consmin SA 4521 Petrosani 2135110 
39 SC Electroconstructia SA 4525 Alba Iulia 3276087 
40 SC Forconcid SA 4521 Ramnicu Valcea 1474673 
 

 
În tabelul 2 sunt prezentate datele financiar-contabile preluate din notele explicative depuse de 
fiecare societate pe Bursa de Valori. 

                                                                                                                                                                
Tabelul 2 

Nr. Crt. Denumire societate Active totale 
      lei 

Profit brut 
       lei 

Datorii 
     lei 

Capitaluri proprii 
       lei 

Levierul 

1 SC ICSH SA 22.965.429 70.218 7.838.199 15.127.230 0.52 
2 SC Astra SA 6.054.787 14.396 1.137.082 4.960.572 0.23 
3 SC Bega Utilaje Constructii SA 32.563.955 1.475.968 2.262.747 30.240.823 0.07 
4 SC Mesacons SA 21.608.284 329.296 19.372.109 2.236.175 8.66 
5 SC Conbac SA 20.706.174 315.649 7.717.547 11.999.146 0.64 
6 Sc Concas SA 42.608.927 2.012.066 21.769.683 18.002.843 1.21 
7 SC Concifor SA 10.170.904 128.857 6.735.451 3.435.453 1.96 
8 SC Conexir Roell Group SA 1.110.699 404.305 51.304 1.059.395 0.05 
9 SC Constructii Montaj SA 12.108.367 85.051 3.810.996 12.465.151 0.31 
10 SC Moldoconstruct SA 9.965.876 234.651 5.144.704 4.826.517 1.07 
11 SC Constructii Complexe SA 7.025.529 561.802 1.066.214 5.223.331 0.20 
12 SC Moldomec SA 6.237.700 25.049 3.098.292 3.430.706 0.90 
13 SC Constructii Feroviare SA 11.674.940 224.489 4.517.613 6.384.945 0.71 
14 SC Moldovulcan SA 8.403.016 24.121 4.925.234 3.486.720 1.41 
15 SC Consic SA 5.787.637 42.161 2.869.425 2.259.374 1.27 
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16 SC Prima Construct SA 2.863.696 6.120 763.006 2.102.687 0.36 
17 SC Reconstruct SA 1.248.809 12.851 1.011.030 105.075 9.62 
18 SC Duplex SA 6.534.452 17.601 2.403.436 4.083.877 0.59 
19 SC Electroconstructia Elco SA 5.374.625 278.774 1.154.375 4.185.020 0.28 
20 SC Inst Comp SA 10.586.272 156.567 8.243.552 21.241.097 0.39 
21 SC Socot SA 59.237.647 5.716.949 19.596.470 22.134.013 0.89 
22 SC Trust Constructii SA 10.069.527 70.764 5.107.359 4.968.583 1.03 
23 SC Pentaco SA 18.955.103 59.208 14.302.754 4.634.824 3.09 
24 SC Foricon SA 22.965.429 70.218 7.838.199 15.127.230 0.52 
25 SC Recon SA 3.195.220 15.606 1.353.443 1.841.716 0.73 
26 SC SCIM SA 6.340.008 293.516 3.766.118 1.685.450 2.23 
27 SC Scut SA 49.161.201 489.999 619.904 48.445.233 0.01 
28 SC Selca SA 26.567.292 950.332 3.216.422 21.969.208 0.15 
29 SC Saif Tim SA 18.288.913 178.698 10.273.991 7.285.644 1.41 
30 SC SCT SA 114.395.492 1.576.221 33.901.528 78.218.675 0.43 
31 SC Sibarex SA 16.536.254 687.260 6.450.515 10.087.739 0.64 
32 SC Acis SA 12.773.156 1.101.521 4.729.410 7.188.286 0.66 
33 SC Apartamentul SA 5.455.378 91.807 2.406.771 3.106.826 0.77 
34 SC Cominco SA 88.711.839 403.322 61.149.169 27.562.670 2.22 
35 SC Comnord SA 133.073.642 66.673 41.593.885 90.156.201 0.46 
36 SC Concivia SA 45.321.217 1.420.480 29.774.280 14.449.160 2.06 
37 SC Conloc SA 3.725.165 58.367 1.363.776 1.576.712 0.86 
38 SC Consmin SA 10.824.484 351.196 2.288.012 6.842.396 0.33 
39 SC Electroconstructia SA 2.579.847 383.719 1.066.597 1.156.307 0.92 
40 SC Forconcid SA 71.747.292 1.889.949 51.797.580 19.464.835 2.66 

 
În continuare vom prezenta indicele de conformitate specific fiecărei societăŃi în funcŃie de maniera 
în care respectivele Ńin o contabilitate conformă cu cerinŃele standardului IAS 18 “Venituri” ( 
acestea fiind prezentate în Anexa 1) 

 
                                                                                                                                         Tabelul 3 

Nr. Crt. Denumire societate C1 C2 C3 C4 C5 C6 Total 
1 SC ICSH SA 1 1 0 1 1 0 4 
2 SC Astra SA 1 1 1 1 0 0 4 
3 SC Bega Utilaje Constructii SA 1 1 0 1 1 1 5 
4 SC Mesacons SA 1 1 0 1 1 0 4 
5 SC Conbac SA 1 1 1 1 1 0 5 
6 Sc Concas SA 1 1 1 1 0 0 4 
7 SC Concifor SA 1 1 1 1 1 0 5 
8 SC Conexir Roell Group SA 1 0 1 1 1 0 4 
9 SC Constructii Montaj SA 1 0 1 1 1 0 4 
10 SC Moldoconstruct SA 1 1 1 1 1 0 5 
11 SC Constructii Complexe SA 1 1 1 0 1 0 4 
12 SC Moldomec SA 1 1 1 1 1 0 5 
13 SC Constructii Feroviare SA 1 1 1 1 1 0 5 
14 SC Moldovulcan SA 1 1 1 1 0 0 4 
15 SC Consic SA 1 1 1 1 1 0 5 
16 SC Prima Construct SA 1 0 1 0 1 0 3 
17 SC Reconstruct SA 1 0 1 1 1 0 4 
18 SC Duplex SA 1 1 1 1 1 0 5 
19 SC Electroconstructia Elco SA 1 1 1 1 1 1 6 
20 SC Inst Comp SA 1 1 1 1 0 0 4 
21 SC Socot SA 1 1 1 1 1 0 5 
22 SC Trust Constructii SA 1 0 1 1 1 0 4 
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23 SC Pentaco SA 1 1 1 1 1 0 5 
24 SC Foricon SA 1 1 1 1 0 0 4 
25 SC Recon SA 1 1 1 1 1 0 5 
26 SC SCIM SA 1 1 1 1 1 0 5 
27 SC Scut SA 1 1 1 1 1 0 5 
28 SC Selca SA 1 1 1 1 1 0 5 
29 SC Saif Tim SA 1 1 1 1 1 0 5 
30 SC SCT SA 1 1 1 1 1 0 5 
31 SC Sibarex SA 1 1 1 1 0 0 4 
32 SC Acis SA 1 1 1 1 1 0 5 
33 SC Apartamentul SA 1 0 1 1 1 0 4 
34 SC Cominco SA 1 1 1 1 0 0 4 
35 SC Comnord SA 1 1 1 1 0 1 5 
36 SC Concivia SA 1 1 0 1 1 0 4 
37 SC Conloc SA 1 1 1 1 1 0 5 
38 SC Consmin SA 1 1 1 1 0 0 4 
39 SC Electroconstructia SA 1 1 0 1 1 0 4 
40 SC Forconcid SA 1 1 1 1 0 0 4 

 
 

5. GuvernanŃa corporativă 
 
  GuvernanŃa corporativă reprezintă un aspect central şi dinamic al realităŃii economice, fiind din ce 
în ce mai prezent în numeroase state ale lumii. 
  Termenul de ,,guvernanŃă” este derivat din latinescul ,,gubernare”, care se traduce  ,,a conduce”, 
,,a dirija’’, ,,a îndrepta’’ sau ,, a guverna’’, utilizat, de obicei, cu referire la conducerea  unei nave, a 
unei bărci, ceea ce sugerează mai degrabă faptul că ,,guvernanŃa’’ (corporativă, în cazul subiectului 
tratat) implică funcŃia de direcŃie, decât cea de control. 
  În limba română , termenul de ,,guvernanŃă” este sinonim cu cel de ,,administrare’’ sau  
cu cel de ,,conducere’’, implicând astfel toate activităŃile din cadrul unei entităŃi, care intră în sfera 
managementului. În acest sens, dacă termenul de ,,guvernanŃă” înseamnă ,,conducere’’, rezultă că 
termenul de ,,guvernanŃă corporativă’’ induce idea de conducere în ansamblu de conducere a 
întregii oraganizaŃii, întrucât termenul de ,,corporativ’’ provine de la cuvântul ,,corp’’, sugerând 
ideea de ansamblu, de întreg, de unitate.  
     GuvernanŃa corporativă cuprinde o arie mare de domenii, pornind de la economie si  putând 
continua cu teoria informaŃiei, drept, contabilitate, finanŃe, management, psihologie, sociologie şi 
politică.  Acest concept descrie toate influenŃele care afectează procesele instituŃionale, inclusiv cele 
de numire a controlorilor sau a autorităŃilor de reglementare, implicate  în organizarea producŃiei şi 
vânzării de bunuri şi servicii (Turnbull, 1997). 
     Din cele prezentate, se observă că guvernanŃa corporativă este acea ramură a economiei care 
studiază modul în care companiile pot deveni mai eficiente prin folosirea unor structuri 
instituŃionale cum ar fi actele constitutive, organigramele şi cadrul legislativ. Această ramură se 
limitează în cele mai multe cazuri la studii privind modul în care deŃinătorii de acŃiuni pot să asigure 
şi să motiveze directorii companiilor astfel încât să primească beneficiile aşteptate de pe urma 
investiŃiilor lor. În acest sens, guvernanŃa are rolul de a-i determina pe managerii de nivel înalt să îşi 
achite obligaŃiile într-o astfel de manieră, încât să garanteze şi să protejeze  
obiectivele factorilor interesaŃi din cadrul companiilor. 
    Conform celor precizate, conceptual de ,,guvernanŃă corporativă’’ face referire, în aceeaşi 
măsură, atât la modul în care o corporaŃie este condusă şi controlată în vederea atingerii obiectivelor 
prestabilite, cât şi sistemul prin care această entitate relaŃionează cu factorii interesaŃi, protejându-le, 
în mod fresc, interesele. 
   Urmărind scopul analizării guvernanŃei corporative se desprind câteva idei de avansat şi dezvoltat, 
cum ar fi faptul că guvernarea corporativă nu presupune numai supravegherea şi stimularea în 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  175 

scopul obŃinerii de performanŃe, ea trebuie să încurajeze experimentele şi difuziunea practicilor 
avansate, să aducă o contribuŃie decisivă nu numai în apărarea intereselor investitorilor ci şi la 
asigurarea stabilităŃii sociale, încurajarea mobilităŃii şi creşterii calitative a capitalului uman, 
desfăşurarea ordonată a proceselor de producŃie, strânsa corelare cu valorile culturale.  
     În scopul evaluării unei posibile convergenŃe a sistemelor de guvernanŃă corporativă la nivel 
mondial, acest studiu constă într-o analiză comparativă a patru din cele mai reprezentative astfel de 
sisteme: Marea Britanie, SUA, Germania şi Japonia. OECD a furnizat primul set de standarde de 
guvernanŃă corporativă care erau menite să redea cel mai mare divizor comun al standardelor de 
guvernanŃă a companiilor de pe întregul glob. Prezenta lucrare a rezumat principalele caracteristici 
ale modelelor insider şi outsider de guvernanŃă corporativă, a arătat că în ciuda problemei 
pantofului Cenuşăresei, clasificarea poate fi un instrument util care conduce la numeroase alte studii 
şi a contrastat din acest punct de vedere cele patru sisteme de guvernanŃă corporativă. În plus au fost 
discutaŃi şi alŃi factori care influenŃează sistemul de guvernanŃă corporativă. Mai precis importanŃa 
sistemului legal din Ńară şi unele aspecte culturale, tradiŃii.  
 

6. Concluzii 
 

  În prezenta cercetare s-a evidenŃiat corelaŃia care se poate stabili pe de o parte între indicele de 
conformitate, stabilit pe baza concordanŃei între datele financiar-contabile ale societăŃilor şi 
cerinŃele IAS 18, şi pe de altă parte mărimea întreprinderii, performanŃa acesteia şi levierul. 
  Această corelaŃie a fost confirmată sau infirmată cu ajutorul coeficientului de corelaŃie. Aşa cum s-
a putut observa corelaŃia dintre indicele de conformitate şi mărimea întreprinderii, reflectată cu 
ajutorul activului total, este o corelaŃie slabă având o valoare de 0,11.  
  În ceea ce priveşte corelaŃia dintre indicele de conformitate şi performanŃa întreprinderii, 
evidenŃiată cu ajutorul profitului brut, aceasta are o valoare de 0,11 ceea ce semnifică o legătură 
slabă, o corelaŃie redusă între cele două. 
  CorelaŃia dintre indicele de conformitate şi levier, stabilit ca diferenŃă între datorii şi capitaluri 
proprii, are o valoare de -0,17 ceea ce semnifică faptul că nu există corelaŃie între cele două, cel 
putin nu liniară. 
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Anexa 1 
IAS 18  Prezentarea informaŃiilor 
35. O întreprindere trebuie să prezinte detaliat:  
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(a) politicile contabile adoptate pentru recunoaşterea venitului, inclusiv metodele adoptate pentru 
determinarea stadiului de execuŃie pentru contractele ce implică prestarea de servicii;  
 
(b) suma fiecărei categorii semnificative de venit recunoscute în timpul perioadei, inclusiv venitul 
aparut din:  
 
(i) vânzarea de bunuri;  
 
(ii) prestarea serviciilor;  
 
(iii) dobânzi;  
 
(iv) redevenŃe;  
 
(v) dividende; şi  
 
(c) suma veniturilor apărute din schimburile de bunuri sau servicii incluse în fiecare categorie 
semnificativă de venit. 
36. O întreprindere va prezenta orice datorii şi active contingente conform IAS 37 Provizioane, 
datorii şi active contingente. Datoriile şi activele contingente pot sa apară din elemente cum ar fi 
costuri de garanŃie, revendicări, penalizări sau pierderi posibile. 
 
Anexa 2 

Indice de conformitate (x) Marimea intreprinderii (y) x mediu y mediu xi - x mediu yi - y mediu (xi-xm)*(yi-ym) (xi-xm)2 (yi-ym)2 √∑(xi-xm)2*√∑(yi-ym)2 Coeficientul de corelatie
22965429 

4,5 24138105 -0,5 -1172675,6 586337,8 0,25 1375168062835,36 713643520,6 0,104362944
6054787 

  -0,5 -18083317,6 9041658,8 0,25 327006375422470,00  
32563955 

  0,5 8425850,4 4212925,2 0,25 70994954963180,10  
21608284 

  -0,5 -2529820,6 1264910,3 0,25 6399992268184,37  
20706174 

  0,5 -3431930,6 -1715965,3 0,25 11778147643216,40  
42608927 

  -0,5 18470822,4 -9235411,2 0,25 341171280132342,00  
10170904 

  0,5 -13967200,6 -6983600,3 0,25 195082692600640,00  
1110699 

  -0,5 -23027405,6 11513702,8 0,25 530261408666911,00  
12108367 

  -0,5 -12029737,6 6014868,8 0,25 144714586724854,00  
9965876 

  0,5 -14172228,6 -7086114,3 0,25 200852063490658,00  
7025529 

  -0,5 -17112575,6 8556287,8 0,25 292840243665715,00  
6237700 

  0,5 -17900404,6 -8950202,3 0,25 320424484843701,00  
11674940 

  0,5 -12463164,6 -6231582,3 0,25 155330471846693,00  
8403016 

  -0,5 -15735088,6 7867544,3 0,25 247593013249850,00  
5787637 

  0,5 -18350467,6 -9175233,8 0,25 336739661138650,00  
2863696 

  -1,5 -21274408,6 31911612,9 2,25 452600461279754,00  
1248809 

  -0,5 -22889295,6 11444647,8 0,25 523919853064179,00  
6534452 

  0,5 -17603652,6 -8801826,3 0,25 309888584861487,00  
5374625 

  1,5 -18763479,6 -28145219,4 2,25 352068166699616,00  
10586272 

  -0,5 -13551832,6 6775916,3 0,25 183652166818423,00  
59237647 

  0,5 35099542,4 17549771,2 0,25 1231977876689400,00  
10069527 

  -0,5 -14068577,6 7034288,8 0,25 197924875687222,00  
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18955103 
  0,5 -5183001,6 -2591500,8 0,25 26863505585602,60  

22965429 
  -0,5 -1172675,6 586337,8 0,25 1375168062835,36  

3195220 
  0,5 -20942884,6 -10471442,3 0,25 438604415368917,00  

6340008 
  0,5 -17798096,6 -8899048,3 0,25 316772242582932,00  

49161201 
  0,5 25023096,4 12511548,2 0,25 626155353443693,00  

26567292 
  0,5 2429187,4 1214593,7 0,25 5900951424318,75  

18288913 
  0,5 -5849191,6 -2924595,8 0,25 34213042373510,60  

114395492 
  0,5 90257387,4 45128693,7 0,25 8146395980273680,00  

16536254 
  -0,5 -7601850,6 3800925,3 0,25 57788132544720,40  

12773156 
  0,5 -11364948,6 -5682474,3 0,25 129162056680642,00  

5455378 
  -0,5 -18682726,6 9341363,3 0,25 349044273210348,00  

88711839 
  -0,5 64573734,4 -32286867,2 0,25 4169767174361740,00  

133073642 
  0,5 108935537 54467768,7 0,25 11866951308626800,00  

45321217 
  -0,5 21183112,4 -10591556,2 0,25 448724250951034,00  

3725165 
  0,5 -20412939,6 -10206469,8 0,25 416688103113248,00  

10824484 
  -0,5 -13313620,6 6656810,3 0,25 177252493480744,00  

2579847 
  -0,5 -21558257,6 10779128,8 0,25 464758470747958,00  

71747292 
  -0,5 47609187,4 -23804593,7 0,25 2266634724888320,00  

Suma      74477939 14 36377648177541000,00  

Radical din suma       3,741657 190729253,60  

Testul T 1,25798E-05         

 
Anexa 3 

Indicele de conformitate(x) Performanta intreprinderii(y) x mediu y mediu xi - x mediu yi-ymediu (xi-xm)*(yi-ym) (xi-xm)2 (yi-ym)2 √∑(xi-xm)2*√∑(yi-ym)2 Coeficientul de corelatie
4 70218 

4,5 557394,9 -0,5 -487177 243588,4625 0,25 237341356252,46 23335014,94 
4 14396 

  -0,5 -542999 271499,4625 0,25 294847832551,16   
5 1475968 

  0,5 918573,1 459286,5375 0,25 843776494114,96   
4 329296 

  -0,5 -228099 114049,4625 0,25 52029119586,16   
5 315649 

  0,5 -241746 -120872,9625 0,25 58441092254,11   
4 2012066 

  -0,5 1454671 -727335,5375 0,25 2116067936441,66   
5 128857 

  0,5 -428538 -214268,9625 0,25 183644753163,31   
4 404305 

  -0,5 -153090 76544,9625 0,25 23436525136,51   
4 85051 

  -0,5 -472344 236171,9625 0,25 223108783484,41   
5 234651 

  0,5 -322744 -161371,9625 0,25 104163641124,41   
4 561802 

  -0,5 4407,075 -2203,5375 0,25 19422310,06   
5 25049 

  0,5 -532346 -266172,9625 0,25 283392183864,11   
5 224489 

  0,5 -332906 -166452,9625 0,25 110826354900,11   
4 24121 

  -0,5 -533274 266636,9625 0,25 284381079084,91   
5 42161 

  0,5 -515234 -257616,9625 0,25 265465997470,91   
3 6120 

  -1,5 -551275 826912,3875 2,25 303904042933,76   
4 12851 

  -0,5 -544544 272271,9625 0,25 296528086254,41   
5 17601 

  0,5 -539794 -269896,9625 0,25 291377481466,91   
6 278774 

  1,5 -278621 -417931,3875 2,25 77629619847,86   
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4 156567 
  -0,5 -400828 200413,9625 0,25 160663025459,81   

5 5716949 
  0,5 5159554 2579777,038 0,25 26620998252849,10   

4 70764 
  -0,5 -486631 243315,4625 0,25 236809657166,36   

5 59208 
  0,5 -498187 -249093,4625 0,25 248190212240,96   

4 70218 
  -0,5 -487177 243588,4625 0,25 237341356252,46   

5 15606 
  0,5 -541789 -270894,4625 0,25 293535239252,66   

5 293516 
  0,5 -263879 -131939,4625 0,25 69632087059,16   

5 489999 
  0,5 -67395,9 -33697,9625 0,25 4542210706,61   

5 950332 
  0,5 392937,1 196468,5375 0,25 154399544909,56   

5 178698 
  0,5 -378697 -189348,4625 0,25 143411361004,46   

5 1576221 
  0,5 1018826 509413,0375 0,25 1038006571099,91   

4 687260 
  -0,5 129865,1 -64932,5375 0,25 16864937704,76   

5 1101521 
  0,5 544126,1 272063,0375 0,25 296073185494,91   

4 91807 
  -0,5 -465588 232793,9625 0,25 216772115905,81   

4 403322 
  -0,5 -154073 77036,4625 0,25 23738466218,06   

5 66673 
  0,5 -490722 -245360,9625 0,25 240808007675,71   

4 1420480 
  -0,5 863085,1 -431542,5375 0,25 744915846687,76   

5 58367 
  0,5 -499028 -249513,9625 0,25 249028869929,81   

4 351196 
  -0,5 -206199 103099,4625 0,25 42517996671,16   

4 383719 
  -0,5 -173676 86837,9625 0,25 30163326924,61   

4 1889949 
  -0,5 1332554 -666277,0375 0,25 1775700362799,11   

     2375044,5 14 38894494436254,80   

      3,741657 6236545,07   

0,001083725          

 
Anexa 4 

Indicele de conformitate(X) Levierul(Y) x mediu y mediu xi - x mediu yi - y mediu (xi-xm)*(yi-ym) (xi-xm)2 (yi-ym)2 √∑(xi-xm)2*√∑(yi-ym)2 Coeficientul de corelatie

4 0,52 
4,5 1,313 -0,5 -0,793 0,3965 0,25 0,63 45,90155727 -0,172761023

4 0,23 
  -0,5 -1,083 0,5415 0,25 1,17   

5 0,07 
  0,5 -1,243 -0,6215 0,25 1,55   

4 8,66 
  -0,5 7,347 -3,6735 0,25 53,98   

5 0,64 
  0,5 -0,673 -0,3365 0,25 0,45   

4 1,21 
  -0,5 -0,103 0,0515 0,25 0,01   

5 1,96 
  0,5 0,647 0,3235 0,25 0,42   

4 0,05 
  -0,5 -1,263 0,6315 0,25 1,60   

4 0,31 
  -0,5 -1,003 0,5015 0,25 1,01   

5 1,07 
  0,5 -0,243 -0,1215 0,25 0,06   

4 0,2 
  -0,5 -1,113 0,5565 0,25 1,24   

5 0,9 
  0,5 -0,413 -0,2065 0,25 0,17   

5 0,71 
  0,5 -0,603 -0,3015 0,25 0,36   

4 1,41 
  -0,5 0,097 -0,0485 0,25 0,01   

5 1,27 
  0,5 -0,043 -0,0215 0,25 0,00   

3 0,36 
  -1,5 -0,953 1,4295 2,25 0,91   
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4 9,62 
  -0,5 8,307 -4,1535 0,25 69,01   

5 0,59 
  0,5 -0,723 -0,3615 0,25 0,52   

6 0,28 
  1,5 -1,033 -1,5495 2,25 1,07   

4 0,39 
  -0,5 -0,923 0,4615 0,25 0,85   

5 0,89 
  0,5 -0,423 -0,2115 0,25 0,18   

4 1,03 
  -0,5 -0,283 0,1415 0,25 0,08   

5 3,09 
  0,5 1,777 0,8885 0,25 3,16   

4 0,52 
  -0,5 -0,793 0,3965 0,25 0,63   

5 0,73 
  0,5 -0,583 -0,2915 0,25 0,34   

5 2,23 
  0,5 0,917 0,4585 0,25 0,84   

5 0,01 
  0,5 -1,303 -0,6515 0,25 1,70   

5 0,15 
  0,5 -1,163 -0,5815 0,25 1,35   

5 1,41 
  0,5 0,097 0,0485 0,25 0,01   

5 0,43 
  0,5 -0,883 -0,4415 0,25 0,78   

4 0,64 
  -0,5 -0,673 0,3365 0,25 0,45   

5 0,66 
  0,5 -0,653 -0,3265 0,25 0,43   

4 0,77 
  -0,5 -0,543 0,2715 0,25 0,29   

4 2,22 
  -0,5 0,907 -0,4535 0,25 0,82   

5 0,46 
  0,5 -0,853 -0,4265 0,25 0,73   

4 2,06 
  -0,5 0,747 -0,3735 0,25 0,56   

5 0,86 
  0,5 -0,453 -0,2265 0,25 0,21   

4 0,33 
  -0,5 -0,983 0,4915 0,25 0,97   

4 0,92 
  -0,5 -0,393 0,1965 0,25 0,15   

4 2,66 
  -0,5 1,347 -0,6735 0,25 1,81   

     -7,93 14 150,50   

      3,741657 12,27   

7,03424E-13          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILUL ŞOMERULUI ÎN ROMÂNIA 
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Rezumat: 
În această lucrare am prezentat un profil standard care presupune atât o selectare a variablelor de construcŃie ale 
profilului, ca operaŃie ulterioară celei de analiză dispersională, cât şi o ordonare finală a variabilelor profilului după 
valorile coeficientului de determinaŃie. Pentru exemplificarea practică sumară a noii metode s-a apelat la câteva 
dintre cele mai interesante profiluri utilizabile în practică, respectiv cel demografic, cel sociologic, cu accent pe 
dimesiunea religioasă şi cel geografic.  

       Cuvinte cheie: şomajul, şomerul, profilul demografic, profilul sociologic , populaŃia. 
 

1.Introducere 
Lucrarea de faŃă propune prezentarea unei noi metode statistice aplicate, respectiv  metoda in 

care decizia este axată pe profiluri, unde eficienŃa şi eficacitatea devin instrumente simple cu impact 
economic fundamental. InformaŃiile conŃinute în profilurile construite ca suport decizional practic 
pot aduce cu sine prin decizii optimizate schimbarea şi inovarea în plan managerial, dacă sunt 
aplicate cu succes în procesul economic şi pe piaŃe specifice, fără a fi echivalente invenŃiilor, ci 
reprezentând inovaŃii manageriale în termeni economici şi lucrativi.  

Ceea ce se propune în această lucrare este o metodă necesară economie româneşti, o metodă 
axată pe o tehnică statistică originală, pentru managerul de linie, una deosebit de simplă dar şi 
eficientă, denumită de către autori metoda managementului prin profiluri. 

 
2. Metoda profilelor - profilul demografic şi sociologic  

Noua metodă a managementului prin profiluluri este o metodă de conducere prin care 
funcŃia de informare-decizie se hipertrofiază, decizia putând fi complet influenŃată de profilurile 
utilizate ca suport. Tipologia profilurilor ce pot fi utilizate este deosebit de diversă, de la profiluri 
temporale sau dinamice, la profiluri teritoriale sau ierarhizante, de la profiluri de coordonare 
definite prin decalaje, la profiluri de intensitate, de la profiluri structurale, de la profiluri medii, la 
profiluri axate pe valori extreme (minime sau maxime), de la profiluri demografice, la profiluri 
statistice, de la profiluri climatice la profiluri geografice etc. Se pot defini diverse operaŃii specifice 
cu utilizarea de profiluri , de la intersecŃia unora dintre ele, la reuniunea altora sau la 
complementarul unui profil, ca operaŃii similare cu cele din teoria mulŃimilor. Un profil standard 
presupune atât o selectare a variablelor de construcŃie ale profilului, ca operaŃie ulterioară celei de 
analiză dispersională, cât şi o ordonare finală a variabilelor profilului după valorile coeficientului de 
determinaŃie, pentru caracteristicile considerate a fi explicative sau bănuite a putea soluŃiona 
problema managerială nou apărută ce impune prompt luarea unei decizii.  

Pentru a exemplifica sumar noua metodă s-a apelat la câteva dintre cele mai interesante 
profiluri utilizabile în practică, respectiv cel demografic, cel sociologic, cu accent pe dimesiunea 
religioasă şi cel geografic.  

 
2.1. Profilul demografic 

Profilul demografic reprezintă rezultatul implicării fireşti a demografiei în interstiŃiile sau la 
graniŃele sale cu alte ştiinŃe, pătrunzând chiar în corpul unora dintre ele. Profilul demografic al 
şomerului sau al delincventului sunt câteva exemple ale intersecŃiei demografiei cu economia sau cu 
dreptul penal. Profilul demografic al şomerului în economia României în anul 2005, conform datelor 
disponibile ale ultimului anuar statistic publicat în 2006, este conturat de variate aspecte semnificative: 

• în 6,6 cazuri din 10 acesta  a mai lucrat,  
• provine, în special, din întreprinderi industriale cu mari pierderi financiare, mai ales din categoria 

celor lichidate sau aflate în lichidare,  
• în aproape 6 cazuri din 10 este bărbat,  
• în aproximativ 7 cazuri din 10  locuieşte în mediul urban,  
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• aparŃine grupei de vârstă 15-24 de ani cu o probabilitate de trei ori mai mare decât a oricărei alte 
grupe de vârstă,  

• durata medie de şomaj a depăşit deja 21 de luni, 
• în 62 cazuri din 100 nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite este preliceal.  

Un alt exemplu care subliniază diversitatea aplicativă a metodei este profilul demografic al deŃinutului 
în România, ca rezultat al analizei populaŃiei penitenciare subliniază şi el diverse aspecte importante: 

• o persoană din două arestate preventiv are vârsta cuprinsă între 21 şi 30 de ani,  
• un deŃinut din trei este condamnat pe o perioada cuprinsă între 3 şi 5 ani, 
• 54 de deŃinuŃi din 100 de deŃinuŃi de sex masculin sunt din mediul urban,   
• 64 de deŃinuŃi din 100 de deŃinuŃi de sex feminin sunt din acelaşi mediu urban, 
• 45 de deŃinuŃi din 100 de deŃinuŃi de sex masculin au absolvit şcoala generală, 14 au absolvit 
şcoala profesională, 12 au studii liceale, 18 studii primare şi 9 sunt analfabeŃi, 

• 38 de deŃinuŃi din 100 de deŃinuŃi de sex feminin au absolvit şcoala generală, 5 au absolvit 
şcoala profesională, 20 au studii liceale, 16 studii primare şi 17 sunt analfabete.  

Profilul demografic poate permite identificarea procesului de concentrare sau diversificare a 
anumitor subpopulaŃii umane specifice, prin intermediul unor instrumente statistice de tipul 
coeficientului Herfindahl - Hirschman (descris prin relatia HH=∑gi2) şi a coeficientului Gini - 
Struck determinat prin formula CGS = ∑

2n g -1i
n -1

 cu valori cuprinse în intervalul dintre 0 şi 1 

( 0 1GSC≤ ≤ ).  

Astfel apelând la baza de date a Anuarului statistic al penitenciarelor din România şi analizând 
fenomenul de concentrare - diversificare al deŃinuŃilor în raport cu grupa de vârstă, se manifestă un 
proces constant de uşoară diversificare, aşa cum se poate constata prin utilizarea coeficienŃilor Gini-
Struck specifici, unei perioade de minimum cinci ani: 
 
Tabel nr. 1 

Anul 1999 2000 2001 2002 2003   2004 
HH=∑gi2 0,263968 0,268114 0,267120 0,266724 0,261698 0, 260211 

Coeficientul Gini-Struck    =      
∑ 2n g -1i ,unde n=6
n-1

 

CGS 0,3417 0,3489 0,3472 0,3465 0,3377 0,3350 

 
Concluzia utilizării atât a profilului demografic cât şi a instrumentelor statistice de 

concentrare-diversificare ar fi aceea că, la nivelul României, infracŃionalitatea tinde să se 
uniformizeze la nivelul tuturor segmentelor de vârstă. Dacă operăm o intersecŃie, cea mai mare 
parte a delincvenŃilor şi infractorilor provin din profilul demografic al şomerilor, proces de 
intersecŃie cu implicaŃii profunde sociale şi manageriale. Presupunând că se doreşte a se lua o 
decizie managerială de utilizare a probaŃiunii ca soluŃie de diminuare a cheltuielilor penitenciare, 
dar şi cu scopuri de integrare treptată a infractorilor şi delincvenŃilor în mediul economic şi social se 
constată că ambele profiluri pot fi semnificative ca suport informaŃional şi se va impune de la sine o 
operaŃie de reuniune a celor două profiluri.ValenŃele deosebite ale profilului demografic cât şi 
utilitatea crescândă a proiecŃiilor şi prognozelor demografice extind continuu arealul utilizărilor 
demografiei ca ştiinŃă cu calităŃi reale de suport managerial. 

 
 
 
 
 

2.2. Profilul sociologic 
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Pentru a aprecia importanŃa unui profil sociologic s-a reŃinut un model sintetic tabelar 
construit sub influenŃa fenomenului naŃionalităŃii şi al religiei asupra veniturilor gospodăriei (V), 
denumit în acest context profilul sociologic econometric HerŃeliu Claudiu, pornind evident de la 
autorul acestuia (modelul a fost axat pe un model de regresie de forma V = c * φ, cu V = venit al 
gospodăriei, c este termen liber şi φ coeficient de corecŃie, unde φ = ν + ρ +α + β +µ +κ +τ  sau 
cuantificat φ = -0,19- 0,48 + 0,48 + 0,05 + 0,43+ 0,24 + 0,75 =1,28 şi din care se constată că pentru 
variabilele sau factorii descrişi în model autorul a evaluat la nivel de substructură câte un coeficient, 
rezultând la final 31 de parametri de regresie  (transcrişi într-o paranteză dreaptă, în tabelul nr.2).  
 
Tabel nr.2  

A...cineva dingospodărie NaŃionali-
t.atea 
(ν ) 

Religia 
( ρ ) desfăşoară  acti-

vităŃi  suplimen-
tare (α ) 

pornit o 
afacere 
( β ) 

Număr de 
membri în 
gospodărie  
(µ ) 

Vârsta 
Responden- 
tului  
(κ ) 

Tip de localitate 
(mii locuitori) 

(τ ) 

Român 
[0,40] 

Ortodox  
[-0,35] 

< 2 
[-0,06] 

> 200 
[0,75] 

Maghiar 
[0,45] 

Romano- 
Catolic[-0,41] 

2-4 
[0,35] 

< 40 
[0,32] 
 100-200 

[0,68] 
Rrom 
[-0,19] 

Protestant  
[-0,48] 

Da  
[0,48] 

Da 
[0,47] 

4-6 
[0,43] 

30-100 
[0,55] 

German 
[-0,19] 

Greco -
Catolic[-0,45] 

6-8 
[0,24] 

40-65 
[0,24] 

< 30 
[0,24] 

Alta 
[0,35] 

Neoprotes-
tant [-0,49] 

>8 
[-0,15] 

Centru, Comuna 
[0,07] 

Fara [-0,53]  
Alta[0,10] 

Nu 
[0,04] 

Nu 
[0, 05] 

 

> 65 
[0,06] 

Sat 
[0,10] 

Sursa de date: Claudiu HerŃeliu, (2006), Analiza statistica a evoluŃiei fenomenului religios în Romania. Teză de 
doctorat, disponibilă pe www.biblioteca.ase.ro 

 
Un alt profil util în plan managerial este cel sociologic pur religios, profilul selectat aici 

fiind profilul creştin de tip Cosmovici. Profilul Cosmovici (denumit astfel, după numele 
realizatorilor săi Ion, Paul şi Emanuel Cosmovici,  şi axat pe sondajul efectuat asupra a 1367 de 
tineri în 2003, la Oradea şi publicat în 2004 în România, sub egida UniversităŃii din Geneva, 
Facultatea de Psihologie şi de ŞtiinŃele EducaŃiei, şi a Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, cu 
acordul P.S. Virgil Bercea) dominat ca şi structura României  de tinerii de naŃionalitate română 
(86,1%) respecta proporŃiile ultimului recensământm respectiv 86,7% ortodocşi, 4,7% romano-
catolici (de naŃionalitate română, precum şi maghiară), 0,9% greco-catolici (de naŃionalitate 
română) etc., identifica multe din trăsăturile tânărului aflat între 13 şi 29 de ani, din care au fost 
selctate doar câteva: 

- practică activ o anumită religie între 60 - 75 % dintre ei, aceştia fiind prezenŃi săptămânal la 
biserică; 
- procentajul celor care cunosc dogmele (au credinŃă) este de circa 47%; 
- aproximativ 75% (între 70% şi 80%) dintre tinerii care declară că nu citesc nici o carte 
religioasă afirmă că că au citi sau citesc din Biblie; 
- circa 60% dintre tineri deŃin un îndrumător spiritual (în interirul sau în afara familiei); 
- în ierarhia tinerilor familia apare în capul listei şi apoi prietenia, în timp ce munca şi restul 
opŃiunilor au un indice foarte mic de ierarhizare; 
- tinerii confirmă ipoteza unei legături directe între sărăcie şi îndoiala privind sensul vieŃii,  
îndoiala  luând amploare o dată cu creşterea numărului de copii din familie; 
- 61% dintre fete şi numai 54,4% dintre băieŃi acceptă afirmaŃia că un adevărat credincios 
„trebuie să ştie că divinitatea îi cere să lupte mereu cu satana şi cu adepŃii săi din lume“; 

  
- în cultura noastră religioasă tradiŃională băieŃii sunt încurajaŃi să fie mai curajoşi şi mai 
independenŃi, iar fetele să fie mai credincioase şi mai temătoare; 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  183 

- 60% dintre liceeni sunt de acord cu afirmaŃia conform căreia Biblia este „ghidul complet şi de 
nădejde către fericire“, iar aproape unu din trei consideră adevărată afirmaŃia „de fiecare dată 
când ştiinŃa şi Sfânta scriptură intră în conflict, ştiinŃa este cea care greşeşte”. 

 
3. Şomajul – fenomen în alertă 

3.1. EvoluŃii şi tendinŃe 
Şomajul este un fenomen care nu poate fi stopat, dar care, prin măsurile economice ce se 

întreprind, trebuie controlat. Acest fenomen a cunoscut o evoluŃie contradictorie, iar în unele 
perioade ale anului trecut se poate vorbi despre o creştere.Din totalul populaŃiei active, înregistrată 
la sfârşitul lunii septembrie 2011, 727.000  de persoane în sistemul BIM erau şomeri. Tot la această 
dată, 439.000 de persoane se aflau înregistrate la direcŃiile de protecŃie a muncii şi ocrotire socială 
ca şomeri. Aşadar, putem vorbi despre un proces de creştere a numărului de şomeri, fiind de 
aşteptat ca la sfârşitul anului 2011 şi în anul 2012 numărul să crească. Numărul şomerilor 
înregistraŃi, rata şomajului şi ponderea şomerilor înregistraŃi în populaŃia stabilă în vârstă de 18-62 
ani sunt prezentate în tabelele următoare. 

 

Numărul şomerilor înregistraŃi 
Tabel nr. 3 

Anul 2010 2011 
Luna Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep 
Total 670,2 645,5 633,5 627,0 615,0 600,3 539,7 493,4 453,1 436,0 435,2 437,8 439,9 
Femei 289,3 279,1 272,3 264,4 255,4 247,6 223,4 207,1 193,4 188,4 192,3 198,3 201,4 
BărbaŃi 380,9 366,4 361,2 362,6 359,6 352,7 316,3 286,3 259,7 247,6 242,9 239,5 238,5 

Sursa de date: Institutul NaŃional de Statistică (http//:www.insse.ro) 
 

Rata şomajului înregistrat 
Tabel nr.4 

Anul 2010 2011 
Luna Sep Oct Nov Dec1) Ian1) Feb1) Mar1) Apr1) Mai1) Iun1) Iul1) Aug1) Sep1) 
Total 7,3 7,1 6,9 7,0 6,8 6,7 6,0 5,5 5,0 4,8 4,8 4,9 4,9 
Femei 6,8 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9 5,3 4,9 4,6 4,5 4,6 4,7 4,8 
BărbaŃi 7,8 7,5 7,4 7,6 7,5 7,4 6,6 6,0 5,4 5,2 5,1 5,0 5,0 

1) Rata şomajului înregistrat recalculată cu populaŃia activă la 1 ianuarie 2011. Datele sunt provizorii. 
Sursa de date: Institutul NaŃional de Statistică (http//:www.insse.ro) 
 

Ponderea şomerilor înregistraŃi în populaŃia stabilă în vârstă de 18-62 ani 
Tabel nr.5 

Anul 2010 2011 
Luna Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep 
Pondere 4,8 4,6 4,6 4,5 4,4 4,3 3,9 3,5 3,3 3,1 3,1 3,1 3,2 

Sursa de date: Institutul NaŃional de Statistică (http//:www.insse.ro) 
Din numărul şomerilor neindemnizaŃi la sfârşitul perioadei analizate, 71,2% erau muncitori, 

cea mai mare parte fiind muncitori necalificaŃi. Acest număr reprezintă numai acele persoane care 
sunt înregistrate la oficiile de forŃă de muncă şi protecŃie socială şi care primesc, sub o formă sau 
alta, ajutor de şomaj, dar, în Ńara noastră, categoria celor fără loc de muncă este mult mai mare, în ea 
incluzându-se absolvenŃii cu studii medii şi superioare, neînregistraŃi încă drept şomeri, şomerii care 
au ieşit din perioada de ajutor de şomaj şi care nu s-au mai încadrat sau care desfăşoară activităŃi 
ocazionale. O altă grupă este cea a persoanelor care nu au fost încadrate niciodată în categoria 
şomerilor şi au desfăşurat aşa-zise activităŃi libere, precum şi o parte a populaŃiei care desfăşoară 
activităŃi part-time, cu program redus. Anul 2011 a evidenŃiat o situaŃie mai realistă a numărului de 
şomeri, prin includerea în rândul acestora a tuturor celor care îndeplinesc condiŃiile de apreciere a 
acestui statut social. Rata şomajului a fost de 8,1% în ianuarie 2010, ceea ce reprezintă un ritm 
alarmant, cu consecinŃe negative ce pot fi uşor evaluate. În anul 2011, prin ieşirea din plată a unui 
număr însemnat de şomeri, numărul total al acestora s-a redus artificial. În condiŃiile în care s-a pus 
problema închiderii sau limitării activităŃii unui număr de societăŃi comerciale, este de presupus că 
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numărul salariaŃilor se va reduce, va îngroşa rândurile şomerilor sau ale celor care tranzitează către 
şomaj prin intermediul unor eventuale ordonanŃe de disponibilizare. Este de aşteptat ca la grupa 
„alte categorii de persoane“ să apară un număr însemnat de foşti salariaŃi. 

Trebuie să se analizeze şi perspectiva situaŃiei puŃinilor salariaŃi din agricultură, care încă mai 
lucrează în societăŃile comerciale agricole. În situaŃia  în care se va proceda la 
privatizare/desfiinŃarea acestora prin împărŃirea terenului la foştii proprietari, o parte dintre aceste 
persoane vor deveni şomeri. Un alt element de analiză îl reprezintă numărul salariaŃilor din 
domeniile industrial şi al serviciilor, comparativ cu numărul şomerilor şi al pensionarilor. În 
decembrie 2011 mai existau încă un număr însemnat de persoane încadrate în categoria 
„pensionari“. Având în vedere acest număr, corelat şi cu  cel al şomerilor înregistraŃi, rezultă că 
populaŃia încadrată este mai mică decât totalul celor două categorii mai sus menŃionate.  

Această situaŃie creează mari dificultăŃi în stabilirea bugetului asigurărilor sociale, pe fondul 
diminuării veniturilor reale ale salariaŃilor, şi poate să accentueze diminuarea nivelului de existenŃă 
a categoriei pensionarilor. Trebuie să se pună în continuare problema corelării salariilor şi a 
contribuŃiilor asupra salariilor ce vor trebui plătite, astfel încât să se  creeze acele venituri la bugetul 
asigurărilor sociale care să permită majorarea pensiilor. 

3.2.Structura şomajului 
 România  se confruntă şi cu fenomenul negativ care constă în aceea că o parte a  populaŃiei 

apte de a munci nu este înregistrată la categoria şomeri şi lucrează în condiŃii aşa-zise „la negru“. 
Probabil noul Cod al muncii, introdus în 2011,  ar putea  face lumină în acest domeniu, însă rămân 
de analizat, după o perioadă rezonabilă, efectele noului cadru legislativ în domeniul muncii. Luând 
în considerare structura populaŃiei ocupate, pe măsură ce procesul de restructurare şi privatizare 
prin, încă posibile, metode de „închidere“ şi „lichidare“ va continua, putem constata că în perioada 
următoare este posibil să asistăm la creşterea rândurilor şomerilor, atât prin accelerarea procesului 
de privatizare în industrie, construcŃii, transporturi, dar mai ales în domeniul bugetar, aflat în centrul 
măsurilor de austeritate. 

CondiŃiile în care s-a desfăşurat activitatea conduc la concluzia că se poate înregistra, în 
continuare, un număr de şomeri în cazul în care nu se vor lua măsuri de control al acestui fenomen. 
Analizând datele privind populaŃia ocupată, numărul şomerilor, al pensionarilor şi al populaŃiei 
neocupate, constatăm că în prezent  la un salariat  revin mai mult de două persoane care nu 
desfăşoară o activitate organizată pe bază de contract de muncă.De aceea, şomajului  trebuie să i se 
acorde o atenŃie sporită prin elaborarea şi punerea în practică a unor programe de reconversie 
profesională, aşa încât să se realizeze un transfer al forŃei de muncă ce va fi disponibilizată în 
procesul de restructurare în unele unităŃi comerciale, în loc de trecerea imediată la şomaj. 

 
Rata şomajului în perioada  septembrie 2010 – septembrie 2011 

Grafic nr. 1  

 
Sursa de date: Institutul NaŃional de Statistică (http//:www.insse.ro) 

 
Studiind fenomenul şomajului şi din punctul de vedere al structurii, pe sexe, se constată că 

este mai redus la nivelul grupei feminine. Se poate constata că în rândul şomerilor predomină unele 
categorii cum ar fi: tineretul, femeile şi chiar o parte din forŃa de muncă cu calificare 
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superioară.Aceasta spune multe, deoarece, în perioada de tranziŃie, măcinată de multe frământări, 
nu se creează locuri pentru persoane care au lucrat în industrie sau în cercetare, cu înaltă 
specializare, cărora le dispare obiectul muncii. 

În cele mai multe cazuri, specialişti care au fost disponibilizaŃi sau care au devenit 
nemulŃumiŃi de activitatea şi veniturile obŃinute au îngroşat rândurile celor care au plecat şi îşi 
desfăşoară activitatea în străinătate.MulŃi dintre medici, ingineri, cercetători, specialişti în domeniul 
lingvisticii etc. lucrează acum în Ńări occidentale, creând mari dificultăŃi economiei româneşti, care, 
în scurt timp, va resimŃi lipsa unor specialişti din cei menŃionaŃi mai sus. Deschiderea către Europa 
în urma aderării va avea un efect contradictoriu asupra forŃei de muncă şi pe care de consecinŃă 
asupra ratei şomajului. Şomeri vor exista, dar economia naŃională se va confrunta, la o serie de 
meserii şi profesii, cu necesar de forŃă de muncă. Va rezulta că în categoria şomerilor vor intra, în 
procent mai mare, persoane cu pregătire profesională modestă sau provenind din domenii ce nu sunt 
căutate pe piaŃa internă ori cea europeană. 

 

 
Numărul şomerilor înregistraŃi în perioada septembrie 2010 – septembrie 2011 

 
Grafic nr.2 

 
Sursa de date: Institutul NaŃional de Statistică (http//:www.insse.ro) 

 
Credem că măsurile de reformă a economiei naŃionale, de restructurare, trebuie să aibă în 

vedere crearea acelor locuri şi pentru specialişti de înaltă calificare, astfel aceştia se vor risipi în 
Europa.În caz contrar, urmând exemplul unora care şi-au găsit o mai bună realizare, tot mai mulŃi 
vor pleca în străinătate, iar după scurt timp economia va trebui să găsească înlocuitori care vor costa 
mai mult, comparativ cu eforturile de moment pentru a-i menŃine pe cei existenŃi la locurile lor de 
muncă.În altă ordine de idei, trebuie subliniat şi faptul că bugetul asigurărilor sociale de stat nu va 
putea colecta veniturile necesare pentru plata pensiilor şi ajutoarelor de şomaj pentru un număr 
mare de persoane, ceea ce impune cu necesitate găsirea surselor necesare prin măsuri care să poată 
deveni efective. 

3.3.Structura şomajului 
În profil teritorial, anumite judeŃe (Buzău, Dolj, Alba, Gorj, MehedinŃi, Teleorman, Vaslui) au 

o cifră foarte ridicată a şomajului. Mai sunt şi alte judeŃe, dar trebuie să se aibă în vedere faptul că 
trebuie să li acorde prioritate celor menŃionate mai sus în crearea rapidă de noi locuri de muncă, prin 
care să se asigure temperarea şomajului, iar acolo unde există mari centre industriale, procesul de 
restructurare în cadrul reformei să fie făcut cu mare precauŃie, aşa  încât acestea să nu devină bombe 
cu explozie rapidă, şi nu întârziată. O rată scăzută a şomajului s-a înregistrat în judeŃele Arad, Timiş, 
Ilfov, Covasna, unde nivelul acestuia a fost cuprins între 1,7% şi 3,3%. 

În municipiul Bucureşti, rata şomajului a fost 2%, dar această cifră nu este pe deplin 
relevantă, deoarece, în Capitală, există o categorie importantă de persoane care nu dispun nici de 
locuri de muncă şi nu sunt nici înregistrate la Oficiul forŃei de muncă. După structura pe nivel de 
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instruire, se constată că ponderea o deŃin muncitorii cu studii gimnaziale, primare sau profesionale. 
Urmează absolvenŃii cu studii liceale şi/sau postliceale. În rândul şomerilor erau înregistrate, peste 
49.806 persoane  absolvente de studii superioare. 

3.4. EvoluŃii aşteptate  în perioada imediat e 
Din datele de mai sus prezentate putem concluziona că, în perioada următoare, procesul de 

restructurare şi privatizare în domeniul industriei şi al unor servicii, precum şi continuarea punerii 
în aplicare a Legii de modificare a Legii fondului funciar ar putea avea ca efect sporirea lentă a 
numărului acelora care vor fi înregistraŃi ca şomeri sau vor deveni şomeri în plată.Fără 
întreprinderea unor măsuri adecvate, anul 2011 a însemnat  o creştere a numărului de şomeri, prin 
punerea în aplicare a măsurilor privind reducerea numărului de salariaŃi în sectorul bugetar, conform 
strategiei anunŃate de guvern. Un efect mai dificil de previzionat l-a avut poziŃia României de Ńară 
membră a Uniunii Europene.Este dificil de presupus că în bugetul pentru asigurările sociale pentru 
anul 2012 există surse de venituri care să poată asigura plata ajutorului de şomaj şi a altor sume de 
ajutor, alocaŃii de sprijin etc. pentru persoanele care vor intra în şomaj. 

SituaŃia poate deveni delicată în contextul în care, în 2012, un număr însemnat de salariaŃi, 
care erau angajaŃi în sectorul privat, au trecut în categoria şomerilor, sau din cei care lucrau fără 
contract de muncă nu vor fi angajaŃi şi vor trece, cel puŃin, în categoria persoanelor neocupate.Date 
fiind dificultăŃile cu care se confruntă economia pe ansamblul său, este de presupus că acele 
societăŃi private care cu greu au putut să facă faŃă rigorilor fiscale să-şi reducă activitatea şi, pe 
această cale, să treacă un număr de angajaŃi în categoria şomerilor.Iată deci că evoluŃia şomajului în 
ultima perioadă de timp trebuie să fie tratată totuşi cu atenŃie.Guvernul trebuie să îşi pună problema 
găsirii acelor pârghii prin intermediul cărora să fie stimulată activitatea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, care, în condiŃiile trecerii depline la economia de piaŃă, pot crea şi asigura noi locuri de 
muncă.De asemenea, este important ca, în societăŃile comerciale, regiile autonome şi alte activităŃi 
de interes naŃional sau utile pentru societate, statul să îşi facă simŃită influenŃa şi prezenŃa, până 
când se vor crea condiŃii optime, reale, de trecere la activitatea privată. 

EvoluŃia şomajului în perioada începând cu noiembrie 2008 este influenŃată de criza 
financiară mondială, în care se află România. Criza financiară, cu reflectare şi în sistemul bancar 
din Ńara noastră, va conduce la creşterea costului (preŃului) creditelor. În felul acesta, produsele 
bancare se vor scumpi şi agenŃii economici, inclusiv persoanele fizice, nu vor  mai „apela la 
împrumuturi” cu uşurinŃă. Acest cerc vicios va avea ca efect indirect reducerea activităŃii generale, 
ceea ce va determina treceri, să sperăm „nu masive”, în şomaj, ca urmare a disponibilizărilor. 
Tabloul ocupării forŃei de muncă după ianuarie 2012 va putea fi negativ, cu un şomaj în creştere. 

 
4.Concluzii  

 
Un profil demografic al şomerului intersectat cu un profil sociologic religios al tânărului din 

grupa de vârstă de 20-24 de ani de exemplu, şi reunit cu profilul teritorial permite localizarea 
corectă şi declanşarea promptă a unei afaceri, infiinŃarea unei firme durabile sau structurarea corectă 
a unei administraŃii. Din păcate, pentru economia lucrării nu s-a făcut nicio referire şi la profilul 
bancar sau de altă natură (al comercializării externe, al avantajelor interne şi internaŃionale relative 
etc.) al unei afaceri sau al unei activităŃi sau al unei organizaŃii administrative, deoarece acesta 
constituie un subiect mai vast ce va fi tratat în continuare de acelaşi colectiv de autori. 

Profilul ca metodă suport în asigurarea funcŃei decizionale în managementul modern al 
entităŃilor economice, sociale sau politice are avantajul de a asigura un randament superior 
organizaŃiei şi o eficacitate sporită a managerului. Profilul atent construit conduce mai uşor la 
identificarea soluŃiilor de asigurare a majorităŃii în cadrul deciziilor colective sau de grup sau la 
obŃinerea unor efecte reverberative în condiŃii de impact sporit al deciziei ce beneficiază de aportul 
informaŃional al noii metode.    
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Rezumat.  În această lucrare dorim să abordăm fenomenul economic ce poartă numele de inflaŃie, inflaŃionarea si 
deflaŃionarea valorilor economice, precum şi sistemul de indici utilizaŃi în măsurarea acestuia,sistem ce a evoluat de-a 
lungul istoriei de la prima măsuratoare realizată de către episcopul anglican Fleetwood Wiliam în 1707 până la 
sistemul de indici calculati astăzi in Europa si în România. Lucrarea este structurată in patru părŃi, după cum 
urmează: o scurtă introducere, o detaliere a principalilor indici interpret şi importanŃa lor în măsurarea inflaŃiei, 
urmate de descrierea unor procedee practice de inflaŃionare şi deflaŃionare a valorilor economice şi câteva concluzii. 
Cuvinte cheie: inflaŃie, indici interpret, inflaŃionare, deflaŃionare. 

 
1. Introducere 

 
După cum, pe nimeni nu mai miră astăzi afirmaŃia că inflaŃia a precedat apariŃia economiei, tot 

astfel, prezenŃa unor teorii variate în definirea procesului şi existenŃa unor alternative în măsurarea 
lui au devenit aspecte la fel de naturale.  

 EvoluŃie percepută ca diminuare a valorii sau puterii de cumpărare a monedei naŃionale, 
definită fie ca dezechilibru între creşterea mai puternică a preŃurilor interne sau naŃionale şi creşterea 
preŃurilor externe sau internaŃionale, fie ca dezechilibru macroeconomic major de natură monetar-
materială şi receptată practic ca o creştere generală şi susŃinută a preŃurilor, inflaŃia a apărut cu mult 
înaintea ştiinŃei economice. InflaŃia a fost determinată de termenul „exces” prin excelenŃă, de 
excesul emisiunii monetare sau inflaŃia prin monedă, de excesul de cerere solvabilă sau inflaŃia prin 
cerere, de excesul de cerere nominală, respectiv credit sau inflaŃia prin credit, de excesul în costuri 
sau inflaŃia prin costuri şi arareori de termenul insuficienŃă, ca in cazul insuficienŃei producŃiei, în 
lipsa unui corespondent de tip exces, sau inflaŃia prin ofertă. Măsurarea acestui fenomen de creştere 
generală şi susŃinută a preŃurilor, a fost  realizată prima oară de către episcopul anglican Fleetwood 
Wiliam în 1707, prin calculul inflaŃiei în economia engleză, între 1440 şi 1707. Aşa a fost evaluată 
o primă creştere de preŃuri de 500%, meritul revenind ştiinŃei statistice şi materializat ulterior în 
multiple instrumente de evaluare, denumite indici de preŃ (interpret). IniŃial termenul de inflaŃie a 
fost utilizat cu sensul de majorare a sumei de bani în circulaŃie, în prezent, conceptul relevă un altfel 
de eveniment, respectiv după ce a definit mai întâi o creştere generală a preŃurilor, a început să 
apară şi ca o trimitere directă la deprecierea monedei care a depăşit cantitatea de metal disponibil 
pentru răscumpărare, apoi oferta cantitativă. 

 
2.Indicii interpret şi importanŃa lor în măsurarea inflaŃiei 

 
 Născut acum trei secole, în parohia episcopului anglican William Fleetwood, primul indice 

interpret este descris în lucrarea acestuia “Chronicon Preciosum”. Valoarea acestui prim indice care 
măsura creşterea preŃurilor în Anglia, între 1440 şi 1707, a fost de 30/5, respectiv 600,0% şi a fost 
construit pe baza mediei aritmetice simple a opt produse: grâu, ovăz, fasole, îmbrăcăminte, bere, 
carne de vită, carne de oaie şi şuncă. De altfel, lumea preŃurilor, o lume greu abordabilă datorită 
amplitudinii specifice, eterogenităŃii sui-generis şi tendinŃei de infinitate aparentă a fost 
transformată într-o populaŃie omogenizată prin intermediul indicilor interpret.Analog, câteva 
decenii mai târziu, în 1738, Dutot C. cercetează scăderea puterii de cumpărare a monedei franceze, 
între 1515 şi 1735, prin intermediul altui alt indice interpret, în următoarea formulă: 
 
(1)Indice  Dutot:         

....1 2 1
...1 2

1

n
pip p pn i

n
n

i
i

∑
+ + + ==

Ρ +Ρ + +Ρ
Ρ∑

=

 

 
unde: pi = preŃul perioadei curente,
şi  Pi = preŃul perioadei de bază. 
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Dacă se multiplică numărătorul şi numitorul indicelui cu (1/n),formula de calcul a indicelui Dutot 

devine un raport de medii, respectiv (
1

n
pi

i
∑
=

/n):(
1

n

i
i

Ρ∑
=

/n). Pentru a cuantifica efectul avut de afluxul de 

metal preŃios în Europa, după descoperirea Americii, istoricul, astronomul şi economistul italian 
Gian Rinaldo Carli, în anul 1764, pentru trei produse, respectiv: grâu, vin şi ulei, a folosit media 
aritmetică simplă în construcŃia unui alt indice interpret determinat în perioada 1500 şi 1750: 

(2) Indice Carli: 
1 11 2 ...

11 2

np pp p n i
n nin i

 
 + + + = ∑
 Ρ Ρ Ρ Ρ= 

 

Aşa cum William Fleetwood are meritul de a fi primul care a omogenizat variabile eterogene, prin 
raportarea lor şi a utilizat rezultatele obŃinute pentru a asigura comparaŃiile necesare, tot aşa Dutot şi 
Carli sunt lăudabili pentru generarea problemei adimensionalităŃii, respectiv a transformării în 
mărimi relative a unor mărimi absolute, în general incomparabile sau deloc reductibile la o valoare 
centrală, esenŃială sau tipică (valoare posedând un coeficient de variaŃie admisibil, din punct de 
vedere statistic).Dar cea mai importantă îmbunătăŃire în construcŃia indicelui şi în fluidizarea 
prelucrării acestuia aparŃine englezului Arthur Young, prin introducerea ponderării, respectiv a 
unor coeficienŃi, pentru a sublinia importanŃa relativă a diferitelor articole ce intră în componenŃa 
indicelui.Young a folosit 2 formule de ponderare, plecând fie de la Dutot: 

(3) Indice Young (1): 
....1 1 2 2 1

Ρ K +Ρ K +...+Ρ K1 1 2 2 n n Ki i
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,unde ki = coeficient de importanŃă atribuit 

produsului i,fie de la Carli: 
(4)Indice Young (2): 1
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După soluŃia Young din 1812, noua problemă a proiectării indicilor a devenit efectul variaŃiei 
ponderilor. Sir George Shuckburgh Evelyn a introdus, în 1798, noŃiunea de an de bază şi a anticipat 
astfel dilema selecŃiei bazei şi construcŃiei sistemului de ponderare.În 1863, prin indicele calculat 
ca medie geometrică a indicilor individuali, Stanley Jevons extinde problematica şi asupra formulei 
şi mai ales a mediei utilizate: 

(4) Indice Jevons:
1

n pin
i i
∏

Ρ=

  

Jevons nu va diferenŃia indicii individuali,acordându-le acestora aceeaşi importanŃă. 
Doi indici impuşi de şcoala germană de statistică rămân şi astăzi, asemeni celor doi poli tereştri, 
limitele de construcŃie pe axa sistemelor de ponderare. Primul este indicele lui Etienne 
Laspeyres,realizat în 1864, folosind ponderarea cu perioada de bază, iar cel de-al doilea este 
indicele lui Hermann Paasche, elaborat în 1874, utilizând perioada curentă drept criteriu de 
ponderare: 

(5)Indice Laspeyres: i1 i0

i0 i0

p q
p q

∑
∑

∨ i0 i1

i0 i0

p q
p q

∑
∑

şi (6)Indice Paasche: i1 i1

i0 i1

p q
p q

∑
∑

∨ i1 i1

i1 i0

p q
p q

∑
∑

, unde:  pi0 şi pi1 =  

preŃuri ale perioadei de bază  (0) şi curente (1) 
 qi0 şi qi1 = cantităŃi ale perioadei de bază (0) şi curente (1).  
Deşi aceşti indici verifică numai condiŃia de identitate ( 1/1

XI =X1/X1 =1),din toate testele lui Fisher 

pentru indici elementari, totuşi sunt cei mai des folosiŃi în practică, datorită conŃinutului economic 
al construcŃiilor fiecăruia în parte. 
Media geometrică simplă a indicilor Laspeyres şi Paasche nu este altul decât cunoscutul indice 
Fisher  (1922). 
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 (6) Indice Fisher: ( )L P×   

Este indicele care verifică trei din cele patru teste ale autorului său Irving Fisher: testul de identitate, 
testul simetriei sau testul de reversibilitate în timp şi testul completitudinii sau testul de 
reversibilitate a factorilor. Singurul test care nu este satisfăcut este testul de înlănŃuire 
(circularitate). Avantajul cauzat de reversibilitatea indicelui Fisher : 

 (7)   F0/1 = ( )
( )

1/0 1/0
1/01/0 1/0

1 1
L P

FL P
× = =

×
  este contrabalansat prin dezavantajul pricinuit de lipsa de 

conŃinut economic. 
O construcŃie cu valenŃe practice reale este aceea a lui R.H.I. Palgrave (1886), care a propus o 
formulǎ de calcul a unui indice mediu aritmetic ponderat cu valoarea totală a bunurilor, aferentă 
perioadei curente (v1i = p1i⋅ q1i) : 

 (8) Indice  Palgrave: 
( ) (v )11/0 1i i 1/0 1i

v1i1 i 1i

i p q i
p q
× ×

=
∑ ∑
∑ ∑

.  

Acest indice este astăzi valorificat în construcŃia indicelui naŃional şi european ce măsoara 
inflaŃia cunoscut ca indice interpret de tip IPC sau al preŃurilor bunurilor de consum. 

Cei mai utilizaŃi index-numbers sau indecşi care compun sistemul de indici interpret conform 
principalelor surse statistice oficiale sunt următorii: 
� IPC–Indicele preŃurilor (bunurilor) de consum al populaŃiei măsoară evoluŃia de ansamblu a 
preŃurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate, fiind considerat principalul 
instrument de evaluare a inflaŃiei. Definirea instrumentală a indicelui preŃurilor bunurilor de consum 
transformă IPC într-un instrument statistic care măsoară evoluŃia de ansamblu a preŃurilor 
mărfurilor cumpărate şi a tarifelor serviciilor utilizate de populaŃie  într-o anumită perioadă 
(curentă), în raport cu o perioadă anterioară (de bază).Avantajele utilizării IPC rămân 
promptitudinea mai bună, comparativ cu aceea a „deflatorului PIB”-ului şi sfera de cuprindere mai 
extinsă, în raport cu aceea a IPPI-ului, iar ca principale dezavantaje sfera de cuprindere mai redusă 
şi exactitatea relativ mai mică faŃă de „deflatorul PIB”-ului, precum şi dependenŃa sa evidentă în 
raport cu semnalul IPPI. Sfera de cuprindere vizează numai elementele care intră în consum direct, 
fiind excluse autoconsumul sau consumul din resurse proprii, cheltuielile cu caracter de investiŃii şi 
acumulare, dobânzile la credite, ratele de asigurare, amenzile, impozitele şi cheltuielile aferente 
muncii pentru producŃia agricolă a gospodăriilor individuale conform metodologiei de calcul 
publicate de Institutul NaŃional de Statistică (INS) în Buletinul statistic de preŃuri. 
� IPPI– indicele preŃurilor producŃiei industriale exprimă în mod sintetic evoluŃia sau schimbările 
medii ale preŃurilor produselor fabricate şi livrate de producătorii interni din cadrul diviziunilor 
CAEN Rev.2, practicate efectiv în primul stadiu al comercializării acestora, fiind utilizat la 
deflatarea producŃiei industriale evaluată în preŃuri curente şi la determinarea dinamicii preŃurilor 
producătorilor industriali. Acest indice este unul dintre puŃini indicii înzestraŃi cu putere de 
„premoniŃie”, o veritabilă Cassandra, în lumea atât de populată a instrumentelor de măsură a 
inflaŃiei. Astfel IPPI anticipează evoluŃia IPC. Din analiza ultimilor 19 ani, se constată o dinamică 
paralelă a evoluŃiei celor două instrumente statistice de evaluare a inflaŃiei, relevând capacitatea de 
predicŃie a dinamicii IPC, pornind de la evoluŃia IPPI;  
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Sursa: Săvoiu, G., (2012), Statistică generală cu aplicaŃii în contabilitate, Ed. Universitară, Bucureşti, pag. 222. 
 

� ICV–indicele de cost al vieŃii arată care este costul la preŃurile pieŃei în perioada curentă, pentru 
menŃinerea standardului de viaŃă atins în perioada de bază, fiind calculat ca raport între acest cost 
ipotetic şi costul efectiv (de consum) al perioadei de bază, necesitatea acestui tip de indice interpret fiind 
evidentă mai ales în determinarea salariului real şi venitului real; 
� IVU–indicele valorii unitare a exportului/importului caracterizează dinamica preŃurilor din 
contractele de export/import, extinderea variaŃiei preŃurilor mărfurilor considerate reprezentative 
asigurând în final o rată de acoperire maximală a produselor de 92%, ceea ce permite deflatarea prin 
intermediul său a indicatorilor ce caracterizează schimburile externe şi calculul raportului de schimb 
� IPAm–indicele preŃurilor cu amănuntul stabileşte modificarea preŃurilor la toate mărfurile 
vândute prin reŃeaua comerŃului cu amănuntul, importanŃa lui ca instrument de măsură a inflaŃiei în 
sfera preŃurilor cu amănuntul, fiind evidentă; 
� ICC–indicele costului construcŃiilor apreciază modificarea costurilor (preŃurilor) practicate în 
construcŃiile de locuinŃe, servind la indexarea a numeroaselor chirii, indiferent de metoda de calcul 
aleasă el fiind folosit şi independent dar şi în cadrul IPC; 

Între IPC şi ICV există o relaŃie deosebită, caracterizată succint astfel: 
-IPC este o aproximare a ICV ca instrument de estimare a costurilor de consum; 
-IPC oferă, în formula Laspeyres, o  limită  superioară pentru ICV (ICV< IPC); 
-IPC şi ICV măsoară modificarea cheltuielilor şi nu modificarea în venituri necesară pentru 
menŃinerea standardului de viaŃă; 
- RelaŃia de calcul a ICV în Ńările cu economie dezvoltată, în formula Paasche, este utilizată pentru a 
verifica sau confrunta coeficienŃii de ponderare ai perioadei de bază, în raport cu mutaŃiile survenite 
în perioada curentă.  În cazul unor abateri mari se dispune o schimbare promptă a bazei. 

 
3. Procedele practice de inflaŃionare şi deflaŃionare a valorilor economice 

 
Termenii contemporani de inflatare sau inflaŃionare şi respectiv deflatare sau deflaŃionare 

semnifică o actualizare la inflaŃie a unor valori economice. În limbajul economic uzual cele două 
expresii au accepŃiuni deosebit de importante privind tehnica practică de includere sau excludere a 
modificărilor de preŃuri în evoluŃiile unor fenomene economice analizate. 

Se consideră în termeni economici generali că există inflaŃie atunci când nivelul general al 
preŃurilor este în creştere continuă, mai mult sau mai puŃin rapidă,deflaŃia fiind prezentă atunci când 
nivelul general al preŃurilor se află în scădere continuă.De aici derivă termenii de inflatare sau 
inflaŃionare şi respectiv deflatare sau deflaŃionare cu conŃinut de actualizare la inflaŃie a unor valori 
economice. În limbajul economic uzual cele două expresii au semnificaŃii deosebit de importante 
privind tehnica practică de includere sau excludere a modificărilor de preŃuri în evoluŃiile unor 
fenomene economice analizate. În diverse analize de date sau confruntări de informaŃii, apare 
preocuparea de a asigura valorilor termenii de comparabilitate, respectiv preŃuri comparabile, 
apelând fie la preŃurile de la începutul perioadei analizate, fie la cele de la sfârşitul aceleiaşi 
perioade, fie la soluŃii intermediare, în intervalul analizat. Deflatarea sau deflaŃionarea constituie o 
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tehnică de asigurare a comparabilităŃii statistice în cazul a doi sau mai mulŃi indicatori valorici. 
Metodă cea mai eficientă, promptă şi rapidă este aceea prin care se valorifică direct site-ul INS 
(https://statistici.insse.ro/ipc/). 

Presupunând că o sumă de 100 000 lei ROL, datorată din anul 1990, trebuie actualizată în 
primele zile ale lui 2010. Suma datorată, ca sumă actualizată cu inflaŃia sau ca rezultat al unui 
proces de inflaŃionare, cu ajutorul unui IPC evaluat ca medie anuală, se determină prin produsul 
dintre suma iniŃială şi indicele calculat ca produs de indici de actualizare oferit de programul INS 
(Iact = 329380,27 %). Un singur lucru nu trebuie omis şi anume că noua sumă rezultată prin 
actualizare de100 000 × 329380,27 % = 329 380 270 lei ROL care se denominează, respectiv se 
împarte la 10 000 după 1 iulie 2005, pentru a fi exprimată în RON.Cu alte cuvinte: suma datorată 
evaluată prin IPC ca medie anuală a perioadei în primele zile ale lui 2010 este de 32 398, 03 lei 
RON. 

Indicele anual al preŃurilor bunurilor de consum 
Figura nr.1 

 
Sursa: https://statistici.insse.ro/ipc/ 

Dacă informaŃiile sunt mai precise, ca în acest nou exemplu, respectiv suma este datorată din 1 
ianuarie 1991 şi va fi plătită la 1 ianuarie 2010, indicele de actualizare ca produs de indici lunari al 
IPC, comunicat de către site-ul INS este 218562,39%.  

100 000 × 218562,39%. = 218 562 390 lei ROL care se denominează, respectiv se împarte la 
10 000 după 1 iulie 2005, pentru a fi exprimată în RON, devenind 21 856,24 lei RON 

Pentru exemplificarea fenomenului la nivel de rezultat sau macroagregat economic se va apela 
la PIB2006=342418 milioane lei (RON) şi PIB2005= 288047,8 milioane lei (RON), calculaŃi în 
preŃurile fiecărei perioade sau în preŃuri curente, prin exprimarea valorii indicatorului din perioada 
curentă în preŃurile perioadei anterioare. PIB-ul nominal al anului 2006 se exprimă în preŃurile lui 
2005, prin raportarea valorii PIB-ului nominal din 2006, la indicele de preŃ adecvat indicatorului, 
respectiv deflatorul PIB-ului. 

Deflatorul PIB-ului =
P IB no m inal
2 00 6 /2 00 5
P IB real
20 0 6/20 05

118 , 9
=

107 , 7

I 
I 

=1,10399   ( %=110,4 ) 

PIB 2006 în preŃuri curente2006 : Deflator PIB 2006 / 2005 = PIB 2006 în preŃuri comparabile 2005 
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 342418:110,399 % = 310164,0 milioane lei (RON) în preŃuri 2005  
 
Inflatarea sau inflaŃionarea este tot o tehnică de asigurare a comparabilităŃii statistice în cazul a doi sau mai 
mulŃi indicatori valorici. Pentru exemplificare se va apela la aceleaşi date, respectiv PIB2005=288047,8 
milioane lei (RON) şi PIB2006= 342418 milioane lei (RON) determinate în preŃuri curente, urmărind 
inflatarea sau inflaŃionarea, ca exprimare a valorii indicatorului din perioada anterioară în preŃurile 
perioadei curente (transformarea în preŃuri comparabile dar ale ultimei perioade). PIB-ul  nominal al 
anului 2005 se exprimă în preŃurile anului 2006, prin înmulŃirea valorii PIB-ului nominal 2005, cu 
indicele de preŃ adecvat indicatorului, respectiv deflatorul PIB-ului. 
 

Deflatorul PIB-ului =
P IB  n o m i n a l
2 0 0 6 / 2 0 0 5

P I B  r e a l
2 0 0 6 / 2 0 0 5

1 1 8 , 9

1 0 7 , 7

I
I

= =1,10399   ( %=110,4 ) 

PIB 2005 în preŃuri curente2005  × Deflator PIB 2006 / 2005 = PIB 2005 în preŃuri comparabile 2006 

 

288047,8  × 110,399 % = 318001,9 milioane lei (RON) în preŃuri 2006 
 
În ambele cazuri,indicele de volum fizic(Iq) sau al PIB-ului real este practic acelaşi.   

2006 2006
în preŃuri 2005 în preŃuri 2006
2005 2005
în preŃuri 2005 în preŃuri 2006

PIB PIB 310164 342418
= = =

PIB PIB 288047,8 318001,9
= 1,0707 

În situaŃia în care se utilizează alŃi indicatori economici (cifra de afaceri, profitul, volumul 
exportului, volumul importului, salariul etc.) al căror indice de preŃ adecvat este IPC, IPPI, IVU 
etc., tehnica de deflatare (deflaŃionare) sau inflatare (inflaŃionare) nu  se modifică. Singurul lucru 
care se va schimba va fi  indicele specific de preŃ cu care se vor realiza calculele şi a cărui sferă de 
cuprindere  corespunde din punct de vedere economic inflaŃiei cercetate.Instrumentul de măsurare 
promptă a inflaŃiei la nivelul firmei ar trebui să rămână indicele preŃurilor bunurilor de consum, 
indice interpret cu care se pot inflaŃiona sau deflaŃiona toŃi indicatorii valorici nominali. În 
exemplificarea implicaŃiilor utilizării alternative a indicilor se apelează la cazul practic al unei 
expertize solicitate în vederea actualizării corecte a sumei datorate de către o firmă de confecŃii 
pentru marfa recepŃionată (Ńesături din lână), la 1 iunie 2007, în valoare de 1349000 lei (RON).  
Actualizarea datoriei neonorate timp de un an, respectiv de la 1 iunie 2006, la 1 iunie 2007, prin 
intermediul indicelui preŃurilor bunurilor de consum (IPC) şi a indicelui preŃurilor producŃiei 
industriale (IPPI), se realizează conform datelor extrase din colecŃia publicaŃiei Institutului NaŃional 
pentru Statistică, Buletin statistic de preŃuri, pe anii 2006 şi 2007: 

 
Alternative de calcul şi reevaluare cu IPC şi IPPI 

Tabel nr.1 
IPC t / t-1- Total  

(conform Anexa 3) 
     Luna - Anul IPPI t / t-1(łesături din lână) 

COD CAEN 1723 
100,15 Iunie-2006 101,76 
101,11 Iulie-2006 99,85 
99,93 August-2006 99,12 

100,05 Septembrie-2006 98,13 
100,21 Octombrie-2006 103,77 
101,09 Noiembrie-2006 98,93 
100,74 Decembrie-2006 103,10 
100,20 Ianuarie-2007 100,49 
100,04 Februarie-2007 99,96 
100,07 Martie-2007 100,88 
100,52 Aprilie-2007 104,82 
100,64 Mai-2007 100,77 

Π IPC lunar sau 
( IPC t / 0)= 104,84%  

 
TOTAL 

Π IPPI lunar sau 
( IPPI t / 0)= 111,96% 

Sursa: ColecŃia Buletin statistic de preŃuri, 2006-2007, Editura INS, Bucureşti  
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Actualizarea datoriei neonorate timp de un an, respectiv de la 1 iunie 2006, la 1 iunie 2007, se 
poate realiza cu uşurinŃă prin intermediul indicelui preŃurilor bunurilor de consum (IPC t/ 0), 
conform relaŃiei de inflatare sau inflaŃionare şi a datelor din tabelul nr. 1. (col. 1):   

Sactualizată = Sdatorată ×  IPCt/0 =1349000 × 104,84% = 1414291,6 lei (RON). 

Actualizarea datoriei neonorate timp de un an, respectiv de la 1 iunie 2006, la 1 iunie 2007, se poate 
realiza şi cu ajutorul indicelui preŃurilor producŃiei industriale (IPPI t / 0), conform aceleiaşi relaŃii de 
inflatare sau inflaŃionare şi a datelor din tabelul nr. 1. (col. 3):   

Sactualizată  = Sdatorată × IPPI t/ 0 = 1349000 × 111,96 % =1510340,4 lei (RON). 

Fiind vorba de o livrare între doi producători industriali, exprimată în preŃuri industriale specifice 
pieŃei interne, se poate afirma că cea de-a doua soluŃie este cu adevărat corectă şi adecvată, prin 
instrumentul specific utilizat pentru estimarea inflaŃiei (IPPI). De altfel diferenŃa între cele două 
variante de calcul nu este deloc una neglijabilă (96048,8 lei RON). 

 
4.Concluzii 

 
Toată dezvoltarea economică nu rămâne altceva decât o simplă vorbă goală, fără 

„accesul”prin preŃ. Acest acces face din preŃ cea mai importantă variabilă independentă sau 
explicativă. Majoritatea  Ńărilor recunosc că stabilitatea preŃurilor este generatoare de stabilitate 
monetară , iar la final de stabilitate economică. În acest sens preŃul este relevat ca variabilă 
explicativă a economiilor naŃionale şi proceselor economice specifice, dar şi ca o variabilă neutră 
esenŃială, în definirea unui sistem de piaŃă stabil. 

Variabila statistică preŃ este simultan explicativă şi rezultativă , atât din punct de vedere al 
cererii, cât şi al ofertei. PreŃul este variabilă explicativă a resurselor producŃiei, schimbului şi 
consumului tot aşa cum “ştiinŃa economică nu judecă, nu condamnă, nu recomandă, nu propune, 
ea explică” în sensul atât de succint conferit de Mihail Manoilescu.PreŃul este şi variabilă 
rezultativă a cererii, aşa cum arată relaŃia cantitate-preŃ. RelaŃiile între preŃuri se modifică perpetuu 
în universul preŃurilor individuale, un univers al dependenŃelor şi interdependenŃelor statistice. 

Cercetarea corelaŃiilor  dintre preŃuri, dintre preŃurile existente în Ńara noastră şi cele din alte 
Ńări este absolut necesară “pentru analiza influenŃei preŃurilor mondiale asupra formării preŃurilor 
interne”. Într-un sens superior, legăturile statistice ce apar între indicii interpret constituie o 
sublimare a variaŃiilor de preŃuri individuale, o demonstraŃie finală a conexiunilor posibile într-o 
lume a instrumentelor statistice ale analizei preŃului.Oricare ar fi avatarurile acestei variabile 
statistice, timpul care trece pune fiecare preŃ la „locul” lui şi astfel orice popor şi orice economie îşi 
au preŃurile pe care le merită. Orizontul de predicŃie al preŃurilor este de regulă cel scurt. Pe termen 
scurt estimările privind preŃul beneficiază de un număr mai redus de factori de influenŃă ce suferă o 
variaŃie semnificativă. Estimările de preŃ pe termen mediu şi lung sunt rareori validate şi cel mai 
ades inutilizabile. Previziunea unui indice interpret desigur tot pe termen scurt, constituie un subiect 
tot mai important.  

Există indici interpret la care seriile de date istorice depăşesc 100 de termeni lunari (IPC este 
un astfel de exemplu).Acest lucru permite utilizarea de modele complexe de predicŃie precum cele 
univariabile ce înglobează numai informaŃii referitoare la trecut, sau cele multivariabile care adaugă 
la trecut informaŃii prezente, referitoare la alte fenomene cu care se află în legătură de cauzalitate. 
Estimarea unui indice interpret, predicŃia unor ciclicităŃi (de tip “electoral”), evaluările prezente şi 
viitoare ale unor sezonalităŃi specifice (lunare) ale indicilor interpret vor fi teme semnificative în 
deceniul următor.  

Având în vedere inflaŃia aşteptată în România, indicele interpret de tip IPC trebuie să coboare 
la nivelul unei medii anuale sub 3%, ca valoare limită acceptată în Uniunea Europeană. Acest lucru 
nu pare a fi însă posibil nici în acest an şi nici în următorul, dar există speranŃe pentru perioada ce 
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va urma până în 2014 – 2015, când se preconizează a avea loc şi fenomenul de convergenŃă 
monetară, respectiv moneda Euro va deveni singura monedă utilizată şi în tranzacŃiile din România. 

Acest fapt amplifică importanŃa preciziei instrumentelor statistice de evaluare şi estimare a 
variaŃiei atât naŃionale, cât şi teritoriale a preŃurilor şi, în final, rolul indicelui interpret naŃional IPC, 
armonizat în context european sub denumirea de acum cunoscută a indicelui  de preŃ armonizat 
(HPCI). 
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Anul I, Contabiliate şi Informatică de Gestiune 
Coordonator ştiinŃific: conf. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU 

 
Rezumat.  In aceasta lucrare ne-am propus să prezentam actualele metode de calcul a ratei somajului în condiŃiile în 
care analizele statistice sunt dinamice.Lucrarea presupune prezentarea unor sisteme de indicatori capabili să 
sintetizeze fenomenele economice,prezentarea  principalilor indicatori statistici ai resurselor şi forŃei de muncă 
cuprinşi în cadrul „BalanŃei resurselor de muncă”, principalele tipuri de rate  calculate ca ritmuri ale unor indici ai 
economiei României ca ulterior sa extragem o concluzie cum că preferinŃa pentru rata somajului propusă pleacă în 
primul rând de la asigurarea principiului comparabilităŃii indicatori celor mai importante echilibre economice, unde 
toŃi sunt construiŃi ca ritmuri. 
 
Keywords: şomaj, rată de şomaj, sistem de indicatori, indice şi ritm statistic. 

                                                     
1. Introducere 

 
Orice s-ar întâmpla şi oricum ar fi construite teoriile şi modelele economice, metodele, 

instrumentele şi chiar noŃiunile statistice sunt aplicate continuu, cu un impact major, neputându-se 
realiza o prezentare simplificată şi formalizată a unui fenomen economic, fără ajutorul lor.  
  

2. Sisteme generale de indicatori 
 

Principiile alcătuirii de sisteme de indicatori statistici capabili să sintetizeze fenomenele 
economice, exprimate ca cerinŃe în modelarea macroeconometrică impun analize de conjunctură, de 
sezonalitate, de ciclicitate etc. Cea  mai  simplă  prezentare  economică conjuncturală (cu sens de 
ansamblu de factori obiectivi şi subiectivi sau împrejurări ce influenŃează pozitiv/negativ  
economia) este descrisă prin careul magic al strategiei economice şi cuprinde rata creşterii 
economice, rata inflaŃiei, rata şomajului şi soldul balanŃei comerciale. Dacă acestui sistem minimal 
de indicatori i se adaugă raportul între veniturile maxime şi minime (ori medii şi minim garantate), 
cunoscut drept indice de coeziune se obŃine pentagonul magic şi prin adăugarea indicatorilor de 
mediu se ajunge la hexagonul peren al echilibrelor majore. Se pot selecta şi alŃi indicatori 
alternativi grupaŃi în şase clase (domenii), ce oferă informaŃii despre principalele echilibre 
economice, ce delimitează aceste construcŃii) de la patrulaterul strategiei, la pentagonul magic şi 
hexagonul peren). 

Indicatori ai echilibrelor economice generale 
Figura nr. 1 
1.Indicatori ai echilibrului investiŃie - consum şi ai creşterii economice (ritmul creşterii economice reale, rata formării 
brute de capital fix, ponderea consumului final etc.) 
2.Indicatori ai echilibrului cerere-ofertă prin nivelul preŃurilor (indicii preŃurilor,  rata anuală a inflaŃiei, deflatorul PIB-
ului, cursul de schimb al monedei, taxa de scont etc) 
3.Indicatori ai echilibrului pieŃei forŃei de muncă (gradul şi structura ocupării şi migrării internaŃionale a forŃei 
 de muncă, rata şomajului, rata de înlocuire etc.) 
4.Indicatori ai echilibrului extern al economiei naŃionale (indicatorii contului curent al balanŃei de plăŃi 
 externe, fluxurilor internaŃionale în investiŃii, îndatorării externe etc.) 
5.Indicatori ai echilibrului social şi comunitar (ecartul dintre salariul minim şi maxim, greve şi conflicte, indicele de cost 
al vieŃii şi dezvoltării umane, concentrarea veniturilor) 
6.Indicatori ai echilibrului mediului sau ecosferei (indicatori statistici referitori la ariile protejate, la resurse de apă 
asigurate, la calitatea apelor de suprafata, la defolierea arborilor la principalele specii, la  cheltuieli pentru protecŃia 
mediului etc.) 
Sursa: Săvoiu, G., Statistica generală cu aplicaŃii în contabilitate, Ed. Universitară, Bucuresti, 2012, pag. 223 

Modelările macroeconomice valorifică aceşti indicatori prin regrupare tactică şi sub alte denumiri 
la fel de expresive: indicatori instrumentali (ex:deficitul bugetului general consolidat ca procent din 
PIB), indicatori de pilotaj (ex:soldul balanŃei comerciale), indicatori de obiective (ex: rata 
şomajului şi rata inflaŃiei) indicatori de supravieŃuire(ex:indicatori de mediu) etc. Managementul 
contabil  axat pe modele şi date microeconometrice face apel în procesul decizional în condiŃii de 
risc, incertitudine şi restricŃii ale resurselor (timp şi bani pentru propriile cercetări) la indicatori 
vectoriali cu calităŃi de senzori (reprezentativi) pentru a delimita starea actuală şi perspectivele 
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afacerii, indicatori distinctivi în relansarea economică (numărul înmatriculărilor de noi 
întreprinderi, de locuri de muncă vacante şi nou create, modificarea şomajului în termeni absoluŃi şi 
relativi, dinamica şi volumul creditelor pentru dezvoltarea de afaceri, dinamica exportului, 
importului, consumului privat şi al administraŃiei publice, precum şi alŃi indici specializaŃi), în 
raport cu declinul economic (numărul de falimente, dinamica arieratelor, stocurilor, productivităŃii, 
veniturilor orare, evoluŃia conflictelor sociale de orice natură şi a grevelor etc.).  

Indicatorii pe termen scurt concentrează aceste fenomene şi devin factori ai modelului 
microeconometric curent decizional, al realizării, evaluării, prognozării fenomenelor printr-un un 
set minimal, dar şi funcŃional care cuprinde: 

1.evaluarea de tip cantitativ a activităŃii definită prin producŃie;  
2.anticiparea activităŃii sintetizată prin comenzi şi contracte; 
3.factorul esenŃial al fluctuaŃiilor conjuncturale, respectiv investiŃiile;  
4.anticiparea tendinŃelor în domeniul fluctuaŃiilor (abordate prin investiŃii) aproximând 

profitabilitatea prin excedentul brut de exploatare;  
5.aproximarea profitabilităŃii se realizează prin evidenŃierea indicatorilor: cifra de afaceri 

compensaŃia pentru salariaŃi şi excedentul net de exploatare; 
6.ajustarea cu asigurarea comparabilităŃii prin indici de preŃ (indicele preŃurilor produselor 

industriale, al preŃurilor bunurilor de consume, al valorii unitare); 
7. detalierea privind utilizări şi destinaŃii prin stocuri şi fonduri; 
8.evaluarea resurselor de muncă prin numărul forŃei de muncă şi rata şomajului; 
9. utilizarea intensivă a forŃei de muncă prin productivitate; 
10. comercializarea externă (exporturi şi importuri, sold şi grad de acoperire). 

 
 3. Indicatori statistici ai resurselor şi forŃei de muncă 

 
         Principalii indicatori statistici ai resurselor şi forŃei de muncă din România sunt cuprinşi în 
cadrul „BalanŃei resurselor de muncă”, care este realizată pe baza surselor de date din statistica 
demografică, din ancheta anuale asupra forŃei de muncă în întreprinderi (de tip specializat) şi în 
gospodării (AMIGO) şi din alte surse administrative (referitoare mai ales la şomeri). 
 

„BALANłA RESURSELOR DE MUNCĂ” 
Tabel nr. 1 

Formarea resurselor de muncă Utilizarea resurselor de muncă 
I. Resurse de muncă [RM] 
     a. PVM   
     b. PVMIM 
     c. PAVML 

II. PopulaŃie ocupată [PO] 
III. Rezerve de muncă [RZM] 
a. Şomeri [S] 
b. Persoane aflate în pregătire profesională 
[PAPS] 
c. Alte categorii [AC] 

RM = PVM + PVAML - PVMIM RM = PO + RZM 
 

A.Indicatorii absoluŃi rezultaŃi din „BalanŃa resurselor de muncă”sunt: 

-resursele de muncă [RM],  reprezentând numărul populaŃiei capabile, apte din punct de vedere al 
capacităŃilor fizice şi intelectuale să desfăşoare o muncă utilă într-una din activităŃile economiei 
naŃionale, la un moment dat sau în medie pe o anumită perioadă; ele sunt rezultatul însumării 
populaŃiei în vârstă de muncă [PVM] cu populaŃia din afara vârstei de muncă, dar care lucrează 
[PAVML] şi al diminuării finale cu populaŃia în vârstă de muncă inaptă pentru muncă [PVMIM], 
conform balanŃei resurselor de muncă. (limitele vârstei de muncă sunt diferite de la o economie la 
alta conform legislaŃiei iar pentru comparaŃiile europene şi internaŃionale se recomandă limitele 15-
64 ani) 
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-populaŃia ocupată [PO], care desemnează numărul populaŃiei care are o ocupaŃie aducătoare de 
venituri în bani sau în natură; ea cuprinde salariaŃi, patroni, lucrători pe cont propriu, membrii ai 
cooperativelor meşteşugăreşti etc. 
-populaŃia activă [PA], care exprimă sintetic populaŃia ocupată [PO] şi şomerii [S];aceasta se 
analizează structural pe activităŃi,categorii socio-profesionale,statut ocupaŃional, şi pe nivel de 
instruire;populaŃia curent activă cuprinde toate persoanele cu vârstă mai mare de 15 ani care 
îndeplinesc alternativ una din condiŃiile ocupat sau neocupat (şomer). 
-rezervele de muncă [RZM], ce definesc numărul populaŃiei rezultat din diferenŃa dintre resursele 
de muncă [RM] şi populaŃia ocupată [PO] şi cuprind şomeri, persoane aflate în pregătire 
profesională (elevi, studenŃi etc.) şi alte categorii (casnice, militari etc.) 

B.Principalele tipuri de rate rezultate din „BalanŃa resurselor de muncă”sunt următoarele:  

 
I.Rata generală de activitate [RGA] reprezintă raportul dintre populaŃia activă [PA] şi populaŃia 
totală [P]:   
                                    RGA = (PA/P) x 100 
 
II.Rata specifică de activitate[RAi](pe sexe, medii, vârste  etc): 
                                    RAi=(PAi/P)x 100 
 
III. Rata de ocupare [RO] a populaŃiei totale [ROP] sau pe categorii specifice: a populaŃiei active 
[ROPA], a resurselor de muncă [RORM]:  
              
                                    ROP = (PO/P) x 100    
                                    ROPA = (PO/PA) x 100  
                                    RORM = (PO/RM) x 100. 
Ocuparea forŃei de muncă utilizează termenii de supraocupare, înaltă sau joasă ocupare, subocupare. 
Ocuparea deplină sau totală în economia de piaŃă este mai curând un deziderat decât o realitate 
macroeconomică. 
IV.Rată de dependenŃă economică [RDE] exprimă raportul dintre populaŃia în afara vârstei de 
muncă [PAVM=P-PVM] şi populaŃia în vârstă de muncă [PVM] în procente (%) sau într-o variantă 
axată pe populaŃia ocupată se obŃine din populaŃia neocupată (inactivă şi şomeri) raportată la 
populaŃia ocupată din perioada de referinŃă[(PI+Ş) / PO] 
 
V. Unele teorii economice consideră că la nivelul economiilor  naŃionale există o rată naturală de 
şomaj (de circa 4-5%). Conceptul de şomaj prezintă unele carenŃe teoretice şi practice: 
- subocuparea ca parte de timp nelucrat din cadrul zilei obişnuite de lucru nu poate fi redată din 

punct de vedere statistic; 
- intensitatea neocupării sau limitele neocupării sunt diferite în raport cu numărul membrilor din 

familie, veniturile anterioare şi destinaŃia acestora;  
consecinŃele descurajării ca stare cronică de neocupare nu sunt evaluate practic în întregime 
(permanentizarea stării de şomer). 
Rata de şomaj [RS] exprimă ponderea şomerilor [S] în numărul total al forŃei de muncă sau al 
populaŃiei curent active [PA]. 
Rata de somaj se poate calcula utilizând şomerii înregistraŃi la oficiile specializate (rata şomajului 
înregistrat)  
RS î = (S înregistraŃi / PA) x 100 
sau şomerii în sensul Biroului InternaŃional al Muncii (rata şomajului BIM)  
RS BIM = (S BIM / PA) x 100 
- sau şomerii înregistraŃi după domiciliu la nivel de localitate în cadrul populaŃiei cuprinse în grupa 

de vârstă 18-62 ani (rata teritorială a şomajului).  
RS Teritorial  = (S 18-62 ani / PA) x 100 
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O abordare clasică a şomajului identifică în rata de şomj un indicator structural, şomerii 
reprezentând o parte din populaŃia activă  
PA = PO + Ş de unde  RS = (Ş / PA) x 100 = (Ş / PO + Ş ) x 100. 
În marea majoritate a modelărilor economice ca în clasica curba Philips rata şomajului se compara 
cu creşterea economică sau rata inflaŃiei etc. indicatori statistici ce sunt de fat ritmuri ale unor indici  
Ritm (%) = Indice(%) -100 (%) 
 
Creşterea economică este ritmul Indicelui PIB-ului real 
 
Rata PIB (%) = Indice PIB real (%) -100 (%) 
 
După cum rata inflaŃiei este ritmul indicelui specific de preŃ (la noi şi în Europa indicele este de tip 
IPC) 
 
Rata inflaŃiei (%) = Indice IPC (%) -100 (%) 
Cum este corect să comparăm ritmuri tot cu ritmuri în modele economice se impune crearea unui alt 
tip de determinare a ratei somajului ca ritm al indicelui numărului şomerilor. 
 
Pornind de la acest tip de abordare se poate reconstrui o rată de şomaj complet diferită dar cu 
începere din 1992 (anul legii şomajului fiind 1991 iar construcŃia unui indice impunând doi ani 
succesivi deci baza este 1992 = 100%) 
I somaj = (S0/S1) x 100 
Un tabel care valorifică această construcŃie de ritmuri pentru principalele echilibre economice arată 
astfel conform datelor Anuarului statistic, 1991–2011, Ed. INS, Bucureşti. 
 

Principalii indici ai economiei României 
Tabel nr. 2 

Anul IPC Indicele  
preŃurilor bunurilor  

de consum (anul  
anterior = 100 %)  

Indicele 
câştigului real 

 (anul anterior = 
100 %) 

Indicele 
numărului 

de şomeri (anul 
anterior = 100 %)

Indicele  
PIB-ului real 
(anul anterior 

= 100 %) 

Indicele PIB 
 -ului real pe 
locuitor (anul 

anterior = 100%) 
1992 311,2 86,9 100 91,2 92,7 
1993 355,2 83,2 275,7 101,5 101,7 
1994 236,8 100,3 131,8 104,0 104,1 
1995 132,2 112,5 81,5 107,2 107,4 
1996 138,8 109,4 65,9 104,0 104,3 
1997 254,8 77,2 133,9 93,9 94,1 
1998 159,1 104 116,3 95,2 95,4 
1999 145,8 97,5 110,2 98,8 99,0 
2000 145,7 104,3 89,1 102,1 102,2 
2001 134,5 105 82,1 105,7 107,2 
2002 122,5 102,4 92,1 105,1 106,7 
2003 115,3 110,8 86,6 105,2 105,5 
2004 111,9 110,5 84,7 108,4 108,7 
2005 109,0 114,3 93,7 104,2 104,4 
2006 106,6 109,0 88,1 107,9 108,1 
2007 104,8 114,8 79,9 106,0 106,2 
2008 107,8 116,6 109,7 109,4 109,6 
2009 105,6 98,5 175,9 91,5 91,6 
2010 106,1 97,4 88,4 100,9 101,1 
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Sursa: http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables Buletin statistic lunar, ediŃii lunare 1991–2011, şi Anuarul 
statistic al României1991–2011, Ed. INS, Bucureşti. *Notă: Indicatorul a fost calculat din datele numărului de şomeri 
înregistraŃi conform Anuarului statistic, 1991–2011, Ed. INS, Bucureşti. 
De aici se poate deduce un alt tabel de ritmuri majore ale economiei cu ritmul şomajului reconstruit 
pe principiul asigurării comparabilităŃii statistice metodologice. 

 
Principalele rate calculate ca ritmuri ale unor indici ai economiei României 

Tabel nr.3 

Anul Rata inflaŃiei 
ca ritm al IPC 

Indicele preŃurilor 
bunurilor de con- 

sum (anul anterior = 
100 %)  

Rata câştigului 
real din 
Indicele 

câştigului real 
 (anul anterior 

= 100 %) 

Rata şomajului 
din Indicele 
numărului 
de şomeri 

(anul anterior 
= 100 %) 

Rata creşterii 
economice 

Indicele  
PIB-ului real 
(anul anterior 

= 100 %) 

Rata creşterii 
economice 

Indicele  
PIB-ului real 
pe locuitor 

(anul anterior = 100 %)
1992 211,2 -13,1 0,0 -8,8 -7,3 
1993 255,2 -16,8 175,7 1,5 1,7 
1994 136,8 0,3 31,8 4,0 4,1 
1995 32,2 12,5 -18,5 7,2 7,4 
1996 38,8 9,4 -34,1 4,0 4,3 
1997 154,8 -22,8 33,9 -6,1 -5,9 
1998 59,1 4,0 16,3 -4,8 -4,6 
1999 45,8 -2,5 10,2 -1,2 -1,0 
2000 45,7 4,3 -10,9 2,1 2,2 
2001 34,5 5 -17,9 5,7 7,2 
2002 22,5 2,4 -7,9 5,1 6,7 
2003 15,3 10,8 -13,4 5,2 5,5 
2004 11,9 10,5 -15,3 8,4 8,7 
2005 9,0 14,3 -6,3 4,2 4,4 
2006 6,6 9,0 -11,9 7,9 8,1 
2007 4,8 14,8 -20,1 6,0 6,2 
2008 7,8 16,6 9,7 9,4 9,6 
2009 5,6 -1,5 75,9 -8,5 -8,4 
2010 6,1 -2,6 -11,6 0,9 1,1 
Sursa: http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables Buletin statistic lunar, ediŃii lunare 1991–2011, şi Anuarul 
statistic al României1991–2011, Ed. INS, Bucureşti. *Notă: Indicatorul a fost calculat din datele numărului de şomeri 
înregistraŃi conform Anuarului statistic, 1991–2011, Ed. INS, Bucureşti. 
O comparaŃie a construcŃiei realizate cu cea deja existentă scoate în relief dinamismul diferit al 
celor două instrumente statistice 
 

Principalele rate calculate ca ritmuri ale unor indici ai economiei României 
Tabel nr.4 

 
 

Anul 

Rata şomajului 
oficială ca indicator 
relativ structural din 
şomajul înregistrat   

Rata şomajului din 
Indicele numărului 

de şomeri 
(anul anterior = 100 %) 

 
DiferenŃe  

procentuale  
 

A (1) (2) (2) – (1) 
1992 8,2 0,0 - 8,2 
1993 10,4 175,7 165,3 
1994 10,9 31,8 20,9 
1995 9,5 -18,5 - 28,0 
1996 6,6 -34,1 -40,7 
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1997 8,9 33,9 25 
1998 10,4 16,3 5,9 
1999 11,8 10,2 -1,6 
2000 10,5 -10,9 -21,4 
2001 8,8 -17,9 -26,7 
2002 8,4 -7,9 -16,3 
2003 7,4 -13,4 -20,8 
2004 6,3 -15,3 -21,9 
2005 5,9 -6,3 -12,2 
2006 5,2 -11,9 -17,1 
2007 4,0 -20,1 -24,1 
2008 4,4 9,7 5,3 
2009 7,8 75,9 68,1 
2010 7,0 -11,6 -18,6 

Sursa: http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables Buletin statistic lunar, ediŃii lunare 1991–2011, şi Anuarul 
statistic al României1991–2011, Ed. INS, Bucureşti. *Notă: Indicatorul a fost calculat din datele numărului de şomeri 
înregistraŃi conform Anuarului statistic, 1991–2011, Ed. INS, Bucureşti. 
 

4.O remarcă finală 
 

PreferinŃa pentru rata somajului propusă pleacă în primul rând de la asigurarea 
principiului comparabilităŃii indicatori celor mai importante echilibre economice, unde toŃi 
sunt construiŃi ca ritmuri. Chiar dacă sunt ceva mai dispersate valorile noului indicator 
credem ca sunt mai aproape de obiectivitatea modelărilor acestor echilibre economice 
majore ce generează sisteme de indicatori în economie. 
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Rezmat. În această lucrare sunt analizate aspectele teoretice asupra crizei şi recesiunii economice, materiale si metode 
de prezentare a crizei şi recesiuni asupra impactelor comensurate statistic, asupra creşterii economice, dar si 
rezultatele si dicuŃiile pe baza rezultatelor şi nu in ultimul rand, concluziile.  
Cuvintele cheie: criza,  recesiune, ciclicitate, index of leading indicators. 
 

1. Introducere 
 

Criza economică este o temă importanta pentru noi întrucât  de ceva timp toate lumea vorbeşte 
despre ea, iar noi am ales să oferim ceea ce considerăm noi mai importanta despre acest fenomen. 
Aproape nimeni nu ştie ce înseamnă, cu ce perioadă istorică să o compare, cât va dura şi la ce să se 
aştepte. În opinia noastra, criza economică poate fi asemănată cu o calamitate naturală din faŃa 
căreia nu te poŃi ascunde. 
 

2. Aspecte teoretice 
 

Criza este un concept care deŃine o mulŃime de semnificaŃii şi definiŃii. Economic,  criza înseamnă 
stagnarea şi perturbarea vieŃii economice, în teoria comunicării se suprapune cu ideea de eveniment, 
dezvăluire, acuzaŃie sau set de probleme interne şi externe care ameninŃă integritatea, reputaŃia sau 
existenŃa unei organizaŃii sau unui individ, din punct de vedere istoric coincide cu un dezechilibru 
ce apare între elementele componente ale unei societăŃi, cauzat de dinamică socială, de creşterea 
puterii militare a unui stat, de accentuarea tehnologizării, sociologic descrie o inechitate socială, 
scădere a motivaŃiei şi iniŃiativei, revoltă împotriva autorităŃilor, declinul moştenirii familiale, 
comunitare, civice şi religioase, politic este sinonimă cu un eşec al conducerii politice, 
neguvernabilitate, inconsistenŃă şi incoerenŃă a sistemului politic, incapacitate a partidelor politice 
de a rezolva conflictele sociale, în sens organizaŃional identifică o situaŃie neaşteptată, care pune în 
discuŃie responsabilitatea organizaŃiei în faŃa publicului şi care îi ameninŃă capacitatea de a continua 
în mod normal activitatea. Cel mai mare grad de acoperire îl deŃine conceptualizarea sistemică a 
crizei, ca perioadă dificilă în funcŃionarea normală a unui sistem, prin acumularea dificultăŃilor, 
izbucnirea conflictuală a tensiunilor şi puternice presiuni spre schimbare. O istorie succintă a 
crizelor americane oferă un răspuns rezonabil în ceea ce priveşte dinamica etapelor crizelor şi 
recesiunilor în timp. 

 
Scurtă istorie a cicilicităŃii crizelor economice în S.U.A  

Secolul XIX - 11 crize prelungite sau recesiuni 
Tabel nr.1 

BUSINESS CYCLE DURATA IN LUNI 
 CLIMAX  INFLEXIUNE RECESIUNE EXPANSIUNE CICLUL 
– 
Iunie 1857(II) 
Octombrie1860(III) 
Aprilie 1865(I) 
Iunie 1869(II) 
Octombrie1873(III) 
Martie 1882(I) 
Martie 1887(II) 
Iulie 1890(III) 
Januarie 1893(I) 
Decembrie1895(IV) 

Decembrie 1854 (IV) 
Decembrie 1858 (IV) 
Iunie 1861 (III) 
Decembrie 1867 (I) 
Decembrie 1870 (IV) 
Martie 1879 (I) 
Mai 1885 (II) 
Aprilie 1888 (I) 
Mai 1891 (II) 
Iunie 1894 (II) 
Iunie 1897 (II) 

– 
18 
8 

32 
18 
65 
38 
13 
10 
17 
18 

– 
30 
22 
46 
18 
34 
36 
22 
27 
20 
18 

– 
48 
30 
78 
36 
99 
74 
35 
37 
37 
36 

– 
– 

40 
54 
50 
52 
101 
60 
40 
30 
35 
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Iunie 1899(III) Decembrie 1900 (IV) 18 24 42 42 

Secolul XX – 20 crize prelungite sau recesiuni 
BUSINESS CYCLE DURATA IN LUNI 

CLIMAX INFLEXIUNE RECESIUNE EXPANSIUNE CICLUL 
Septembrie1902(IV) 
Mai 1907(II) 
Ianuarie 1910(I) 
Ianuarie 1913(I) 
August 1918(III) 
Ianuarie 1920(I) 
Mai 1923(II) 
Octombrie1926(III) 
August 1929(III) 
Mai 1937(II) 
Februarie 1945(I) 
Noiembrie 1948(IV) 
Iulie 1953(II) 
August 1957(III) 
Aprilie 1960(II) 
Decembrie1969(IV) 
Noiembrie1973(IV) 
Ianuarie 1980(I) 
Iulie 1981(III) 
Iulie 1990(III) 

August 1904 (III) 
Iunie 1908 (II) 
Ianuarie 1912 (IV) 
Decembrie 1914 (IV) 
Martie 1919 (I) 
Iulie 1921 (III) 
Iulie 1924 (III) 
Noiembrie 1927 (IV) 
Martie 1933 (I) 
Iunie 1938 (II) 
Octombrie 1945 (IV) 
Octombrie 1949 (IV) 
Mai 1954 (II) 
Aprilie 1958 (II) 
Februarie 1961 (I) 
Noiembrie 1970 (IV) 
Martie 1975 (I) 
Iulie 1980 (III) 
Noiembrie 1982 (IV) 
Martie 1991(I) 

23 
13 
24 
23 
7 

18 
14 
13 
43 
13 
8 

11 
10 
8 

10 
11 
16 
6 

16 
8 

21 
33 
19 
12 
44 
10 
22 
27 
21 
50 
80 
37 
45 
39 
24 

106 
36 
58 
12 
92 

44 
46 
43 
35 
51 
28 
36 
40 
64 
63 
88 
48 
55 
47 
34 

117 
52 
64 
28 

100 

39 
56 
32 
36 
67 
17 
40 
41 
34 
93 
93 
45 
56 
49 
32 
116 
47 
74 
18 
108 

Martie 2001(I) 
Decembrie2007(IV) 

Noiembrie 2001 (IV) 
– 

8 
– 

120 
73 

128 
– 

128 
81 

Sursa: NBER (http://www.nber.org/) 
 
Conform istoriei crizelor derulate în S.U.A în ultimele două secole, criza ciclică americană şi 
recesiunea profundă se repetă cu o anumită regularitate în secolul XIX, durata medie a unui ciclu 
economic era atunci de circa 50 de luni, criza acoperind cu expansiunea aproximativ paritar întreaga 
perioadă (23 de luni criza şi 27 de luni expansiunea), durata totală a ciclului fiind păstrată relativ şi 
un secol mai tărziu, cu o uşoară creştere de numai patru luni, respectiv media va ajunge la 54 de 
luni, în secolul XX, dar distribuŃia se modifică substanŃial în favoarea expansiunii economice, care 
atinge o valoare medie de 39 de luni, comparativ cu criza care scade la 15 luni.  Într-un ciclu 
general al celor 32 de crize (incluzând aici şi prima, dar scurta criză din secolul XXI, din martie 
2001, plasată în cel mai lung ciclu economic al S.U.A. menŃinut în expansiune forŃată până în 
decembrie 2007, situaŃia descrie o medie a ciclului american de 55 de luni (circa patru ani şi 
jumătate), în care criza medie prezintă un trend de diminuare, ajungând la o durată de circa un an şi 
jumătate (17 luni) şi o expansiune economică de peste trei ani (38 de luni). Recesiunea economică 
oriunde ar avea loc este caracterizată de o încetinire a activităŃii economice a unei Ńări pentru o 
perioadă de minimum şase luni. O astfel de perioadă în ciclul economic durează din momentul în 
care activitatea economică a unei Ńări începe să scadă, până în momentul în care activitatea 
economică începe din nou să crească, media de 17 luni descriind valoare medie a recesiunii 
economiei S.U.A. Pin inerŃia dezvotării şi ca urmare a liberalismului specific se aşteaptă ca pornind 
de la economia S.U.A să apară primele semne de  redresare a economiei mondiale, economia 
americană reintrând curând într-o nouă expansiune. Criza ciclică americană descrisă în mod sintetic 
este reprezentativă ca reluare în dublă fază, în cadrul unui ciclu economic de tip Juglar estompat, a 
cărui tendinŃă este de a se apropia structural de ciclul scurt sau minor (Kitchin, Hanau), dar cu o 
dilatare puŃin artificializată dar substanŃială a perioadei de expansiune, în defavoarea celei de criză, 
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pe fondul unei creşteri lente a întregului ciclu. Simultan ciclul explodează lent către modelul Juglar, 
dar are loc şi o tendinŃă de implozie structurală amplă a crizei economice în ciclul de ansamblu, 
rezultatul fiind pozitiv pentru SUA, prin prelungirea duratei de creştere economică şi bunăstare per 
ansamblu. Criza americană are un caracter tot mai parŃial ca izbucnire şi tot mai amplu ca 
expansiune, mai nou revărsându-se ca un veritabil flux de export de criză în economiile mondiale 
care absorb o mare parte din ea, ceea ce limitează din impactul intern, dar agravează impactul 
extern, ca urmare a poziŃiei de pol „nordic”, pentru SUA, conform PIB-ului realizat de către această 
economie. Numărul mare de crize analizate din istoria S.U.A, relevă şi două caracteristici constante, 
de natură temporal-umană, ale cazului general, criza americană fiind mai violentă ca inflexiune şi 
mai gravă în plan social şi psihosocial, ca urmare a caracterului profund liberal al economiei S.U.A: 
a) criza este un moment critic, periculos şi brusc de inflexiune în direcŃie involutivă; b) criza se 
defineşte şi ca o schimbarea rapidă, gravă şi brutală a unei stări aparent stabile, prin dificultăŃi, stres, 
tensiune.  

Criza financiară reprezintă o perturbare a pieŃelor financiare, asociată în mod tipic cu căderea 
preŃurilor activelor şi insolvenŃa debitorilor şi intermediarilor, şi care se ramifică prin intermediul 
sistemului financiar, dezechilibrând capacitatea pieŃei de a aloca practic capital în cadrul economiei. 
Această dereglare este una severă, generalizată la nivelul întregului sistem financiar al unei Ńări 
(finanŃele statului, sistemul de credit, circulaŃia bănească). 

Criza financiară globală sau internaŃională defineşte perturbări extinse peste frontierele 
naŃionale, dezechilibrând capacitatea pieŃei globale sau internaŃionale de a aloca capital, în timp ce 
criza finanŃelor statului se reduce la dereglarea finanŃelor statului, concretizată în deficite de 
proporŃii ale bugetului de stat.  Criza sistemului de credit reprezintă o involuŃie perturbatorie, unde 
fie apar probleme la mai multe instituŃii financiare, fie împrumuturile acestora sunt vândute cu un 
grad tot mai ridicat de risc. InstituŃiile financiare care au emis împrumuturile au dificultăŃi în 
încasarea ratelor scadente, redefinind riscurile debitorilor, în timp ce găsirea altor creditori devine 
pentru debitori tot mai dificilă. O astfel de criză se produce atunci când mai mulŃi factori se 
combină pe piaŃă producând diminuarea interesului pentru credite, ca urmare a creşterii costurilor şi 
a riscurilor creditelor, fapt  care afectează un număr mare de investitori. Criza valutară descrie o 
situaŃie în care  un atac asupra cursului de schimb  conduce la o severă  depreciere a cursului, un 
accentuat declin al rezervelor internaŃionale sau chiar la o combinaŃie a celor două .TurbulenŃe 
grave ale crizei valutare pot merge până la deprecierea severă a monedei, dar pot genera şi crize 
financiare sau chiar economice. 

Statistica descriptivă din bazele de date ale crizelor financiare şi bancare oferă o mulŃime de 
indicatori de semnalizare, care pot fi reuniŃi într-un sistem de indicatori ai debutului crizelor 
financiare, bancare sau valutare. 

• împrumuturile neperformante sunt ridicate în preambulul crizei bancare; 
• crizele bancare sunt precedate de credit booms, cu o creştere rapid în perioada pre-criză de 

circa 30 de procente şi cu o perioada prelungită de lichiditate globală excesivă (weak signals sunt 
precedate de power signals); 

• lichiditatea se apropie de nivelul mediu de 30 procente din valoarea totală a depozitelor; 
• în crizele severe apare o corelaŃie pozitivă între provizioanele pentru lichiditate extinsă şi 

folosirea garanŃiilor în alb;   
• pierderile masurate ca deviere din trendul PIB-ului într-o criză sistemică bancară pot atinge o 

valoare medie de 20 procente din PIB, în primii patru ani, (amplitudinea este cuprinsă între 0 si 98 
de procente din PIB); 

• retragerile de depozite sunt trăsătura caracteristică a crizelor bancare sistemice (depozitele se 
reduc cu circa 62 de procente); 

• criza afectează mai ales Ńările cu instituŃiile legale deteriorate sau slăbite; 
• contextul macroeconomic este caracterizat  de o perioadă prelungită de exces  global al 

lichidităŃii indusă parŃial de ratele scăzute ale dobânzii  etc.  
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Toate acestea sunt cauzate de migraŃia capitalului pe fondul lipsei unor reglementări stricte ale 
sistemului bancar, ale unor rate atractive ale dobânzii bancare şi ale unor rate de schimb valutar 
relativ stabile. 

 
 

3.Metodele şi indicatorii de identificare a apariŃiei crizei economice 
 

 Analiza „clinică” a unei crize economico – financiare are simptome relevate de indicatori 
specifici ai crizelor cu impact major: 

A.crize la bursele de valori, unde simptomele sunt indiciale, respectiv descrise de către indicii 
Bursei de Valori (cu frecvenŃă săptămânală-extraşi din baze de date); 
B.crize bancare, unde semnalul este rata nominală a cursului de schimb faŃă de dolarul SUA sau 
faŃă de euro (cu frecvenŃă zilnică - extrasă din baze de date); 
C. crize ale datoriei (externe), unde notarea riscului de Ńară de către agenŃiile specializate (ex: 
Standard &Poor’s) deŃine rolul esenŃial. 

Dacă în trecut s-a putut formula o schemă clasică a declanşării unei crize sau recesiuni 
globale, sintetizată în figura de mai jos: 
Figura nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
În schimb, crizele din ultimele decenii subliniază că nu mai există un tipar unic sau un 

standard de izbucnire a crizei în general. 
 Complexitatea pieŃelor bursiere în economia americană, ca exemplu, a modificat radical 

indicatorii de semnalizare a crizelor şi recesiunilor, reunind informaŃii referitoare la deficitul 
contului curent, determinat în % din PIB, active nete străine, retragerile de capital ipotecar, tot în % 
din PIB, pierderile rezidenŃiale ipotecare, pierderile din creditele de consum etc. Există totuşi soluŃia 
de sintetizare a semnalelor la numai cinci indicatori cu putere de generalizare mare în economia 
SUA: Treasury, Libor, TED spread, Comercial paper şi Bond-urile.Regrupând cei cinci indicatori ai 
crizei financiare declanşate în SUA la finele anului 2008, în graficele lor specifice, se poate observa 
coincidenŃa de semnal sau identitatea de mesaj extrem vizual, cu sensuri diferite, ascendente sau 
descendent. 
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Indicatori de identificare a crizei in SUA 
TREASURY (XII 2007-XII 2008) 

Figura nr . 2 

 
 
TREASURY–(US three month Treasury Bill yield) semnalul de identificare sau evaluare a crizei 
trezoreriei (randamentele bonurilor de trezorerie) Semnalul slab al indicatorului (nivel scăzut sau în 
scădere) relevă o mare îngrijorare (turbulenŃe şi incertitudini) referitoare la sistemul financiar iar 
semnalul puternic (nivel ridicat sau în creştere) descrie o evoluŃie optimistă. 

 
COMERCIAL PAPER 

Figura nr. 3 

 
 
COMERCIAL PAPER (CP) sau documentele de creditare reprezintă semnalul de identificare 
(evaluare) a crizei privind piaŃa creditelor pe termen scurt în cazul firmelor comerciale. 
Împrumuturile comerciale reprezintă datorii pe termen scurt, emise de către marile bănci şi 
corporaŃii, cu o scadenŃă cuprinsă între 1 şi 270 de zile.TradiŃional, companiile utilizează Comercial 
Paper pentru finanŃarea zilnică a operaŃiuni de împrumut în numerar de care au nevoie pentru a 
asigura compensarea salariaŃilor sau cumpărarea de materiale. Semnalul slab coincide cu nivelul 
scăzut sau declinul CP, iar semnalul puternic cu amplificarea CP. 
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TED SPREAD (XII 2007-XII 2008) 
Figura nr . 4 

 
TED Spread – (în fapt diferenŃa dintre TREASURY şi LIBOR) este semnalul  pentru identificarea 
sau evaluarea crizei în piaŃa creditului şi sintetizează stresul existent pe piaŃa creditului, ca şi 
percepŃia asupra riscurilor de creditare. Acest lucru se întâmplă deoarece TREASURY sunt 
considerate fără risc, în timp ce LIBOR reflectă riscul de creditare a băncilor comerciale. Semnalul 
slab (un nivel ridicat sau o creştere a TED Spread) este un semnal după care creditorii consideră că 
riscul de neplată al creditelor interbancare este în creştere. Semnalul puternic apare în momentul în 
care riscul bancar este considerat a fi în scădere, TED Spread se diminuează. 

LIBOR (XII 2007-XII 2008) 
Figura nr . 5 

 
.LIBOR – (US three-month dollar LIBOR) rata de schimb interbancar pentru creditele pe termen 
scurt, semnalul de identificare sau evaluare a crizei în sistemul bancar. Semnalul slab al 
indicatorului (nivel ridicat sau în creştere) este un semn al neîncrederii reciproce a băncilor, iar 
semnalul puternic (nivel scăzut /în scădere) o abordare optimistă.  

HIGH YIELD BONDS (OBLIGAłIUNILE DE VALOARE MARE) 
Figura nr. 6 

 
BONDS–semnalul de identificare sau evaluare a crizei privind piaŃa obligaŃiunilor. High Yield 
Bonds sau obligaŃiunile de valoare mare reprezintă diferenŃele de randament ale obligaŃiunilor şi 
sunt folosite de către investitorii şi analiştii de piaŃă pentru a evalua pieŃele globale de credit. 
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Semnalul slab (nivel scăzut sau în scădere) relevă diminuarea încrederii în pieŃele globale de credit. 
O afirmaŃie a laureatului premiului Nobel, Paul Krugman, justifică deplin importanŃa indicatorilor 
financiari contabili în identificarea ciclicităŃii, inflexiunilor şi implicit recesiunilor: „O recesiune se 
întâmplă, de regulă, atunci când, indiferent de motiv, o mare parte a sectorului privat, încearcă să 
majoreze rezervele de numerar, în acelaşi timp”. 
 

4. Rezultatele şi interpretările crizei economice 
Valoarea maximă a lunii octombrie 2008, în SUA, este suficient de relevantă. 

Tabel nr. 2 
Indicatorul şi perioada determinării  LIBOR TED SPREAD COMERCIAL PAPER 
14 noiembrie 2007 4,89 0,95 5,05 
1 septembrie 2008 2,82 1,11 3,14 
Valoarea maximă (octombrie 2008) 4,82 4,57 6,69 
Surse: Federal Reserve Senior Loan Officers Survey, Federal Reserve Board, Bloomberg. 

Celebrul „Index of leading indicators”(ILI), considerat cel mai eficient instrument de 
detectare a crizelor cuprinde un set de 10 indicatori majori ai economiei americane: numărul mediu 
de cereri pentru asigurări de şomaj, numărul comenzilor producătorilor noi pentru bunuri de consum 
şi materiale, viteza de livrare a mărfii la furnizori noi, agregatul comenzilor noi pentru bunurile de 
capital fără legătură cu domeniul apărării, autorizaŃiile de construcŃie pentru clădiri rezidenŃiale noi, 
indicele bursier S&P500, agregatul monetar M2 ajustat la inflaŃie, ecartul dintre ratele dobânzilor pe 
termen lung şi scurt (curba de randament), indicele sentimentului consumatorilor şi numărul de ore 
săptămânale lucrate de angajaŃi. Parafrazându-l pe Paul Samuelson, ILI a reuşit să „identifice între 
1959 şi 2001, un număr de 12 crize din cele 7 care au avut loc în realitate”, ceea ce sugerează ironic 
că este un instrument hipersensibilizat în depistarea potenŃială a dezechilibrelor cauzatoare de crize 
sau recesiuni.  

La nivelul Uniunii Europene prin mecanismul statisticii oficiale comunitare (EUROSTAT) se 
oferă o soluŃie de identificare a evoluŃiei economiilor europene pornind de la un domeniu puŃin mai 
larg de indicatori economici. Toate seriile cronologice ale acestor indicatori au fost recalculate în 
scopul de a dezvălui numai componenta lor ciclică. Sistemul se numeşte Business Cycle Clock 
(BCC) şi este disponibil pe http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/BCC/xdis_en.[20,21,22,23]. 

 
5. Concluzii 

Pentru a trece de marea depresiune economică trebuiesc concepute programe de refacere şi 
dacă este nevoie să treacă si prin diferite prefaceri politici care împing spre extremele de dreapta sau 
stânga. SocietăŃiile bazate pe democraŃie liberă pot ieşi puternic slăbite din criză aşa cum au făcut şi 
dictatori precum Adolf Hitler sau Benito Mussolini care au ajuns la conducerea unore dintre cele 
mai puternice state şi au pregătit condiŃiile politico-militare pentru declanşarea din 1939 a celui de-
al Doilea Război Mondial.În concluzie,  guvernanŃii  ne dau cifre fără nici o relevanŃă, care mai 
mult ne bagă în ceaŃă decât să ne lumineze. Nimeni nu face nimic care să atenueze efectele crizelor 
pentru oamenii de rând. GuvernanŃii parcă ne spun să ne descurcăm aşa cum putem, că doar omul 
este inventiv, deci fiecare trebuie să găsească soluŃii pentru a putea ieşi din această criză. Propriu-
zis, guvernanŃii ne transmit codificat mesajele „scapă cine poate”. Finalul articolului ridică o 
întrebare aparent ironică de tipul „Există şi beneficii ale crizei globale?” sau „Poate fi criza o 
„distrugere creativă”?”. Cel mai adecvat răspuns aparŃine nimănui altuia decât  lui Albert Einstein, 
care afirma următoarele despre crize sau recesiuni economice:  În perioada crizei se nasc invenŃiile, 
descoperirile şi marile tragedii. Cine depăşeşte criza se depăşeşte pe sine insuşi fără a 
rămâne“depăşit”.Adevărata criză este aceea a incompetenŃei.... 
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DINAMICA INVESTIłIILOR DIRECTE INTERNE ŞI EXTERNE (STRĂINE), ÎN 
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Anul I, Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

Coordonator ştiinŃific: conf. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU 
 
Rezumat. Lucrarea descrie evoluŃia investiŃiilor interne dar mai ales pe cele externe (străine), după anul 1996 în 
România, pornind de la faptul că, după acest an, nivelul celor străine directe a depăşit un miliard de euro. SecŃiunile 
lucrării sunt de natură iniŃial teoretică şi apoi statistice descriind comparative evoluŃia spectaculoasă a acestor 
investiŃii după aderarea României la UE, iar apoi suferind o diminuare masivă ca urmare a recesiunii globale. 
Cuvinte cheie: investiŃii, investiŃii străine directe (ISD), ciclu de viaŃă,  

 
1.Investitiile străine directe şi ciclul lor de viaŃă 

 
„InvestiŃiile străine directe (ISD) sunt definite drept investiŃiile care implică o relaŃie pe 

termen lung şi implică un interes de durată şi un control realizat de către o entitate rezidentă într-o 
economie (investitor străin direct sau întreprindere-mamă), într-o întreprindere rezidentă într-o altă 
economie decât aceea a investitorului străin direct (întreprindere ISD sau întreprindere afiliată sau 
afiliată în străinătate) când sunt îndeplinite simultan trei condiŃii: a) în cadrul ISD investitorul 
exercită o influenŃă semnificativă asupra gestionării întreprinderii rezidente în altă economie; b) 
ISD implică atât tranzacŃia iniŃială dintre cele două entităŃi, precum şi toate tranzacŃiile ulterioare 
dintre acestea şi filialele străine, fie ele încorporate sau nu  şi fără personalitate juridică şi pot fi 
efectuate de către persoane fizice, precum şi de către alte entităŃi de afaceri); c) fluxurile de ISD 
includ şi capitalul oferit (fie direct sau prin intermediul altor întreprinderi afiliate sau legate), de 
către un investitor străin direct unei întreprinderi, sau capitalul primit de la o întreprindere de 
investiŃii directe de către un investitor străin direct. ISD are întotdeauna trei componente 
fundamentale: capitalul social, profitul reinvestit şi împrumuturile intra-companie”. 

Economiştii cehi Josef Brada şi Vladimir Tomsik au propus un model al ciclului financiar 
de viaŃă al ISD, care reprezintă o relaŃie stilizată între profituri, dividende şi profituri 
reinvestite in decursul unui proiect referitor la ISD, model al ciclului de viaŃă ce conŃine un număr 
de trei etape (faze): 

Faza I – ApariŃie: descrie etapa de intrare a ISD,când o companie (ID) face o investiŃie în 
Ńara gazdă pentru a fonda o filială, care la început va opera fără profituri şi chiar cu pierderi; in 
cazul unei achiziŃii, această perioadă poate fi scurtă dacă firma cumpărată este sau poate fi rapid 
profitabilă; 

Faza II – Creştere: este faza în care filiala începe să opereze profitabil în condiŃiile în care 
începe producŃia sau firma este restructurată; cu toate acestea, pentru a căpăta o poziŃie mai bună pe 
piaŃă, este şi va avea nevoie de alte investiŃii, pentru capital de lucru şi dezvoltarea capacităŃilor 
(aproape tot profitul va fi reinvestit probabil, iar odată cu creşterea lui, firma mamă poate cere 
filialei remiterea unei părŃi a profiturilor sub formă de dividende, deşi valoarea profiturilor 
reinvestite va continua să crească). 

Faza III – Repatrierea profiturilor: coincide cu maturizarea filialei când cota sa de piaŃă şi 
marjele de profit s-au stabilizat, iar compania mamă decide să repatrieze o mare parte din profituri 
sub formă de dividende; aceste fonduri fiind utilizate pentru a finanŃa oportunităŃi de investiŃii care 
oferă creşteri mai dinamice pe alte pieŃe sau în alte economii.Conceptul ISD se mai poate analiza şi 
interpreta conform metodei de investiŃii, respectiv după contribuŃia la dezvoltarea şi înnoirea 
activelor economice în Ńara primitoare de ISD, astfel: 
1) Greenfield investment, care sunt acel tip de investiŃii iniŃiate de la „zero” sau cunoscute ca 
investiŃii pe loc gol;  
2) Brownfield investment, cre se definesc prin achiziŃionarea sau concesionarea de către o companie 
a unor facilităŃi de producŃie existente în vederea lansării unei noi activităŃi, mai mult de 50% din 
imobilizările corporale şi necorporale fiind realizate după preluare;  
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Factorii determinanŃi ai ISD în Ńara gazdă şi perspectiva firmelor de investiŃii 
Tabel nr. 1 

Factorii determinanŃi  
ai ISD 

 în Ńara gazdă 

Tip ISD 
conform 

motiv  CT* 

Principalii factori  
economici 

ai Ńarii gazdă  

Ilustrare prin produs/ 
activitate care  

favorizează CM* 
Căutarea  
de  pieŃe 
 

Mărimea pieŃei şi a venitului capi- 
talului; Creşterea pieŃei; Accesul la 
pieŃa regională şi globală; 
Specificitatea naŃională a preferin 
Ńelor de consum; Structura pieŃei; 
OportunităŃi pentru branding; 
CompetenŃele furnizorilor locali. 

Computere, produse 
farmaceutice, autove-
hicule, Ńigări, alimente 
prelucrate, servicii aeriene.

Căutarea  
de resurse 
 
 

Terenul şi costurile construcŃiei 
chiriile şi ratele; Cost materii prime, 
componente, piese; Nive-lul scăzut 
al forŃei de muncă necalificate; 
Disponibilitatea şi costul forŃei de 
muncă de tip calificat;Costul 
resurselor şi bunurilor enumerate în 
confor- 
mitate cu ajustarea productivităŃii 
intrărilor de forŃă de muncă. 

(a)  cupru, ulei, bauxită, 
banane, ananas, cacao, 
hoteluri. 
 
(b) prelucrări pentru 
export, produse rezul- 
tate din utilizarea inten-
sivă a forŃei de muncă  
sau proceselor. 

Căutarea 
eficienŃei 

ApartenenŃa la un acord  regional 
de integrare ce favorizează 
promovarea  unui cost mai eficient 
prin diviziunea  internaŃională a 
muncii. 

(a) motoare de vehicule, 
aparate electrice,servicii de 
afaceri, servicii C&D.  
(b) electronice de con- 
sum; textile şi  îmbrăcă- 
minte, aparate foto, far-
maceutice. 

I Politici cadru pentru ISD  
Economice, politice şi  de stabilitate socială; 
Reguli privind afluxul ISD şi în ceea ce 
priveşte operaŃiunile; Standarde  
de tratament ale filialelor străine; Politici 
privind funcŃionarea şi structura pieŃelor 
(în special concurenŃa şi politicile de 
F&A*); Acorduri internaŃionale privind 
ISD; Politici de privatizare; Politica de 
ComerŃ (tarifele şi barierele netarifare)  
şi coerenŃa ISD şi politicilor de comerŃ; 
Stimulent fiscal (inclusiv impozitul pe 
credite); Politici Industriale/ Regionale 
Politici sociale, de mediu, de siguranŃă. 
 
 
II Factori economici determinanŃi 
 
 
 
 
III FacilităŃi instituŃionale în afaceri  
Stimulentele pentru investiŃii şi scheme de 
promovare;  InstituŃii de înaltă calitate  
(de exemplu, sistemele de inovare, de  
protecŃie a dreptului de proprietate); 
FacilităŃi sociale (şcoli bilingve, calitatea 
vieŃii etc);  Servicii pre- şi post -investiŃii 
(ex: opriri pentru cumpărături);  O infra-
structură bună şi servicii suport sau de 
susŃinere (de exemplu, bancare, juridice, de 
contabilitate) ; Capital social  şi mora-litate 
economică;  Regiunea ca element de bază al 
diversificării şi promovării reŃelei.  

Căutarea 
de active 

Active tehnologice, manageriale 
relaŃionale şi alte active create; 
Infrastructură (porturi, drumuri, 
energie, telecomunicaŃii); Antre-
prenoriat macro-inovativ şi capa-
citate de educaŃie şi de protejare  
a mediului;  Clustering, crearea  
de reŃele şi de oportunităŃi de 
învăŃare. 

Industrii care au înre- 
gistrat un raport ridicat 
al costurilor fixe globa- 
le şi care oferă substan- 
Ńiale economii de scară 
sau de sinergie. 

Sursa: Dunning, J.H., (2004), Determinants of foreign direct investment: globalization induced changes in the role of 
FDI policies, in World Bank Towards Pro Poor Policies, Washington, World Bank. *Notă CT = corporaŃii 
transnaŃionale (TNCs = Transnational cororations), CM = companii multinaŃionale (MNEs = Multinational Enterprises), 
F&A = fuziuni şi achiziŃii (M&A = Mergers and Acquisitions) C&D = cercetare –dezvoltare (R&D = Research and 
Development). 

 
2. Strategia de aderare a României la Uniunea Europeană şi cadrul juridic al principalelor 

stimulente pentru ISD 
Pentru a răspunde provocărilor majore ale încheierii tranziŃiei la economia de piaŃă şi ale 

pregătirii aderării României la Uniunea Europeană, a fost elaborată în anul 2000, Strategia 
naŃională de dezvoltare economică pe termen mediu, care a Ńintit crearea unei economii de piaŃă 
funcŃionale, compatibile cu principiile, normele, mecanismele, instituŃiile şi politicile U.E. În 
domeniul politicii comerciale, s-a urmărit respectarea angajamentelor asumate prin Acordul 
European, a celor derivate din calitatea de membru al OrganizaŃiei Mondiale a ComerŃului, din 
Acordul CEFTA şi din alte acorduri internaŃionale la care România era parte şi care toate vizau în 
perspectivă liberalizarea comerŃului exterior. În concordanŃă cu aceste acorduri, s-a avut în vedere 
alinierea graduală şi dinamică a practicilor protecŃioniste la structura şi nivelul celor practicate de 
Uniunea Europeană şi astfel s-au putut evita efectele cu impact negativ în momentul integrării. În 
domeniul agricol s-a acŃionat în sensul sporirii competitivităŃii şi facilitării accesului produselor 
româneşti pe piaŃa externă. Politicile de ajustare structurală şi de dezvoltare economică au urmărit 
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pe de o parte, să stimuleze creşterea PIB şi astfel a veniturilor bugetare şi pe de altă parte, să 
antreneze sporirea cheltuielilor finanŃate din fonduri publice prin valorificarea potenŃialului turistic 
(un proces de durată relativ întrerupt de recesiunea globală. Politica de dezvoltare rurală era axată, 
în principal, pe susŃinerea financiară din cadrul Programelor Uniunii Europene şi a urmărit, între 
altele, dezvoltarea infrastructurii social-edilitare, valorificarea potenŃialului turistic, relansarea 
construcŃiei de locuinŃe, reabilitarea, consolidarea şi modernizarea fondului existent, cu asigurarea 
protecŃiei seismice. În politica financiară, aceasta avea ca principiu stimularea economisirii şi a 
investiŃiilor, priorităŃile au fost: a) controlul deficitului bugetului consolidat; b) desăvârşirea 
reformei fiscale; c) raŃionalizarea opŃiunilor bugetare în funcŃie de priorităŃile stabilite în domeniul 
cheltuielilor; d) asigurarea transparenŃei în cheltuirea banului public.TransparenŃa fiscală era o 
premisă pentru amplificarea performanŃelor guvernării, consolidarea finanŃelor publice şi asigurarea 
integrităŃii conturilor guvernamentale. Între politica financiară şi cea monetară au existat 
importante conexiuni, una dintre acestea reflectându-se în balanŃa de plăŃi. Potrivit Strategiei 
naŃionale pe termen mediu, s-a estimat atât creşterea volumului exporturilor, cât şi cel al 
importurilor, adică o creştere a deficitului contului curent. Pe termen mediu, finanŃarea deficitului 
de cont curent urma să se facă prin influxuri negeneratoare de datorii. Adâncirea reformelor 
structurale a fost gândită clar pentru atragerea fluxurilor de investiŃii străine directe, în alcătuirea 
balanŃei de plăŃi pe durata preaderării şi imediat după, luându-se în considerare creşterea fluxului de 
investiŃii străine directe nete. Obiectivele urmărite în promovarea investiŃiilor străine directe sunt: a) 
dezvoltare şi coeziune regională; b) protecŃia şi reabilitarea mediului înconjurător; c) creşterea 
eficienŃei energetice şi / sau producerea şi utilizarea energiei din resurse regenerabile de energie; d) 
dinamizarea procesului de cercetare-dezvoltare şi inovare; e)ocuparea şi formarea forŃei de 
muncă;f) implementarea tehnologiilor inovative şi a rezultatelor cercetării în sistemul naŃional de 
producŃie; g) dezvoltarea de infrastructuri noi destinate turismului, derulate pe teritoriul naŃional. 
FacilităŃile ISD se acordă pentru domeniile: a) activităŃi de procesare agroindustrială; b) domenii de 
vârf ale industriei prelucrătoare; c) producŃia şi furnizarea de energie electrică si termică; d) 
producŃia de echipamente pentru creşterea eficienŃei energetice şi a gradului de utilizare a resurselor 
regenerabile de energie; e) stimularea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru producerea 
de energie electrică şi/sau termică; f) protejarea şi îmbunătăŃirea calităŃii mediului; g) distribuŃia 
apei, salubritate, gestionarea deşeurilor; h) informatica şi comunicaŃii; i) activităŃi de cercetare, 
dezvoltare şi inovare sau dezvoltarea de noi produse; j) activităŃi de servicii privind forŃa de muncă. 
Se pot acorda diferite tipuri de facilităŃi de natura ajutorului de stat urmărind acordarea unor: a) 
sume nerambursabile la achiziŃionarea de active corporale şi necorporale; b) contribuŃii financiare 
de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create; c) bonificaŃii de dobândă la contractarea 
unor credite şi alte tipuri de facilităŃi prevăzute de legislaŃie. CondiŃiile de eligibilitate se referă atât 
la investiŃie, cât şi la investitor. Există şi câteva avantaje naturale, geografice, referitoare la piaŃă, la 
resurse, la stabilitatea politică, la relaŃiile internaŃionale, oferite de economia naŃională investitorului 
străin direct. 

Principalele avantaje oferite de România investitorilor străini 
Caseta nr.1 

Avantajele oferite de 
piaŃa şi de poziŃia 
geografică  

• Una dintre cele mai mari pieŃe din Europa Centrală şi de Est (aproape 20 de milioane de 
locuitori) 

• LocaŃie atractivă, care permite un acces facil la Ńările din fosta URSS, Balcani, din Orientul 
Mijlociu, Africa de Nord.  

• România se află la intersecŃia a 3 viitoare rute de transport europene: coridoarele 4,7şi 9 

Avantajele resurselor  • ForŃa de muncă calificată, cu solide cunoştinŃe în tehnologie, IT şi inginerie  
• Resurse naturale bogate, incluzând terenuri agricole fertile, petrol şi gaze naturale  

Avantajele politice 

• Stabilitatea puterii executive  
• Factor de stabilitate în zonă (membru NATO)  
• Factor de stabilitate în sud-estul Europei  
• Membru UE începând din luna ianuarie 2007  

Avantajele relaŃiilor 
internaŃionale  

• Acordurile bilaterale încheiate de România cu alte state privind promovarea şi protejarea 
reciprocă a investiŃiilor  

• RelaŃii diplomatice bilaterale cu 177 de state din cele 191 state membre ale ONU, la care se 
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adaugă Sfântul Scaun, Ordinul Suveran Militar de Malta şi Autoritatea NaŃională 
Palestiniană  

• Membru al NaŃiunilor Unite şi al altor organizaŃii internaŃionale: OSCE, Consiliul Europei, 
OrganizaŃia InternaŃională a Francofoniei  

• Tratate de comert liber cu Ńările UE, EFTA,CEFTA 
• Membru al WTO din Ianuarie 1995  

Avantajele economice 

• Creştere economică sustenabilă,  
• Statutul de Economie de PiaŃă FuncŃională ,  
• Scăderea inflaŃiei,  
• AsistenŃa financiară permanentă acordată în scopul dezvoltării SMM,  
• Creşterea interesului din partea investitorilor străini  

Avantajele 
îmbunătăŃirii 
infrastructurilor 

• reŃea de telefonie mobilă GSM bine dezvoltată.  
• Infrastructura industrială bine dezvoltată, incluzând infrastructura petrolieră şi a produselor 

petrochimice.  
• PrezenŃa sucursalelor şi a reprezentanŃelor diferitelor bănci internaŃionale de renume.  
• infrastructură bine dezvoltată a transporturilor feroviare.  
• Angajamentul de a dezvolta o reŃea de autostrăzi la standarde europene.  
• FacilităŃi de transport maritim şi fluvial extinse  

Avantajele sociale  

• Acorduri între Guvern şi Sindicatele reprezentative  
• InexistenŃa unor mişcări sindicale majore  
• Dialog permanent între puterea executivă şi asociaŃiile sindicale  
• PiaŃa muncii şi relaŃiile de muncă legiferate printr-un Cod al muncii  

Avantajele legislative 

• LegislaŃie compatibilă cu Acquis-ul comunitar  
• Prevederi legale similare cu cele din UE  
• politică fiscală reglementată prin Codul fiscal  
• Politică fiscală competitivă: taxa unică de 16%  

Sursa: ***(2009), SoluŃii imediate de creştere a investiŃiilor străine directe în România, raport elaborat de Consiliul 
Investitorilor Străini. 

Modelarea investiŃiilor străine directe sau a evoluŃiei ISD în România presupune o anumită 
opŃiune iniŃială pentru lungimea seriei de date (conform unor criterii de disponibilitate, 
comparabilitate şi relevanŃă), pentru periodizarea adecvată (aici cu sensul de tăiere a unui interval 
de timp destul de recent ca impact în prezent, derivată din cerinŃe de previziune sau prognoză ale 
modelării, de asigurare a unui nivel comparabil ca volum, impact şi intensitate a fluxurilor 
analizate).  

IniŃial s-a considerat că renunŃarea la exprimarea în lei pentru cea în euro este justificată 
suficient prin prisma volumului dominant al investiŃiilor directe străine ale Ńărilor membre ale UE, 
dar nevoia de a compara în plan global fenomenul a trimis către soluŃia cuantificării prin 
intermediul dolarului SUA, iar sursa de date adecvată a devenit Banca Mondială şi sistemul ei 
extins de indicatori, în detrimentul Eurostat sau INS, care asigurau acoperire parŃială a fenomenului 
economic. 

EvoluŃia fluxurilor investiŃionale străine directe nete şi intrate în România, după 1996 
Tabel nr. 2 

Anul Fluxuri ISD nete 
(FDI, net)  

Fluxuri ISD intrate  
(FDI inflows) 

1996 263,000,000 263,000,000  
1997 1,224,000,000 1,215,000,000 
1998 2,040,000,000 2,031,000,000 
1999 1,025,000,000 1,041,000,000 
2000 1,048,000,000 1,037,000,000 
2001 1,174,000,000 1,157,000,000 
2002 1,128,000,000 1,144,000,000 
2003 1,805,000,000 1,844,000,000 
2004 6,373,000,000 6,443,000,000 
2005 6,512,280,000 6,482,160,000 
2006 10,971,010,000 11,393,430,000 
2007 9,647,000,000 9,925,000,000 
2008 13,606,000,000 13,883,000,000 
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2009 4,934,000,000 4,846,000,000 
2010 3,263,000,000 3,453,000,000 

Sursa: http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables 
Problema comparabilităŃii nivelului pe întreaga perioadă analizată a impus atât renunŃarea la 

anul 1990 (ca fiind un an de corecŃii valorice ale unor date agregate la nivel naŃional), cât şi 
asigurarea unui proces coerent de transformare a tuturor valorilor exprimate în preŃuri curente prin 
evaluări în preŃuri comparabile. OpŃiunea pentru exprimarea în preŃurile unui an central din perioada 
analizată a fost una firească (preŃurile anului 2000 exprimate în dolari SUA - constant 2000 U.S. 
dollars), iar construirea unui indice de actualizare prin inflaŃionări ale anilor anteriori lui 2000 şi 
prin deflaŃionări ale anilor ulteriori, a apelat la rata inflaŃiei dolarului SUA şi reconstituind indicele 
de preŃ ce a generat-o. 

EvoluŃia fluxurilor investiŃionale străine directe nete şi intrate în România, după 1990 
 (Procedura de asigurare a comparabilităŃii valorice a datelor privind ISD) 

Tabel nr. 3 
Anul Fluxuri ISD nete 

 
Fluxuri ISD intrate

 
Rata 

inflaŃiei 
% 

IPC 
% 

I act 2000 Fluxuri ISD nete 
 

Fluxuri ISD intrate
 

1996 263,000,000 263,000,000 2.9 102.9 1.097316923 288,594,351 288,594,351 
1997 1,224,000,000 1,215,000,000 2.3 102.3 1.066391568 1,305,263,279 1,295,665,756 
1998 2,040,000,000 2,031,000,000 1.6 101.6 1.038352 2,118,238,080 2,108,892,912 
1999 1,025,000,000 1,041,000,000 2.2 102.2 1.022 1,047,550,000 1,063,902,000 
2000 1,048,000,000 1,037,000,000 3.4 103.4 1 1,048,000,000 1,037,000,000 
2001 1,174,000,000 1,157,000,000 2.8 102.8 0.9727626459 1,142,023,346 1,125,486,381 
2002 1,128,000,000 1,144,000,000 1.6 101.6 0.9574435491 1,079,996,323 1,095,315,420 
2003 1,805,000,000 1,844,000,000 2.3 102.3 0.9359174478 1,689,330,993 1,725,831,774 
2004 6,373,000,000 6,443,000,000 2.7 102.7 0.9113120232 5,807,791,524 5,871,636,255 
2005 6,512,280,000 6,482,160,000 3.4 103.4 0.8813462507 5,739,326,785 5,713,027,412 
2006 10,971,010,000 11,393,430,000 3.2 103.2 0.8540176848 9,369,428,020 9,730,190,711 
2007 9,647,000,000 9,925,000,000 2.9 102.9 0.8299491592 8,006,519,539 8,237,245,405 
2008 13,606,000,000 13,883,000,000 3.8 103.8 0.7995656639 10,878,890,420 11,100,370,110 
2009 4,934,000,000 4,846,000,000 -0.4 99,6 0.8027767710 3,960,900,588 3,890,256232 
2010 3,263,000,000 3,453,000,000 1.6 101.6 0.7901346171 2,578,209,256 2,728,334,833 

Sursa: datele de pe http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables au fost aduse în stadiu de comparabilitate.  
Această procedură a fost aplicată asupra mai multor factori consideraŃi explicativi, 

constituindu-se astfel o primă bază de date pentru modelarea fenomenului ISD prin indicatori 
valorici inclusiv indicatori despre exportul, importul de bunuri şi despre servicii  (anexa 1 şi 1 A), 
dar şi despre alŃi indicatori cu referire la ISD în UE  sau în plan mondial ori alte fenomene (ca în 
exemplul indicatorilor din anexa 5 şi 6).  

EvoluŃia fluxurilor investiŃionale străine directe (intrări nete) în U.E., după 1990 
Tabel nr. 4 

Anul Fluxuri nete ISD intrate în UE  
 

Indice  de 
actualizare 

Fluxuri nete ISD intrate în UE  
 

1996 141,913,790,609.3 1.097316923 155,724,404,000 
1997 159,263,566,156.8 1.066391568 169,837,324,000 
1998 304,388,682,618.8 1.038352 316,062,597,400 
1999 647,471,121,679.4 1.022 661,715,486,400 
2000 928,205,488,015.0 1 928,205,488,000 
2001 454,795,242,895.6 0.9727626459 442,407,823,800 
2002 427,523,252,281.6 0.9574435491 409,329,380,000 
2003 353,188,835,085.6 0.9359174478 330,555,593,100 
2004 292,521,856,016.7 0.9113120232 266,578,684,400 
2005 684,856,629,777.7 0.8813462507 603,595,822,900 
2006 678,381,183,195.1 0.8540176848 579,349,527,500 
2007 1,192,050,562,317.5 0.8299491592 989,341,361,900 
2008 649,738,579,845.6 0.7995656639 519,508,659,000 
2009 532,433,064,520.4 0.8027767710 427,424,896,300 
2010 361,834,451,532.5 0.7901346171 285,897,925,800 
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Sursa: datele de pe http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables au fost aduse în stadiu de comparabilitate. 
Modelarea investiŃiilor străine directe sau a evoluŃiei ISD în România presupune o anumită 

opŃiune iniŃială pentru lungimea seriei de date (conform unor criterii de disponibilitate, 
comparabilitate şi relevanŃă), pentru periodizarea adecvată (aici cu sensul de tăiere a unui interval 
de timp destul de recent ca impact în prezent, derivată din cerinŃe de previziune sau prognoză ale 
modelării, de asigurare a unui nivel comparabil ca volum, impact şi intensitate a fluxurilor 
analizate). IniŃial s-a considerat că renunŃarea la exprimarea în lei pentru cea în euro este justificată 
suficient prin prisma volumului dominant al investiŃiilor directe străine ale Ńărilor membre ale UE, 
dar nevoia de a compara în plan global fenomenul a trimis către soluŃia cuantificării prin 
intermediul dolarului SUA, iar sursa de date adecvată a devenit Banca Mondială şi sistemul ei 
extins de indicatori, în detrimentul Eurostat sau INS, care asigurau acoperire parŃială a fenomenului 
economic. 

 
3.Concluzii 

România a evoluat ascendent şi foarte rapid după 1996,  în direcŃia unei economii bazate pe 
investiŃii (cu oscilaŃii inerente de tip ascendent, în perioade de avânt economic şi descendent, în 
crize sau recesiuni). Dinamica ISD în România ultimelor două decenii prezintă fluctuaŃii greu de 
imaginat, cu o multiplicare a volumului total al ISD de peste două sute de ori, cu mult mai mari 
decât media evoluŃiei europene, dacă se analizează atât valoric, în dolari SUA şi preŃuri comparabile 
ale anului 2000. În România, înainte de intrarea în UE, au existat patru factori determinanŃi ai ISD: 
mărimea pieŃei şi a potenŃialului, progresul reformei, liberalizarea afacerilor şi costul forŃei de 
muncă, iar pe primele şase locuri ale investitorilor străini în economia naŃională se află tot de atunci 
se află numai Ńări membre ale UE: Olanda  (20,7% din total ISD), Austria  (17,8% din total ISD), 
Germania (12,2% din total ISD), FranŃa (8,3% din total ISD), Grecia (5,7% din total ISD) şi Italia 
(5,3% din total ISD). Împreună aceste şase state europene deŃin 70% din volumul total al ISD 
(comparabil cu exportul şi importul României către şi din UE). România ca sistem economic 
depinde şi de cultura economică internă şi doresc să cred că lucrarea păstrează spiritul cuvintelor 
arhimandritului Atanasie Mitilineanul, după care „principiul unei adevărate economii este 
următorul: nimic nu se aruncă şi niciodată nu se cumpără ceva care să nu fie folositor...dar 
însuşirea acestui principiu de către membrii familiei este urmarea unei educaŃii făcute cu 
stăruinŃă.” 
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EVOLUłIA RATEI DOBÂNZII (NOMINALE ŞI REALE) ŞI A RATEI INFLAłIEI ÎN 
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Rezumat. Această lucrare descrie relaŃia dintre dobânda nominală, reală şi inflaŃie şi analizează seria de date 
referitoare la economia României în ultimii 20 de ani. După o secŃiune introductivă teoretică sumară care subliniază 
rolul dobânzii în economie, în prezentarea centrală a dobânzii nominale şi reale se împletesc elemente teoretice cu cele 
practice. Legătura cu inflaŃie devine evidentă iar analiza statistică a omogenităŃii, asimetriei şi boltirii conduc la o 
remarcă finală naturală a anormalităŃii valorilor dobânzii în tranziŃia economiei româneşti către economia de piaŃă. 
Cuvinte cheie: dobandă, dobândă nominală, dobândă reală, inflaŃie, omogenitate, asimetrie şi boltire. 
 

1. Introducere 
Aprecierea nivelulului dobânzii depinde de stabilitatea monetară asigurând, la expirarea 

termenului împrumutului, recuperarea integrală a valorii avansate ca putere de cumpărare 
echivalentă momentului acordării împrumutului. Economia de piaŃă modernă influenŃează acest 
proces şi accentuează  importanŃa inflaŃiei.  
 Dobânda nominală, exprimată ca atare, prin rata curentă, de piaŃă este înscrisa în contractul de 
credit şi depinde de variaŃi factori de la gradul de eficienŃă a valorificării capitalului, la cererea şi 
oferta de capital destinat împrumutului, de la riscul de capital, la bonitatea debitorului etc.Dobânda 
reală exprimă gradul de apărare a intereselor creditorului fiind direct proporŃională cu dobânda 
nominală şi invers proporŃională cu rata inflaŃiei. 

ÎnŃelegerea transmisiei modificărilor ratelor dobânzilor de pe piaŃa monetară interbancară 
către ratele dobânzilor practicate de bănci pentru clienŃi (populaŃie şi companii) este esenŃială pentru 
cunoaşterea modului în care acŃiunea politicii monetare afectează economia. Acest segment al 
mecanismului de transmisie a politicii monetare are o însemnătate particulară într-o economie a 
cărei structură financiară este caracterizată de rolul dominant deŃinut de instituŃiile de credit, aşa 
cum este cazul sistemului financiar din România, precum şi al celor din zona euro ori din noile state 
membre ale Uniunii Europene. 

 

2. Dobânda nominală şi reală 
Dobânda în calitate sa de preŃ plătit în schimbul accesării unui capital sau o formă de plată a 

accesului la un credit, de către debitor pentru valorificarea unui împrumut poate fi tipologic 
bonificată (influenŃată de rata inflaŃiei dar şi de ratele dobânzilor altor bănci) şi percepută (fiind 
influenŃată de inflaŃie sau erodarea monetară, de nivelul cheltuielilor cu operaŃiunile bancare, de 
gradul de risc, de profitul bancar, de rezerva minimă obligatorie etc.). Dobânda practicată la 
depunerile bancare constituie un nivel inferior dobânzii percepute la creditele bancare. Cea mai 
importantă clasificare a dobânzii este aceea în nominală şi reală. Dacă dobânda nominală este un 
nivel aparent al dobânzii (rata dobânzii nominale, exprimată prin rata curentă, de piaŃă), dobânda 
reală se calculează prin ajustarea ratei dobânzii nominale (rn) cu rata inflaŃiei (ri) respectiv ca 
diferenŃă între dobânda nominală şi gradul de eroziune a capitalului, ca urmare a procesului 
inflaŃionist 

Rata dobânzii nominale se calculează conform relaŃiei de mai jos: 

1inflatieirata+1
nominale dobânzii rata+1

rn −=                                                          (1) 

iar rata dobânzii reale după formula clasică: 

( ) ni

in
nr rr

rr
dd

×+

−
×=

1                                                                  (2) 
Între dobânda nominală şi dobânda reală există mari disparităŃi care variază de la Ńară la Ńară, 
în plan european sau gobal, în funcŃie de gradul de inflaŃie existent în fiecare Ńară. 

Evolutia ratei dobânzii reale, ratei inflaŃiei, precum şi a altor indicatori majori economici ca 
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rata şomajului şi rata creşterii economice (generale şi per locuitor) sunt prezentate în continuare în 
România între 1990 şi 2010. 

Indicatori semnificativi ai echilibrelor economice majore în România  
 Tabel nr.1 
Anul Ritm IPC sau 

rata inflaŃiei 
în consum 

 (anul anterior 
= 100%) 

Ritm deflator 
PIB sau  rata 

inflaŃiei 
globale  

(anul anterior 
= 100%) 

Dobânda 
reală 
 (%) 

Rata 
şomajului 

 (%) 

Ritmul PIB real sau  
rata creşterii 
economice 

  (anul anterior =100%) 

Ritmul PIB real / locuitor 
sau rata creşterii 

economice / locuitor 
 (anul anterior = 100% 

1990 - 13.6 - - -5.6 -5.8 
1991 230.6 194.9 -158.8* 3.0 -12.9 -12.8 
1992 211.2 200.1 -182.1* 8.2 -8.8 -7.3 
1993 255.2 227.4 -222.3* 10.4 1.5 1.7 
1994 136.8 138.9 -20.3 10.9 4.0 4.1 
1995 32.2 35.2 11.4 9.5 7.2 7.4 
1996 38.8 45.2 6.9 6.6 4.0 4.3 
1997 154.8 147.3 -30.2 8.9 -6.1 -5.9 
1998 59.1 55.2 0.1 10.4 -4.8 -4.6 
1999 45.8 47.8 12.1 11.8 -1.2 -1.0 
2000 45.7 44.3 6.7 10.5 2.1 2.2 
2001 34.5 37.4 5.8 8.8 5.7 7.2 
2002 22.5 23.4 9.7 8.4 5.1 6.7 
2003 15.3 24.0 1.2 7.4 5.2 5.5 
2004 11.9 15.0 9.2 6.3 8.4 8.7 
2005 9.0 12.3 6.5 5.9 4.2 4.4 
2006 6.6 10.8 2.9 5.2 7.9 8.1 
2007 4.8 13.0 0.3 4.0 6.0 6.2 
2008 7.8 11.6 3.1 4.4 9.4 9.6 
2009 5.6 6.5 10.1 7.8 -8.5 -8.4 
2010 6.1 3.6 10.1 7.0 0.9 1.1 
Sursa: http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables şi Buletin statistic lunar, ediŃii lunare 1991–2011, Ed. INS, 
Bucureşti. * Notă: Indicatorul a fost estimat ca diferenŃă între rata nominală bancară medie la depozite şi rata inflaŃiei 
din datele INS şi BNR (http://www.insse.ro şi http://www.bnr.ro) 
O analiză comparativă a ratelor inflaŃiei în dolari SUA şi ROL este detaliată în continuare şi 
subliniază gradul foarte ridicat de instabilitate al economiei româneşti pe o lungă perioadă de timp. 

InflaŃia în SUA şi România 
Tabel nr.2 

Anul Rata inflaŃiei dolar SUA 
US. Dollars 

Inflation 
(anul anterior = 100% 

Rata inflaŃiei RON  
Inflation, consumer prices (anul 

anterior = 100% 

Rata inflaŃiei RON  
indice deflator PIB  

RO Inflation, GDP deflator 
(anul anterior = 100% 

1990 5.4 - 13.6 
1991 4.2 230.6 194.9 
1992 3.0 211.2 200.1 
1993 3.0 255.2 227.4 
1994 2.6 136.8 138.9 
1995 2.8 32.2 35.2 
1996 2.9 38.8 45.2 
1997 2.3 154.8 147.3 
1998 1.6 59.1 55.2 
1999 2.2 45.8 47.8 
2000 3.4 45.7 44.3 
2001 2.8 34.5 37.4 
2002 1.6 22.5 23.4 
2003 2.3 15.3 24.0 
2004 2.7 11.9 15.0 
2005 3.4 9.0 12.3 
2006 3.2 6.6 10.8 
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2007 2.9 4.8 13.0 
2008 3.8 7.8 11.6 
2009 -0.4 5.6 6.5 
2010 1.6 6.1 3.6 

Sursa: http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables 
Apare evident ca şi dinamica dobânzii reale să fie puternic influenŃată de instabilitate în 

aceeaşi perioadă. Dacă se compară cota economiilor se observă că şi aceasta este mult mai instabilă 
din cauza inflaŃiei în România comparative cu Uniunea Europeană sau cu economia mondială în 
ansamblu.  

Principalele cote din PIB, în România, UE şi în economia mondială 
Tabel nr.3 

Romania  Economia UE Economia mondială Anul 

Economii 
 brute (% 
din PIB) 

Cota 
economii 
(% din 
PIB) 

Creştere 
economică 

 (%) 

Creştere 
economică 
per locuitor 

 (%) 

Formarea 
brută de 
capital 
(% din 
PIB) 

Formarea 
brută de 

capital fix  
(% din  
PIB) 

Cota de 
economii 
din PIB 

 (%) 

Formarea 
brută de 
capital 
(% din 
PIB) 

Formarea 
brută de 

capital fix  
(% din  
PIB) 

Cota de 
economii 
din PIB 

 (%) 

1990 20.8 20.7 -5.6 -5.8 22.8 22.1 20.9 23.4 22.5 22.1 
1991 24.1 24.9 -12.9 -12.8 21.7 21.4 19.9 22.6 21.9 21.3 
1992 23.0 22.9 -8.8 -7.3 20.7 20.6 19.0 22.1 21.5 20.9 
1993 24.0 24.2 1.5 1.7 19.1 19.3 18.6 21.8 21.3 20.7 
1994 22.7 23.3 4.0 4.1 19.5 19.3 19.2 22.1 21.4 21.4 
1995 18.7 19.0 7.2 7.4 20.0 19.4 20.1 22.3 21.4 21.7 
1996 17.4 18.2 4.0 4.3 19.6 19.4 20.0 22.2 21.5 21.9 
1997 13.6 14.3 -6.1 -5.9 19.8 19.4 20.6 22.5 21.6 22.6 
1998 9.7 10.5 -4.8 -4.6 20.7 20.0 20.9 22.2 21.6 22.3 
1999 11.2 11.8 -1.2 -1.0 20.9 20.3 20.5 22.0 21.5 21.8 
2000 14.3 15.8 2.1 2.2 21.4 20.6 20.3 22.3 21.6 22.1 
2001 14.9 17.0 5.7 7.2 20.6 20.1 20.2 21.4 21.1 21.1 
2002 16.0 18.4 5.1 6.7 19.6 19.5 20.1 20.6 20.4 20.4 
2003 14.3 16.3 5.2 5.5 19.5 19.2 19.8 20.8 20.3 20.5 
2004 13.2 16.0 8.4 8.7 19.8 19.3 20.6 21.6 20.8 21.5 
2005 12.3 15.8 4.2 4.4 19.9 19.6 20.3 21.9 21.3 21.9 
2006 14.7 17.3 7.9 8.1 20.8 20.2 21.2 22.5 21.7 22.9 
2007 16.9 20.7 6.0 6.2 21.6 20.7 22.0 22.5 21.7 22.6 
2008 18.6 22.6 9.4 9.6 21.0 20.5 20.8 22.0 21.4 21.4 
2009 23.6 29.0 -8.5 -8.4 17.9 18.5 18.0 19.0 19.6 18.5 
2010 25.1 26.3 0.9 1.1 18.5 18.2 18.4 19.8 19.3 19.3 

Sursa: http://data.worldbank.org/data-catalog#Tables 
Ca un prim set de concluzii se constată ca rata dobânzii reale are o importanŃă majoră în echilibrul 
economic general, inflaŃia fiind esenŃială în evoluŃia lor iar derivat de aici economiile şi investiŃiile 
fiind afectate semnificativ. Seria de date a valorilor dobânzii reale subliniază o anormalitate clară 
rezultată din statistica descriptivă clasică axată pe calculul coeficientului de omogenitate, asimetrie 
şi boltire în România. 

Valorile statistice ale principalilor indicatori descriptivi 
Tabel nr.4 

Perioada 1991 -2010 
Indicatori  Valori procentuale 

 Media -25.88000 
 Mediana  4.450000 
 Maximum  12.10000 
 Minimum -222.3000 
Amplitudine  234.3 
Dispersie  5082.68 
Abatere medie pătratică   71.29289 
Coeficient  de omogenitate  mai mare de 100% 
Asimetrie  -  Skewness -1.968831 
Boltire  -  Kurtosis  5.176838 
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Toate valorile indicatorilor statisticii decriptive subliniază o anormalitate evidentă cauzată de 

tranziŃia prelungită a economiei naŃionale la economia de piaŃă şi de efortul de modernizare şi 
restructurare. Chiar şi media este anormală fiind negativă cauza fiind primii ani de tranziŃie cu 
valorile lor negative uriaşe şi aproape de neconceput în economiile dezvoltate. Aceeaşi serie de date 
analizată numai după anul 2000 devine relativ mai omogenă şi mai puŃin asimetrică sau boltită, dar 
rămâne tot în zona eterogenităŃii. 

 
Valorile statistice ale principalilor indicatori descriptivi 

Tabel nr.5 
Perioada 1991 -2010 

Indicatori  Valori procentuale 
 Media 5.890000 
 Mediana 6.150000 
 Maximum  10.10000 
 Minimum  0.300000 
Amplitudine  10.40000 
Dispersie  14.59 
Abatere medie pătratică  3.819089 
Coeficient  de omogenitate  mai mare de 40% 
Asimetrie  -  Skewness -0.179253 
Boltire  -  Kurtosis  1.485629 

 
3. O remarcă finală 

 
Anormalitatea tranziŃiei româneşti la economia de piaŃă, dar mai ales durata foarte lungă a 

acesteia, au generat fenomene economice profund anormale cu consecinŃe pe termen foarte lung 
pentru analizele statistice ale dobânzii reale în România. 
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Rezumat. InvestiŃiile în acŃiuni şi obligaŃiuni reprezintă o alternativă pentru investitorii care doresc mai multe 
posibilităŃi de abordare dinamică antreprenorială, astfel încât câştigurile să devină tot mai mari pe fondul asumării  
unor riscuri similare. Jocul poate oferi profituri mari şi foarte mari, dar poate reflecta o promisiune falsă de a câştiga, 
deoarece tendinŃa nu este determinată numai de raŃionalitate, justificări  economice, dar şi de factori subiectivi şi de 
reacŃii. Începând cu anul 2000, şi  Bursa de Valori românescă are o mulŃime de oportunităŃi de câştig, preŃurile multor 
acŃiuni  continuă să crească. Indicii au o semnificaŃie deosebită, importantă pentru oamenii şi companiile din întreaga 
lume din mediul de afaceri, deoarece mişcarea reflectă pieŃe de capital globale, investitori interni sau străini în 
opŃiunile lor. Atunci când o societate este inclusă în componenŃa indicelui reprezentativ acest lucru reprezintă o 
consacrare pentru companie. Deci, indicii de urmărire sunt  importanŃi  pentru a distinge evoluŃia  generală a pieŃei. 
Cuvinte cheie: Indicatori bursieri, BET, BET-C, BET-FI, produse bursiere, piaŃă primară, piaŃă secundară, acŃiuni, 
obligaŃiuni.  
 

1. Introducere în lumea bursei şi un scurt istoric al evoluŃiei pieŃelor şi indicilor bursieri 
Denumirea de „bursă” se pare că vine de la numele unei vechi familii de hangii, Van den 

Bursen, care a înfiinŃat la Bruges (în Flandra – Belgia de azi) un local numit Hotel des Bourses, în 
holul căruia se negociau periodic metale preŃioase (aur, argint, platina) precum şi hârtii de valoare. 
Formarea şi afirmarea bursei exprimă însăşi definirea relaŃiilor de schimb, a pieŃei ca structură de 
bază a economiei de piaŃă moderne.  

Până la câştigarea independenŃei politice, dreptul României de a negocia şi încheia tratate, 
dreptul de a face politica intereselor ei a fost comprimată şi frânată de reŃeaua de competiŃii şi 
interese străine, ale vecinilor imediaŃi şi ale altora de mai departe.Activitatea bursieră în Ńara noastră 
datează din anul 1839, prin întemeierea burselor de comerŃ. În 1840 apare la Brăila ziarul „Mercur”, 
în paginile căruia se vorbea pe larg de codul comercial francez introdus în Muntenia în 1846 şi în 
Moldova în 1864. Articolele 71-90, care tratau despre burse, agenŃi de schimb şi curtieri, constituie 
surse de inspiraŃie pentru primul proiect românesc de lege asupra burselor, elaborat în 1865, din 
iniŃiativa Ministerului de FinanŃe.Pe fundalul unei tradiŃii de peste 70 de ani de burse de mărfuri, 
care au funcŃionat dupa modelul burselor occidentale, istoria României, consemnează în anul 1881, 
apariŃia bursei de valori. Deschiderea Bursei din Bucureşti, ca urmare a adoptării acestei legi, a avut 
loc la 1 decembrie 1882, iar peste o saptămână a apărut şi cota bursei, publicată în Monitorul 
Oficial. De-a lungul existenŃei sale, activitatea bursieră a fost afectată de evenimentele social 
politice ale vremii (răscoala din 1907, războiul balcanic 1912-1913), bursa fiind închisă apoi pe 
perioada primului război mondial. În octombrie 1918, Bursa se redeschide şi cunoaşte o activitate 
deosebit de intensă.Odată cu izbucnirea celui de-al doilea război mondial la 1 septembrie 1939, 
instituŃia bursei îşi inceteaza activitatea peste tot în lume. După anul 1989 odata cu căderea 
regimului comunist din România se vor pune bazele noii burse româneşti care va funcŃiona dupa 
standarde şi tehnologii mult mai riguroase.După o pauza de jumătate de secol, Bursa de Valori 
Bucureşti a fost reînfiinŃată în anul 1995, primele tranzacŃiii fiind derulate în luna noiembrie. 

La acest moment bursa tranzacŃionează acŃiunile unora dintre cele mai importante companii 
din economia românească, numărul acestora urmând a creşte în viitor. În anul 2000, Bursa de  
Valori a absorvit, prin fuziune, şi cealaltă piaŃă de tranzacŃionare a acŃiunilor din România, 
RASDAQ. După recesiunea globală recentă bursa românească devine un instrument tot mai eficient 
de anticipare a fenomenului economic în ansamblu. 

PiaŃa de capital reprezintǎ o piaŃǎ specializatǎ unde se întâlnesc şi se regleazǎ în mod liber 
cererea şi oferta de active financiare pe termen mediu si lung. Concret, este vorba despre o piaŃǎ pe 
care se tranzacŃioneazǎ în mod liber valori mobiliare, piaŃǎ ce are drept rol principal mobilizarea 
capitalurilor persoanelor fizice sau juridice care economisesc (cumpǎrǎtorii de acŃiuni şi obligaŃiuni) 
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şi care urmǎresc plasarea profitabilǎ a acestor capitaluri; aceste fonduri sunt atrase de cǎtre emitenŃii 
de acŃiuni/obligaŃiuni, care sunt în cautare de capital în vederea finanŃǎrii unor proiecte de investiŃii. 

MotivaŃia fundamentală a unei pieŃe de capital constă în plasarea valorilor mobiliare emise 
de agenŃii economici pentru căutare de capital de la potenŃiali deŃinatori de excedent de capital 
datorită economisirii.PiaŃa de capital prezintǎ interes şi din alte puncte de vedere, permiŃând 
preluarea controlului asupra unor societǎŃi, prin achiziŃii semnificative de acŃiuni sau obŃinerea unor 
câstiguri pe termen scurt prin specularea modificǎrilor de curs ale valorilor mobiliare.În continuare 
se va prezenta o scurtă istorie a burselor internaŃionale şi a bursei româneşti (apariŃie şi evoluŃie), a 
titlurilor financiare şi indicilor bursieri şi nu în ultimul rând se prezintă activitatea recentă a marilor 
burse internaŃionale.  

 
2 Scurtă trecere în revista a literaturii teoretice 

Diversitatea indicilor de tip bursier, de la Dow Jones (n =65), Financial Times, Ordinary Share 
Index (n =30), Nikkei (n=225), CAC 40 (n =40), Moody (n =15), Reuter (n =21), HWWA (n = 47) 
şi până la BET, BET-C, BET-FI (n =10) sau ROTX (n = 6) (exemple de indici ai Bursei de valori 
Bucureşti), exprimă într-o mică măsură creşterea demografică a populaŃiei indicilor interpret.  

Trei construcŃii de indici de preŃ marcheazǎ tradiŃia statisticii româneşti. Una aparŃine 
efortului exterior instituŃiei statistice naŃionale şi este cunoscută drept indexul după Argus fiind un 
produs al gândirii economice de început şi primul indice interpret publicat: 

INDEXUL DUPĂ „ARGUS” (1916 - 1926) 
Tabel nr.1 
AN  1916/1917 1921/1922 1922/1923 1923 1924 1925 1926  AN 
-% - 100 1500 2170 3162 3954 4557 5100 - %- 
Sursa:Anuarul pentru toŃi, Tipografia Cultura poporului,Bucureşti, 1929. 

Cea de-a doua este indicele interpret tip ICV realizat de Institutul Central de Statistică. Culegerea 
preŃurilor, prelucrarea datelor şi publicarea plasează România în contextul internaŃional al 
statisticilor de preŃ comparabile : 

INDICELE DE COST AL VIEłII ÎN  DIVERSE łĂRI (1932-1938) 
Tabel nr 2. 
ROMÂNIA 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938  
1929=100 62,2 56,7 53,4 55,6 57,9 66,1 74,6 1929=100 
Sursa: Breviar statistic al României”, vol.II-1939, ICS Bucureşti, 1939 
Din 1990 şi până în prezent Comisia NaŃională pentru Statistică a fost supusă unui efort comparabil 
cu cel al perioadei de după 1910. Realizat într-un termen scurt, - în decembrie 1990 se publică deja 
primul indice interpret de tip IPC - şi având la bazǎ metoda francezǎ a Institutului de Statisticǎ şi 
Studii Economice al FranŃei, adaptată prin numărul mare de sortimente (2551) la “penuria” pieŃei 
româneşti, indicele interpret proiectat are o importanŃă deosebită în practica statistică. Acest indice 
interpret de tip IPC este tipărit în primul număr din Buletinul de informare publică al CNS, în luna 
decembrie1990: 

INDICELE PREłURILOR DE CONSUM AL POPULAłIEI ÎN LUNA NOIEMBRIE, COMPARATIV CU 
LUNA OCTOMBRIE 1990  

Tabel nr.3 
- pe total şi pe categorii de cheltuieli - 

                                                                                                        - în procente - 
TOTAL GENERAL 123,4 
Mărfuri alimentare 120,4 
Mărfuri nealimentare 124,7 
Servicii  127,0 

O dată cu realizarea unor serii de indici interpret apar o mulŃime de utilizări practice privind 
evaluări, reevaluări, actualizări la inflaŃie (inflaŃionări şi deflaŃionări) specifice economiei de piaŃă. 

Bursa de valori este una din cele mai importante instituŃii ale economiei de piaŃǎ, un segment 
al pieŃei financiare, o piaŃǎ secundarǎ organizatǎ, transparentǎ şi supravegheatǎ, pe care se încheie 
tranzacŃii referitoare la valori mobiliare, derivate ale acestora, bani. 
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La nivelul economiei, bursa îndeplineste mai multe roluri : 
ȋ Acumularea de capital pentru întreprinderi: bursa le oferǎ companiilor posibilitatea de a 
acumula capitalul necesar extinderii acestora prin vânzarea de titluri financiare cǎtre publicul 
investitor ; 
ȋ Mobilizarea economiilor private pentru investiŃii: investirea economiilor private în tilturi de 
valoare duce la o mai bunǎ alocare a resurselor, deoarece fondurile, care altfel ar fi fost consumate 
sau imobilizate în depozite bancare, sunt mobilizate şi redirecŃionate, ele promovând astfel comerŃul 
şi industria ; 
ȋRedistribuirea veniturilor : oferind posibilitatea unui spectru larg de persoane de a cumpǎra 
diferite titluri şi, în consecinŃǎ, de a deveni acŃionarii unor societǎŃi profitabile, bursa diminueazǎ 
inegalitǎŃile generate de veniturile foarte mari, deoarece mulŃi oameni au posibilitatea de a obŃine o 
parte din profiturile obŃinute de afaceri care au fost înfiinŃate de alte persoane ; 
ȋ ÎmbunǎtǎŃirea modului de conducere a companiilor: având o multitudine de proprietari, 
companiile au, în general, tendinŃa de a-şi îmbunǎtǎŃi standardele şi eficienŃa managerialǎ pentru a 
satisface cât mai bine cerinŃele acŃionarilor sǎi.  
ȋ Creazǎ oportunitǎŃi investiŃionale pentru micii investitori: spre deosebire de alte activitǎŃi 
economice care necesitǎ mobilizarea unui capital mare, investiŃia fǎcutǎ pe pieŃele bursiere este 
posibilǎ atât marilor, cât şi micilor investitori, fiecare persoanǎ achiziŃionând cantitatea de titluri de 
valoare pe care şi-o permite din punct de vedere material. Aşadar, bursa oferǎ o altǎ sursǎ de 
venituri şi celor cu economii mici ; 
ȋ Barometru al economiei: la bursǎ, preŃul acŃiunilor societǎŃilor tranzacŃionate creşte şi scade în 
funcŃie de forŃele pieŃei, în general. PreŃurile titlurilor tranzacŃionate tind sǎ creascǎ sau sǎ rǎmânǎ 
stabile atunci când societǎŃile şi economia în general aratǎ semne  de stabilitate. Bursele actuale sunt 
rezultatul unei evoluŃii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităŃi zonale sau naŃionale, 
modelul general al pieŃei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici. 

Titlurile financiare sunt titluri de valoare care dau dreptul deŃinătorilor lor - investitorii -de a 
obŃine, în condiŃiile specificate în titlu, o parte din veniturile viitoare ale emitentului. 

Totalitatea titlurilor financiare care fac obiectul tranzacŃiilor pe piaŃa de capital, în speŃă la 
bursă, se mai numesc produse bursiere. 

NoŃiunile dominante în piaŃa bursieră rămân : acŃiunea şi obligaŃiunea. 
AcŃiunile sunt titluri financiare emise de o companie sau o societate comercială pentru 

constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. În literatura anglo-saxonă, noŃiunea este 
definită prin evidenŃierea a doua elemente:  
- "dreptul de acŃionar" (engl. stock), care exprimă drepturile deŃinătorului  
- acŃionar - asupra societăŃii emitente şi este reprezentat printr-un document numit "certificat de 
acŃionar" (engl. stock certificate); 
- "acŃiunea" (engl. share), ca unitate a dreptului acŃionarului şi care reprezintă o parte indivizibilă, 
de valoare egală, din capitalul social al firmei emitente. 

Un drept de acŃionar poate fi asupra uneia sau mai multor acŃiuni; dreptul poate fi transferat, 
în totalitate sau în parte, prin vânzarea/cumpărarea acŃiunilor pe piaŃa bursieră.Din punctul de 
vedere al drepturilor pe care le conferă, acŃiunile se împart în acŃiuni comune (aduce dividend 
variabil şi drept de vot) şi acŃiuni preferenŃiale(aduce divident fix, fără drept de vot).ObligaŃiunile 
(engl. bonds) sunt titluri reprezentative ale unei creanŃe a deŃinătorului lor asupra emitentului care 
poate fi statul, un organism public sau o societate comercială. Ele dau deŃinătorului dreptul la 
încasarea unei dobânzi şi vor fi răscumpărate la scadenŃă de catre emitent, investitorul recuperându-
şi astfel capitalul avansat în schimbul obligaŃiunilor.În funcŃie de momentul în care se realizeazǎ 
tranzacŃia , piaŃa de capital, ca mecanism de legǎturǎ între deŃinătorii de fonduri excedentare 
(investitorii) şi utilizatorii de fonduri (emitenŃii de titluri financiare), se împarte în douǎ segmente: 
- PiaŃa primarǎ: reprezintǎ piaŃa pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru 
prima datǎ. Ea este un mijloc de distribuire a titlurilor de către utilizatorii de fonduri şi de plasament 
în titluri, din partea deŃinătorilor de fonduri. Concret, este vorba de procesul prin care intermediarii 
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financiari care, de regulǎ, fac legătura între societatea emitentǎ şi investitori, se obligǎ sǎ plaseze 
valorile mobiliare nou emise în schimbul unui comision; 
- PiaŃa secundarǎ. Odatǎ puse în circulaŃie valorile mobiliare pe piaŃa primarǎ, acestea fac obiectul 
tranzacŃiilor pe piaŃa secundarǎ. FuncŃionarea efectivǎ a pieŃei secundare se realizeazǎ prin 
intermediul pieŃelor de negocieri sau organizate: este în principal vorba de bursa de valori, pe de o 
parte, şi de piaŃa extrabursierǎ, piaŃa interdealeari sau "la ghişeu " (engl. OTC - Over the Counter 
Market). Această piaŃă îndeplineşte, ca şi cea primară, un rol de concentrare a cererii şi ofertei de 
titluri, dar a unei cereri şi oferte derivate, care se manifestă dupa ce piaŃa titlurilor s-a constituit.  

DiferenŃa dintre cele douǎ forme ale pieŃei de capital secundare (bursa şi piaŃa OTC) se 
manifestǎ la nivelul localizǎrii tranzacŃiilor, al accesului la piaŃǎ, al modalitǎŃii de negociere, al 
cadrului juridic, precum şi al cursurilor pentru titlurile negociate. Astfel, în timp ce în cazul burselor 
de valori, tranzacŃiile cu titluri financiare se desfǎsoarǎ într-un spaŃiu delimitat, o clǎdire cu o salǎ 
pentru negocieri, nu acelaşi lucru se poate spune despre piaŃa OTC. Pe aceasta din urmǎ, tranzacŃiile 
se realizeazǎ în oficiile societǎŃilor financiare, care acŃioneazǎ ca dealeri ("la ghişeul" acestora), 
lipsa unei localizǎri fixe, a unei clǎdiri în care sǎ se desfǎşoare toate negocierile fiind caracteristicǎ 
acestei pieŃe.În ceea ce priveste accesul la piaŃǎ, în cadrul bursei acesta este limitat la membrii 
bursei şi la titlurile acceptate în bursǎ. Pe pieŃele OTC accesul este mai larg, atât pentru clienŃi, cât 
şi pentru titlurile tranzacŃionate. 

La bursǎ, negocierea şi executarea contractelor se efectueazǎ de cǎtre un personal 
specializat, acest lucru realizându-se prin diferite sisteme de tranzacŃie bazate pe licitaŃie publicǎ. 
PieŃelor interdealeri le sunt specifice tranzacŃiile care se realizeazǎ prin negocieri directe între 
vânzǎtor şi cumpǎrǎtor, rolul de contraparte în tranzactie fiind jucat de dealer.În timp ce, 
reglementarea tranzacŃiilor pe piaŃa OTC este fǎcutǎ de asociaŃiile dealerilor, în cadrul burselor de 
valori aceastǎ reglementare este mai fermǎ şi mai cuprinzǎtoare. Realizarea tranzacŃiilor la bursǎ 
este supusǎ atât unor reguli instituite prin lege, cât şi regulamentului bursei, agenŃilor de bursǎ 
impunându-li-se sǎ respecte anumite obligaŃii. 

Datoritǎ concentrǎrii ordinelor şi a mecanismului tranzacŃional, în cadrul bursei se formeazǎ 
un curs unic pentru tilturile negociate. Pe piaŃa OTC, preŃurile pentru un anumit titlu financiar pot sǎ 
varieze de la un dealer la alt dealer, acest lucru datorându-se faptului cǎ ele sunt stabilite în urma 
unor negocieri izolate. 

3. Material şi metodă 
Pe fundalul unei tradiŃii de peste 70 de ani de burse de mărfuri, care au funcŃionat după 

modelul burselor occidentale, istoria României consemnează, în anul 1881, apariŃia primei burse de 
valori. Acest fapt s-a datorat ca urmare a adoptării Legii asupra burselor, mijlocitorilor de schimb şi 
mijlocitorilor de mărfuri. Realizată dupa model francez, această lege reglementa înfiinŃarea, prin 
decret regal, a burselor de valori şi mărfuri. 

 Deschiderea Bursei din Bucureşti, ca urmare a adoptării acestei legi, a avut loc la 1 
decembrie 1882. În Monitorul Oficial al României fiind publicate, la o săptămână, cotaŃiile bursiere 
ale primelor companii româneşti tranzacŃionate. EvoluŃia cadrului normativ în domeniul pieŃei de 
capital a fost marcată de următoarele etape: 
- anul 1904 – o nouă lege a bursei în care operaŃiunile bursiere sunt mai clar definite şi, ca o 
consecinŃă imediată, publicul larg este tot mai convins de eficienŃa plasamentelor în titluri de 
valoare; 
- anul 1929 aduce legea asupra bursei, cunoscută ca „Legea Madgearu”, care a reprezentat 
unificarea legislativă a regimului burselor din România şi, totodată, o abordare modernă a actului 
legislativ. 
        Dupa încheierea crizei economice 1929 – 1933, odată cu refacerea economică, „Bursa de 
efecte, acŃiuni şi schimb în Bucureşti”, cunoaşte şi ea un curs ascendent, anul 1939 reprezentând 
apogeul perioadei interbelice. De menŃionat că, la momentul anului 1939, se tranzacŃionau 56 de 
titluri din domeniul bancar, al transportului şi al asigurărilor.Sfârşitul celui de-al II-lea Război 
Mondial, cu întreaga turnură politică pentru România, a însemnat şi sfârşitul pieŃei de capital şi al 
Bursei de valori. Lovitura de graŃie pentru acest sector economic extrem de dinamic a constituit-o 
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procesul naŃionalizării economiei din 1948, care a făcut ca prin instaurarea proprietăŃii de stat, să 
dispară produsele specifice: acŃiunile, obligaŃiunile corporatiste, titlurile de stat autohtone şi externe 
(cu echivalent în lei – aur).RevoluŃia din 1989, care a însemnat o cotitura importantă în istoria 
României, accentuată de programul de reformă ce i-a urmat şi de necesitatea reclădirii pieŃei de 
capital şi a instituŃiilor acesteia, printre care şi cea a Bursei de Valori Bucureşti.Un grup de 
specialişti din diferite sectoare economice au avut şansa, uneori unică într-o viaŃă de om, de a 
reconstrui această piaŃă, care işi regăseşte începutul în anul 1992. Procesul de reconstrucŃie nu a fost 
uşor, sub toate aspectele, începând cu cel legislativ – au fost necesari doi ani până la adoptarea 
Legii 5 /1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori –  şi continuând cu cel de educare a 
publicului larg. Acest proces continuă şi astăzi, toŃi cei implicaŃi învaŃă zilnic ceea ce  Bursa de 
Valori reprezintă, iar prezenŃa ei in peisajul economic conferă un element suplimentar de coerenŃă 
traiectoriei pe care s-a înscris economia românească după anii ’90.Indicii bursieri exprimă evoluŃia 
cursului valorilor mobiliare pe o anumită piaŃă. SemnificaŃia indicilor este dată de structura 
acestora. Astfel, indicii din prima generaŃie, in structura carora se cuprind acŃiuni ai căror emitenŃi 
aparŃin aceluiaşi domeniu de activitate (Dow Jones Industrials, Financial Times, Nikkei etc.), au o 
capacitate de informare limitată.Indicii din generaŃia a doua, denumiŃi şi indici compoziŃi (NYSE 
pe piaŃa New- York-ului, FT-SE – 100 pe piaŃa Londrei sau TOPIX pe piaŃa japoneză), au un grad 
de relevanŃă mai ridicat, datorită cuprinderii unui număr mai mare de firme aparŃinând unor domenii 
de activitate diferite, inclusiv instituŃii bancare, de asigurări, firme din ramura transporturilor, 
telecomunicaŃiilor etc.Alcătuirea indicilor din generaŃia a doua s-a realizat pe baza unor cerinŃe 
precum: a) selectarea eşantionului de firme incluse în structura indicelui bursier, Ńinând seama de 
faptul că acesta trebuie să exprime evoluŃia pieŃei în general; b) atribuirea unei importanŃei prin:  
- pondere egală pentru toate valorile mobiliare din structura indicelui; 
- pondere cu capitalizare bursieră, adică ponderea titlului în structura indicelui este cu atât mai mare 
cu cât dividendele pe acŃiune sunt mai ridicate; fără pondere, prin luarea în considerare numai a 
cursurilor valorilor mobiliare; 
c) alegerea datei de referinŃă pentru care indicele se echivalează cu 100, 1.000 sau 10.000 puncte, în 
funcŃie de reglementările pieŃei. Indicele aferent oricărei alte perioade exprimă o creştere sau o 
diminuare faŃă de perioada de bază. 
Criteriile de selectare a valorilor mobiliare ce compun indicele bursier sunt: 
- grad de capitalizare bursieră ridicat; 
- grad mare de dispersie, adică difuzia valorilor mobiliare în rândul deŃinătorilor să fie foarte mare; 
- cotarea valorilor mobiliare să se realizeze prin sistemul bursei informatizate; 
- structura valorilor mobiliare ce compun indicele să urmeze repartiŃia pe sectoare de activitate a 
titlurilor înscrise în cota oficială a bursei. 

Introducerea unei valori mobiliare în structura indicelui reprezintă pentru emitent o 
consacrare, titlul respectiv fiind considerat o valoare sigură.Principalii indici bursieri sunt specifici 
pieŃelor din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi Japonia. În ultimii ani, însă, 
internaŃionalizarea pieŃelor bursiere a determinat apariŃia şi utilizarea unor indici internaŃionali. 
1. Indicele BET 
a) Numele indicelui: BET (BUCHAREST EXCHANGE TRADING). 
b) Data lansării:22 Septembrie 1997, valoarea iniŃială 1000 puncte 
c) Data de referinŃă în calcul: 19 septembrie 1997 
d) Cuprinde un număr de 10 societăŃi. 
e) Este supus unei actualizări lunare. 

Indicele Bet este exprimat şi în $ S.U.A. (dollar terms), prin convertirea preŃurilor în lei la 
cursul B.N.R.din ziua respectivă, servind astfel şi investitorilor străini care doresc şi o altă 
exprimare a indicelui.  

Scopurile creării primului indice BET al BVB sunt: 
- reflectarea tendinŃei de ansamblu a preŃurilor corespunzătoare celor mai lichide şi active 10 
societăŃi tranzacŃionate în cadrul Bursei de Valori Bucureşti. Aceste societăŃi sunt selectate din lista 
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tuturor societăŃilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti, exclusiv SIF, aplicându-se totodată şi 
criteriul diversificării activităŃii societăŃilor respective. 
- furnizarea unei baze adecvate pentru tranzacŃionarea instrumentelor derivate pe indici (index 
options şi contracte futures) pentru a asigura acoperirea riscului pentru investitori. 
Metoada de calcul a indicelui BET este: 
- similară cu cea utilizată pentru calcularea majorităŃii indicilor bursieri, constând în aplicarea unei 
formule Laspeyres (medie ponderată calculată pe baza capitalizării). Indicele BET este calculat prin 
aplicarea unei metode de ponderare cu capitalizare a preŃurilor celor mai lichide 10 societăŃi listate, 
exclusiv SIF. Pentru simbolurile respective, preŃurile înregistrate în fiecare şedinŃă de tranzacŃionare 
sunt raportate la preŃurile înregistrate în şedinŃa de tranzacŃionare de referinŃă pe baza formulei 
următoare: 
- N este numărul de acŃiuni din portofoliul indicelui: 10; 
- pi0 este (începând cu 29 Nov. 1999) ultimul preŃ de închidere al acŃiunii la momentul ultimei 
actualizări a coşului indicelui; 
- pit este (din 29 Nov.1999) ultimul preŃ de închidere al acŃiunii i la momentul curent t; 
- qi0 este numărul total de acŃiuni emise la momentul t0. 

Pentru a compensa orice efect artificial asupra preŃului de tranzacŃionare datorat, valoarea 
indicelui este ajustată (indicele este racordat) cu un factor de corecŃie f în ziua în care are loc 
schimbarea care afectează preŃul. Astfel se realizează continuitatea şi comparabilitatea valorilor 
indicelui de tip Laspeyres. Specificul factorului de corecŃie constă în diminuarea treptată a valorii 
sale. Aşa cum se constată, factorul de corecŃie este variabil şi depinde direct de ip it/i0 şi indirect de 
nivelul “0” al indicelui BET (nivelul iniŃial de 1000 puncte). VariaŃia factorului de corecŃie tinde 
după 2000 să devină tot mai mică în paralel cu diminuarea influenŃei sale în cuantumul indicelui ca 
atare, fapt ce descrie o maturizare a bursei româneşti. 

În cazul în care există acŃiuni care nu mai corespund regulilor de includere în portofoliul 
indicelui, iar altele sunt tranzacŃionate şi corespund acestor reguli, se procedează la o actualizare a 
portofoliului indicelui, factorul de corecŃie “f” fiind astfel recalculat pentru a compensa această 
modificare. Astfel se asigură cerinŃa ca indicele să reflecte zilnic schimbările preŃurilor acŃiunilor 
faŃă de preŃurile aceloraşi acŃiuni, la un moment de referinŃă. 

În prezent, societăŃile incluse în coşul indicelui BET reprezintă mai mult de 60% din 
capitalizarea totală şi 70 % din valoarea totală tranzacŃionată în BVB. 

Criteriile pentru selecŃia valorilor mobiliare în portofoliul indicelui sunt urmatoarele: 
1. cotare la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti; 
2. cea mai mare capitalizare bursieră; de asemenea, suma capitalizărilor firmelor ale căror acŃiuni 
sunt în portofoliul indicelui să depăşească 60 % din capitalizarea bursieră totală; 
3. diversificarea portofoliului indicelui; 
4. cele mai lichide, acestă caracteristică fiind aproximată prin totalul valorii tranzacŃiilor pe acŃiunea 
respectivă; se urmăreşte ca suma valorii totale a tranzacŃiilor acŃiunilor din portofoliul indicelui să 
fie cel puŃin 70 % din valoarea totală tranzacŃionată. 

Începând cu 25. 09. 2000, Comitetul Indicelui a hotărât ca portofoliul indicelui să fie 
actualizat lunar (faŃă de actualizarea trimestrială anterioară) fiind introdus un nou criteriu care 
consta în limitarea ponderii unui simbol la maximum 25%, devenită 20% dupa 23 .09. 2004. 

Portofoliul indicelui BET 
Sinteza construcŃiei indicelui X este prezentată în tabelul următor 

Lansare indice 19-09-1997 Ajustarea din 27-09-2006 
Tabel nr.4  
Simbol PreŃ referinŃă Pondere (%) Simbol PreŃ referinŃă Pondere(%) 

 
OLT 4,257.0000 25.58 TLV 1.0200 20.00 
DAC 1,204.0000 18.62 BRD 18.1000 20.00 
AZO 2,853.0000 13.48 SNP 0.5500 20.00 
TER 12,158.0000 11.34 RRC 0.0900 14.99 
ATB 7,224.0000 10.75 OLT 0.4650 13.02 
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PCL 5,321.0000 4.97 ATB 1.3800 4.96 
INX 38,318.0000 4.88 IMP 0.4900 3.87 
ARC 3,516.0000 4.54 TBM 0.7950 2.32 
CMP 1,977.0000 3.31 AZO 0.1740 0.72 
SNC 16,317.0000 2.54 RBR 0.0991 0.12 

Sursa: www.bvb.ro 
Ca idee de dinamică se constata că doar 30 % din valorile mobiliare (societăŃi) s-au menŃinut 

în primele 10 cele mai lichide şi au intrat astfel în coşul indicelui BET şi în prezent. 
Îmbucurator este faptul că noi societăŃi cu potenŃial se situează între primele 10 societăŃi deci 

au o valoare a tranzacŃiilor pe acŃiunile lor, foarte mare, asigurând astfel o diversificare a 
portofoliului (incluzându-se în prezent şi sectorul bancar). 

Ajustarea indicelui se efecueaza prin următoarele metode: 
- modificarea factorilor de ponderare 
- modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corecŃie (conform metodei 
prezentate anterior) 

Ajustarea indicelui este determinată de urmatoarele evenimente principale: 
- divizări (splits) sau consolidări ale acŃiunilor incluse în portofoliul indicelui 
- modificarea componentei indicelui (înlocuirea unui simbol în portofoliul indicelui) 
-modificări (majorări / diminuări) survenite în capitalul sau în capitalizarea unei societăŃi ale cărei 
acŃiuni sunt incluse în portofoliul indicelui. 

 
Indicele BET 

Grafic nr.1 

 
Sursa: www.bvb.ro  
Specificitatea evoluŃiei economiei româneşti în criză este redată prin nivelul foarte redus şi prin 
panta descendentă destul de lungă temporal, iar revenirea la normal a economiei este foarte lentă. 

2. Indicele BET - C - 
a) Numele indicelui: BET-C (Bucharest Exchange Trading–Indice Compozit) 
b) Data lansării: 17 aprilie 1998, valoarea iniŃială 1000 puncte. 
c) Cuprinde un număr variabil de societăŃi. 
d) Se actualizează oricând este necesar, revizuit pe bază zilnică. 

Caracterul de indice interpret este şi aici evident. Al doilea indice al Bursei de Valori 
Bucureşti a fost creat pentru a reflecta evoluŃia de ansamblu a preŃurilor tuturor societăŃilor listate la 
BVB (cu excepŃia SocietăŃilor de InvestiŃii Financiare). Necesitatea creării acestui indice compozit a 
fost impusă şi de creşterea numărului de societăŃi listate la BVB. 

Metoda de calcul aplicată pentru indicele BET-C este identică cu cea utilizată pentru 
indicele BET. BET-C, un indice din generaŃia a doua, foloseşte formula mediei preŃurilor medii ale 
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acŃiunilor, ponderată cu capitalizarea bursieră. Portofoliul indicelui conŃine toate titlurile listate, iar 
noile cotate sunt automat incluse a doua zi după formarea preŃului de piaŃă. 

Continuitatea şi comparabilitatea valorilor indicelui sunt asigurate de un factor de corecŃie, 
care este însăşi valoarea indicelui în ziua anterioară modificării compoziŃiei coşului indicelui. 

În vederea includerii unei societăŃi în indicele BET-C este necesar ca respectiva societate să 
fie listată la BVB (aceasta fiind singura regulă de selecŃie utilizată pentru BET-C).SocietăŃile de 
InvestiŃii Financiare nu sunt incluse în indicele BET-C. Ponderea maximă admisă a capitalizării 
unei societăŃi din coşul indicelui BET-C în totalul capitalizării indicelui este aceeaşi ca şi în cazul 
indicelui BET (60%). Ajustarea indicelui BET -C utilizează următoarele metode: 
- modificarea factorilor de ponderare 
- modificarea valorii indicelui prin aplicarea unui factor de corecŃie (regulă similară cu cea utilizată 
pentru indicele BET) 

Principalele evenimente care determină ajustarea indicelui sunt următoarele: 
- divizări (splits) sau consolidări ale acŃiunilor incluse în coşul indicelui 
- adăugarea sau ştergerea unui simbol în/din coşul indicelui ca urmare a listării, respectiv delistării 
- modificări survenite în capitalizarea unei societăŃi ale carei acŃiuni sunt incluse în portofoliul 
indicelui, care ar duce la depăşirea limitei ponderii procentuale admise în capitalizarea totală a 
simbolurilor incluse în indice 
- modificări de capital (majorări / diminuări) pentru o societate cu acŃiuni incluse în indice. 

La fel ca şi la BET aceste modificări implică şi recalcularea factorului de ponderare pentru 
simbolul ajustat anterior la limita procentuală admisă în capitalizarea portofoliului indicelui. BET-C 
este util pentru că face posibilă calcularea coeficientului de corelaŃie, prin care legăturile dintre 
doua pieŃe (sau segmente) pot fi puse în evidenŃă şi a cărui mărime indică nivelul de legatură 
existent între pieŃele respective. 

Indicele BET-C 
Grafic nr.2 

 
 

Sursa: www.bvb.ro  
Revenirea este mai puŃin semnificativă, aceasta desfăşurăndu-se pe parcursul a 4 ani. 

Indicele BET-FI - 
a) Numele indicelui: BET-FI (Bucharest Exchange Trading–Indice Sectorial pentru 
Fonduri de InvestiŃii ) 
b) Data lansării: 1 Noiembrie 2000, valoarea iniŃială 1000 puncte. 
c) Cuprinde un număr variabil de societăŃi. 
d) Actualizarea indicelui se face oricând este necesar, revizuit zilnic. 
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Caracterul interpret al indicelui este revelator şi în acest caz. Fiind primul indice sectorial lansat de 
BVB, BET-FI reflectă tendinŃa de ansamblu a preŃurilor fondurilor de investiŃii tranzacŃionate în 
cadrul BVB. Metoda de calcul este identică cu cea aplicată pentru indicii BET şi BET-C. Factorul 
de ponderare pentru un simbol inclus în indicele BET-FI este numărul de acŃiuni al simbolului 
respectiv. Singura regulă privind includerea unui fond de investiŃii în indicele BET-FI este ca acesta 
să fie listat la BVB însa ponderea lor în portofoliul indicelui se modifică. 

Portofoliul indicelui BET-FI 
Ajustare indice 22-02-2001 Ajustare indice 03-06-2002 

Tabel nr.5  
Simbol Pondere(%) Simbol Pondere(%) 
SIF1- Banat-Crişana 15.68 SIF4 - Muntenia 26.01 
SIF2 - Moldova 11.94 SIF3 Transilvania 20.65 
SIF3 - Transilvania 21.05 SIF1 Banat-Crişana 19.85 
SIF4 - Muntenia 28.96 SIF5 - Oltenia 18.12 
SIF5 - Oltenia 22.36 SIF2 - Moldova 15.36 
 Sursa: www.bvb.ro 

Principalele evenimente care determină ajustarea indicelui sunt urmatoarele: 
- divizări (splits) sau consolidări ale acŃiunilor incluse în coşul indicelui; 
- adăugarea sau ştergerea unui simbol în/din coşul indicelui ca urmare a listării / delistării; 
- modificări de capital pentru o societate ale cărei acŃiuni sunt încluse în coşul indicelui Comitetul 
Indicelui este responsabil pentru operaŃiunile referitoare la componenŃa indicilor bursieri şi la 
regulile aplicabile acestora. Comitetul Indicelui adoptă decizii privind respectarea regulilor de 
selecŃie şi a metodologiei de calcul a indicelui. Comitetul Indicelui se întruneşte lunar, în vederea 
analizării şi aprobării deciziilor privind actualizarea indicelui.Asa cum este firesc accentul în 
analiza pieŃei bursiere româneşti este plasat pe Indicii Bursei de Valori Bucureşti BET, BET-C si 
BET-FI. 

Indicele BET-FI - 
Grafic nr.3 

 
Reflectă cea mai abruptă cădere economică care a avut loc din perioada anului 2008, iar revenirea 
economiei nu este semnificativa. În acest moment, adică în anul 2012 suntem tot intr-o criză 
economică, dar într-o uşoară revenire. 

 
 
 
 
 

EvoluŃia indicilor BVB -Indici bursieri, Indice sectorial 
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Tabel nr. 6 

An 
BET 

(RON) 

BET  
(Var. 
%) 

BET-C 
(RON) 

BET-C  
(Var. 
%) 

BET-FI 
(RON) 

BET-FI  
(Var. 
%) 

ROTX 
(RON) 

ROTX  
(Var. 
%) 

BET-
XT 
(RON) 

BET-XT 
(Var. %) 

BET-NG 
(RON) 

BET-NG  
(Var. %) 

1997 757,86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1998 377,63 -50,17 488,57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1999 448,53 18,77 472,75 -3,24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2000 544,72 21,45 510,81 8,05 1.236,84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2001 754,85 38,58 486,07 -4,84 2.700,72 118,36 1.000,00 N/A N/A N/A N/A N/A 

2002 1.659,06 119,79 1.103,12 126,95 6.015,22 122,73 2.581,28 158,13 N/A N/A N/A N/A 

2003 2.171,88 30,91 1.390,38 26,04 8.014,17 33,23 3.700,41 43,36 N/A N/A N/A N/A 

2004 4.364,71 100,96 2.829,45 103,50 17.289,87 115,74 8.541,54 130,83 N/A N/A N/A N/A 

2005 6.586,13 50,90 3.910,88 38,22 47.588,76 175,24 14.238,55 66,70 N/A N/A N/A N/A 

2006 8.050,18 22,23 5.025,08 28,49 63.011,74 32,41 17.642,77 23,91 1.000,00 N/A 1.000,00 N/A 

2007 9.825,38 22,05 6.665,47 32,64 78.669,68 24,85 21.705,00 23,02 1.168,51 16,85 1.258,18 25,82 

2008 2.901,10 -70,47 1.977,10 -70,34 12.549,53 -84,05 6.590,32 -69,64 277,36 -76,26 348,43 -72,31 

2009 4.690,57 61,68 2.714,77 37,31 23.885,96 90,33 9.674,67 46,80 461,95 66,55 596,16 71,10 

2010 5.268,61 12,32 3.111,17 14,60 21.980,58 -7,98 10.864,58 12,30 470,61 1,87 771,97 29,49 

2011 4.336,95 -17,68 2.621,41 -15,74 19.341,50 -12,01 8.038,92 -26,01 405,62 -13,81 612,35 -20,68 

2012 5.331,59 22,93 2.988,91 14,02 24.165,92 24,94 9.982,20 24,17 490,21 20,85 668,27 9,13  
Sursa:www.bvb.ro N/A=nu se aplica *Nota: Informatia este actualizata zilnic (exceptând sarbatorile legale) 

Analiza evoluŃiilor indicilor general şi sectorial subliniază variabilitatea excesivă la nivelul 
anului 2008(anul de intrare în criză in trimetrul 4) prin nivelul pierderilor procentuale maximal la 
toate tipurile de indici analizaŃi. Perioadele evolutive favorabile sunt în perioadele spre aderare în 
UE. Criza aduce oscilaŃii între 2008-2011.  

4.Concluzii 
Fiecare economie are o evoluŃie aparte, iar pieŃele bursiere reflectă acest aspect fundamental. 
Economia României conform informaŃiilor desprinse din indicii bursieri. 
Dinamismul pieŃei asigura calitatea indicatorilor, iar ca o dovadă în acest sens în tabelul nr. se 
prezintă noua. 

Noua structura a Indicilor BVB în vigoare începând cu 12 martie 2012 (Indice BET) 
Tabel nr. 7 

 
Sursa:www.bvb.ro 

Denumirea societăŃii şi 
simbolul standard 

Nr. AcŃuni/ 
No. Shares 

PreŃ/ 
Price 

FF 
(Factor free 

float) 

FR 
(Factor 

reprezentare) Ci,t 
Capitalizare/ 
Capitalization 

Pondere/ 
Weight 

FP(SC FONDUL PROPRIE 
TATEA SA– BUCUREŞTI) 13.778.392.208 0,56 0,9 0,213 1 1.479.137.960,31 20 
SNP(OMV PETROM S.A) 56.644.108.335 0,388 0,1 0,673 1 1.479.113.614,49 20 
TLV(BANCA TRANSIL- 
VANIA S.A) 1.773.658.066 1,065 0,9 0,87 1 1.479.044.592,95 20 
BRD(GROUPE SOCIETE 
GENERALE S.A.) 696.901.518 10,61 0,5 0,4 1 1.478.825.021,20 19,99 
TGN(S.N.T.G.N.TRANSG
AZ S.A) 11.773.844 232,1 0,2 1 1 546.541.838,48 7,39 
TEL(C.N.T.E.E.TRANSEL
ECTRICA) 73.303.142 17,06 0,2 1 1 250.110.320,50 3,38 
BVB(SC BURSA DE 
VALORI BUCURESTI SA) 7.674.198 32,3 1 1 1 247.876.595,40 3,35 
BIO(BIOFARM S.A.) 1.094.861.499 0,196 1 1 1 214.592.853,80 2,9 
AZO(AZOMURES S.A.) 526.032.633 1,755 0,2 1 1 184.637.454,18 2,5 
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Ca o remarcă finală se poate constata că şi România constituie o economie de piaŃă 
fundamentată şi reflectată în propria piaŃă bursieră aşa cum credem că a rezultat şi din această 
lucrare. 
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GRAFICELE CA SUPORT VIZUAL AL GÂNDIRII LOGICE ŞI UMORUL ÎN 
STATISTICĂ 

 
Autor: NICU Eugen  
Anul I, Management 

Coordonator ştiinŃific: conf. univ. dr. Gheorghe SĂVOIU 
 

1 Introducere 
Graficele statistice  sunt forme de reprezentare a datelor ce valorifică maximal, abilitatea ochiului în a 

aprecia sintetic forma, direcŃiile, lungimile şi, mai ales, raportul dintre lungimi, în calitatea sa de cel mai bine 
structurat şi capacitat organ de simŃ uman. Tabelele sunt sinteze ale unor informaŃii ce ar necesita săptămâni 
întregi de studiu al datelor individuale şi forma lor vizează organul uman al percepŃiei vizuale[9].Graficul este 
o imagine spaŃială, deosebit de plastică reliefând ceea ce este tipic, esenŃial, comun, pentru fenomenul sau 
procesul studiat, fiind uşor asimilat indicatorilor medii, ca importanŃă statistică. Metoda grafică este similară 
prin scopul său, metodei esenŃializării prin indicatori medii. Un grafic simplu poate echivala cu un volum 
întreg de tabele şi tot un grafic simplu valorează cu mult mai mult, decât cea mai lungă  expunere. Suportul 
vizual al gândirii logice, conform definiŃiei statisticianului francez André Piatier, graficul constituie un punct 
de sprijin al gândirii statistice, simplificatoare, eliberând spiritul în vederea analizei, sintezei şi a tezei 
finale.Această imagine sugestivă şi atrăgătoare a fenomenelor economice cercetate, devine, pentru acela care 
o utilizează cu discernământ, un element decizional semnificativ, în tabloul de bord al managerului 
contemporan. Un grafic bun are ca prim efect eliminarea memorizării tabelare pe care o substituie cu 
învăŃarea logică, structurată a unui domeniu ştiinŃific, dezvoltând capacitatea de analiză şi sinteză.Un grafic 
bun este o imagine echilibrată bazată pe ideograme sau pictograme, figuri geometrice diverse, hărŃi 
etc.EducaŃia modernă poate abandona metoda clasică de abordare a graficelor prezentată în continuare şi 
valorifica umorul statistic al graficelor contemporane 

 
2. Metoda clasică de abordare a graficelor 

Diagrama cum este generic denumit graficul statistic, în formele sale  evoluate temporale, spaŃiale şi 
structurale, este fundamentată pe principiul reprezentării prin coordonate carteziene (rectangulare sau 
ortogonale) ori în contextul cartezian al abscisei (Ox) şi ordonatei clasice (Oy) . 
Grafic nr.1 

 
Notă: Gândirea statistică preferă lumea finită şi pozitivă a cadranului I al sistemului cartezian, iar punctul Px1y1 este 
definit prin variantele x1 şi y1 ale variabilelor xi şi yi. 
Utilizarea contemporană explozivă a graficelor statistice este urmarea folosirii la o scară tot mai mare a 
computerelor personale. Pentru secolul al XXI-lea, dar mai ales pentru primul deceniu se constată o creştere 
sistematică a ponderii reprezentărilor grafice „derutante” sau lipsite de sugestivitate, mai ales din cauza 
insuficientei cunoaşteri a elementelor constructive şi a nerespectării regulilor şi principiilor referitoare la 
proporŃii, la corespondenŃa cu fenomenul primar şi la adecvarea prin indicatori optimi ai fenomenelor 
studiate.  

Elementele constructive ale unui grafic sunt: titlul, reŃeaua, scara de reprezentare, legenda şi notele 
explicative, sursele de date. Titlul graficului, pe cât posibil scurt, clar şi precis exprimat, delimitează 
temporal, teritorial şi organizatoric fenomenul şi este plasat deasupra figurii (imaginii) propriu-zise. Dacă se 
realizează anterior comentarea titlului în text sau este preluat de la un tabel anterior menŃionat, titlul nu mai 
este necesar. ReŃeaua graficului constituie un sistem de linii ajutătoare (axe de referinŃă), în raport cu care se 
construieşte graficul. Acest suport sau reŃea de susŃinere beneficiază de o variată tipologie: 
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Grafic nr.2         Grafic nr.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scara aritmetică (naturală) traduce proporŃionalitatea dintre xi şi yi şi lungimea absciselor şi 

ordonatelor, iar scara logaritmică, proporŃionalitatea dintre logaritmii numerelor xi şi yi şi lungimea 
absciselor şi ordonatelor. CorespondenŃa vizuală imediată dintre scalele aritmetică şi logaritmică este 
următoarea:  

 
Numere: 0,0001 0,001 0,01 0,1 0 1 10 100 1000 
Logaritmi zecimali: -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

 
Scara semilogaritmică este un compromis al celor două.  
În practică se mai utilizează şi derivate ale celor două sisteme de axe anterioare (rectangulare şi polare) 

sub denumirile următoare: 
Grafic nr.4                        Grafic nr.5 

C. ReŃea de cercuri concentrice 

 
 

D. ReŃea în evantai 

 

 
ReŃeaua grafică este fie „prezentă” sau „vizibilă”, fie „invizibilă” sau „suprimată”, iar citirea se realizează cu 
ajutorul cifrelor de pe axele reŃelei:  
Grafic nr.6                                  Grafic nr.7 

E.ReŃea rectangulară „vizibilă” G.ReŃea rectangulară „invizibilă” 

A.  ReŃea rectangulară 

 
unde: 
 Ox (xi = abscisa) şi Oy (yi  = ordonata) sunt 
coordonatele perpendiculare ale lui P (x1,y1); 
scara de reprezentare este diferită: aritmetică, 
logaritmică, semi-logaritmică etc  

B.  ReŃea polară 

 
 
unde:  
Ox este axa si „O” este polul axei, iar 
coordonatele devin ρ = OP (raza 
vectoare exprimată într-o lungime 
oarecare şi α = unghiul polar (xOP), 
exprimat în radiani; scara razei 
vectoare este aritmetică, iar pentru 
unghiul polar dacă 2π este anul, atunci 
semestrul este π, trimestrul π/2, luna 
π/6 şi săptămâna π/26 
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Scara de reprezentare este elementul care asigură relaŃia de echivalenŃă specifică dintre unitatea de mǎsurǎ 
reală a variabilelor studiate şi cea grafică. În practică se disting scări de reprezentare aritmetic proporŃionale, 
ca în cazul scării aritmetice (echidistante), unde punctul P are coordonate numerice P(xi,yi) şi scări de 
reprezentare logaritmice proporŃionale, ca în cazul scării logaritmice sau cotate pe baza unei funcŃii curbilinii 
(exponenŃiale), unde punctul P are coordonate de tip logaritmic P(logxi , logyi) sau semilogaritmic P(xi , logyi).  În 
cazul stereogramelor sau a graficelor în trei dimensiuni se utilizează trei coordonate măsurate pe scări 
distincte, punctul P fiind precizat spaŃial de forma P(xi, yi, zi). Aşa cum se constată cu uşurinŃă scara de 
reprezentare limitează reprezentarea grafică „lizibilă” la maximum 3 dimensiuni (variabile), ceea ce 
constituie un dezavantaj în capacitatea de sintetizare a reprezentării grafice. 

Legenda şi notele explicative sunt scurte precizări ale semnelor convenŃionale, ale haşurilor, ale 
culorilor sau ale liniilor ce au fost folosite  în grafic. Dacă nu sunt prea numeroase ele apar în corpul 
graficului sau chiar în titlu. Notele explicative depăşesc caracterul de simple precizări ale legendei graficului 
şi fie atrag atenŃia asupra unui procedeu special de calcul, fie disculpă, justifică sau motivează o anumită 
alegere sau soluŃie preferatǎ.  

Sursele de date revin ca o obligaŃie a celui care realizează graficul, ele fiind prezentate detaliat sub 
reŃea cu scopul bine precizat de a identifica rapid provenienŃa, calitatea şi promptitudinea indicatorilor 
statistici reprezentaŃi. Detalierea surselor se asigură pornind de la precizarea autorului, lucrării sau 
documentului, editurii, locului şi anului apariŃiei, până la pagina, anexa sau tabelul din care s-au extras 
indicatorii statistici. 

Reprezentarea grafică răspunde unor cerinŃe specifice gândirii statistice şi anume: sintetizării maxime 
la nivel vizual a datelor observate, grupate, sistematizate, centralizate şi agregate în tabele statistice, 
selectării, analizei şi interpretării raportului dintre doi sau mai mulŃi indicatori, a structurii şi mutaŃiilor 
structurale, a formei de variaŃie, asimetrie, boltire, a legăturilor dintre variabilele statistice, a trendului unui 
fenomen sau proces şi a variaŃiei unui fenomen complex în funcŃie de factorii săi explicativi, precum şi 
evaluării sau calculării prin grafic a nivelului unor indicatori statistici. Pentru a asigura aceste cerinŃe 
graficele se supun unui set de reguli şi principii referitoare la:    

1. asigurarea proporŃionalităŃii unităŃilor de măsură pentru a nu denatura realitatea, inclusiv a 
„proporŃionalităŃii interne” a graficului bidimensional sau tridimensional; 

2. precizarea sau includerea cu caracter obligatoriu a unui nivel „0”  sau altui nivel de „referinŃă” pe scara 
aleasă (ca în cazul indicatorilor relativi, unde nivelul de referinŃă cel mai des utilizat este 100,0%) şi 
indicarea acestuia în cazul limită prin oricare mijloc vizual capabil să atragă atenŃia (linii ondulate, în 
zig–zag,  la finalul scării, în partea ei inferioară); 

3. optimizarea numărului de axe în reŃeaua „vizibilă” sau a cifrelor de pe axe în reŃeaua „invizibilă” pentru 
citirea rapidă şi corectă a graficului; 

4. accentuarea sau diferenŃierea netă a dreptelor sau curbelor graficului în raport cu liniile reŃelei cu scopul 
de a întării sinteza vizuală a reprezentării; 

5. inscripŃionarea cât mai evidentă a scării după unitatea de măsură chiar dacă are caracter repetitiv în 
raport cu legenda sau alte indicaŃii; 

6. individualizarea pe axa Ox a unităŃilor de timp cât mai aproape de unitatea de măsură reală utilizată în 
seria cronologică; 

7. prezentarea diferenŃiată a curbelor sau dreptelor într-un grafic comun; 
8. sintetizarea în titlul graficului a obiectului diagramei sau graficului statistic, pentru materialul 

suplimentar se apelează la subtitlu; 
9. asigurarea corespondenŃei între grafic şi fenomenul prezentat ; 
10. adecvarea prin grafic şi prin indicator optim a fenomenelor reflectate; 
11. preferinŃa pentru linia vizuală în cazul necesităŃii de evaluare cât mai exactă a dimensiunilor diferite a 

indicatorilor ca urmare a liniei orizontale a ochilor (rapiditatea şi aproximaŃia sunt mult îmbunătăŃite prin 
construcŃia şi implicit percepŃia  orizontală). 
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12. „simplitatea, claritatea şi renunŃarea la tot ce poate fi artificial”asigură  esenŃa reprezentării prin 
intermediul diagramei statistice, care trebuie să fie atât de simplă, încât oricine priveşte ori o poate 
pricepe ori, dacă nu, orice alt artificiu este de prisos  (Nicolae Georgescu – Roegen) . 

 
Primul semnal de circumspecŃie asupra unui grafic este conferit de nerespectarea „regulii de aur a lui 

¾”, a relaŃiei Oy = ¾ Ox. Exemplificarea supraestimării grafice şi a subestimării grafice a dinamismului unui 
fenomen se realizează pornind de la tabelul următor, ce redă o serie cronologică a cifrei de afaceri exprimată 
în sute de mii de euro, pe o perioadă de 6 ani consecutivi.  
 
Tabel nr. 1                                                         - sute de mii de euro 
Anul (t) I II III IV V VI 
Cifra de afaceri  (yt) 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 

 
Graficele 8, 9 şi 10, deşi reprezintă transpunerea aceloraşi date, oferă un suport vizual complet diferit. 

 
Grafic nr. 8                                  Grafic nr.9                                           Grafic nr.10 

 
Oy >Ox supraestimare  
sau exces de dinamism 

 
 

Oy = ¾ Ox 
imagine veridică, optimă 

 
 
 
 

Oy < ¾ Ox  subestimare 
sau exces de staŃionaritate 

  
Dintre toate reprezentările grafice aceea care respectă „regula de aur” este veridicǎ şi reflectă fără 

excese evoluŃia unui fenomen (grafic nr. 9). 
Al doilea semnal de echivocitate asupra unui grafic este generat de nerespectarea pe scară specifică a 

proporŃionalităŃii transpunerii unităŃii de măsură sau apariŃiei caracteristicii de grupare. Astfel, în  „cazul 
tabelului 1” echidistanŃarea în raport cu timpul obligă la echidistanŃarea aritmetică a abscisei Ox .Graficele 
11 şi 12 transpun parŃial tabelul 1 omiŃând anii II, III şi V şi oferă un suport vizual lipsit de identitate. 

Grafic nr.11      Grafic nr.12 

 
“echidistanŃare” corectă 

 
“echidistanŃare” incorectă 

 
Din cele două variante este corectă aceea care redă proporŃional şi echidistant timpul (t) pe abscisa Ox. 

 Al treilea semnal de ambiguitate asupra unui grafic este conferit de lipsa de adecvare a scării de 
reprezentare la conŃinutul fenomenului primar. Variantele grafice 13 şi 14 transpun pe două scări de 
reprezentare, diferite ca reŃea segmentată, un impact vizual ce transmite imagini complet lipsite de 
asemănare. 
Grafic nr.13                                                    Grafic nr.14 
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ReŃea cu origine „O” şi 
evoluŃie neîntreruptă pe Oy 

ReŃea cu originea în „10” şi 
evoluŃie întreruptă pe Oy 

 Varianta 13, identică în principiu ca reŃea şi scară de reprezentare cu 11 şi 9, este soluŃia adecvată 
analizei evoluŃiei cifrei de afaceri al cărei nivel se dublează pe întreaga perioadă în termeni reali, în timp în 
timp ce varianta 14 transmite incorect un alt raport şi evident un alt dinamism. 

 Al patrulea semnal de incertitudine asupra unui grafic este rezultatul alegerii unui indicator 
statistic inadecvat. Datele din tabelul 1 pot fi preluate şi termenul sau indicatorul absolut yt poate fi înlocuit 
cu ritmul de dezvoltare al fenomenului cu bază în lanŃ sau mobilă, rezultând două grafice complet opuse. 
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Grafic nr.15                                                               Grafic nr.16 

  
Varianta 15 transpune evoluŃia ascendentă a indicatorului, absolut cifra de afaceri, în timp ce varianta 

16 relevă o evoluŃie descendentă a ritmului de creştere a cifrei de afaceri şi trădează o posibilă “saturare” a 
pieŃei pe care firma este prezentă, oferind o imagine strategică mai veridică. 

 

Rt/t-1= 1

1

y y
t t

y
t

−
−

−

 x 100 este formula de calcul a unui ritm ce conduce la următoarele valori pentru anii II, III, 

IV, V şi VI:[(12 -10):10]x100=20%; [(14 -12):12]x100=16,7%;  [(16-14):14]x100=14,3%; [(18-
16):16]x100=12,5% şi [(20-18):18]x100=11,1%. Aceste valori sunt reprezentate în graficul nr. 3.16. 

Alegerea indicatorului adecvat cercetării este o necesitate a construcŃiei grafice. 
 Al cincilea semnal de neîncredere este legat de folosirea premeditată a anumitor culori în graficul 

statistic. Astfel, culorile deschise cum sunt roşu, portocaliu, galben fac ca suprafaŃa reprezentată grafic să 
pară mai mare. Acest fapt obligă la utilizarea cu atenŃie a graficelor color în diagramele de structură şi chiar a 
figurilor geometrice “expresive”, în diagramele de “coordonare”. 
Grafic nr.17 

 
  
Dacă într-o diagramă de „structură” un sector este negru (sau în culori reci), iar celelalte sunt în culori 

deschise (sau în culori calde), atunci sectorul negru pare mult mai mic decât este în realitate şi totul devine 
derutant şi lipsit de sugestivitate (deşi sectorul închis la culoare reprezintă ½ din celelalte două sectoare, 
imaginea grafică va trebui însoŃită de etichete cantitative). Tipologia atât de diversă a graficelor statistice 
cuprinde următoarele categorii: 
� diagrame prin benzi sau coloane sub formă de dreptunghiuri orizontale sau verticale proporŃionale cu 

nivelul atins de fenomenul cercetat; 
� diagrame cu figuri geometrice plane (structură sau coordonare) şi de volum; 
� diagrame polare(radiale) şi cronograme(historiograme) în  serii cronologice; 
� diagrame caracteristice seriilor teritoriale (cartograme şi cartodiagrame); 
� diagrame ale seriilor de repartiŃie de frecvenŃe unidimensionale (histograma, poligonul frecvenŃelor, 

diagrama frecvenŃelor cumulate) şi bidimensionale (corelograma); 
� alte diagrame (pictograme, diagrame cu figuri naturale sau convenŃionale). 

 
3. Noua abordare a graficelor prin valorificarea umorului statistic 

 
Nu dorim decât să lăsăm graficele pline de umor să se prezinte singure şi la final cu toŃi vom învăŃa 

lecŃia despre grafice mult mai plăcut şi eficient. Să le asigurăm intrarea în vizualul logic cu o întrebare banală 
pentru fiecare în parte. 
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Incape oare viaŃa într-un grafic? 
Grafic nr.18 

 
 
 

 
Dar percepŃia unui simplu minut de viaŃă cum arată? 

Grafic nr.19 
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Unde credeŃi că vă fură somnul cel mai des? 
 

Grafic nr.20 
 

 
 

 
În ce constă conŃinutul unui cântec interpretat de Beatles? 
 
Grafic nr. 21 
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Cum deduceŃi probabilitatea să fi făcut ceva rău în viaŃa de cuplu ? 
Grafic nr. 22 

 
Care credeŃi că este graficul de utilizare a unui aparat de gimnastică pe care l-aŃi cumpărat relativ recent? 

Grafic nr. 23 
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Cine sunt cei care te găsesc invariabil pe Facebook? 
 
Grafic nr. 24 

 

 
 
 

Care credeŃi că este soluŃia care deŃine cea mai mare probabilitate de a rezolva rapid o problemă legată de 
computerul dvs.? 

Grafic nr. 25 
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4. O remarcă finală 
 
În loc de concluzie, “regula de aur a lui ¾”, principiul proporŃionalităŃii şi echidistanŃei, adecvarea 

scării de reprezentare la conŃinutul fenomenului primar, alegerea indicatorului statistic acomodat obiectivului 
cercetării şi utilizarea cu discernământ a graficelor color, ca şi a celor bazate pe figuri geometrice sunt 
expresii practice ale simplificării, sugestivităŃii şi esenŃializării prin ilustrare grafică optimă (foarte variată 
tipologic), dar fără umorul statistic nu se vor întâlni cu interesul studenŃilor în proporŃie mai mare de 15-20% 
niciodata.... 
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Anul II, Contabilitate şi Informatică de Gestiune  

Coordonator: Lect. univ. dr. Consuela NECŞULESCU 
 

Abstract: Starting from Keynes, all the economists divided the general consuption terms into two parts: private 
consumption and public sector spending. 
In the macroeconomic theory there are two advantages of dividing total consumption in this way: 
- Private consumption is a central concert of welfare economics; 
- Private investment and commercial subdivisions are directed the ultimate economy into long term growth in 

private consumtion. 
Because it is separated from endogenous private consumtion, public sector consumtion can be considered 

exogenous, so that different levels of public sector consumtion can be considered as part of the full meaning of 
macroeconomics. 
So Gross Domestic Product (GDP for short) is a macroeconomic indicator that reflects the amount of all goods and 
sevicies value for final consumption in all branches within a country, within a year. 
 

I. Introducere 

Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma 
valorii de piaȋă a tuturor mărfurilor ȋi serviciilor destinate consumului final, produse în toate 
ramurile economiei în interiorul unei ȋări în decurs de un an. Acesta se poate calcula ȋi la nivelul 
unei regiuni sau localităȋi. 

PIB-ul este suma cheltuielilor pentru consum a gospodăriilor private ȋi a organizaȋiilor 
private non-profit, a cheltuielilor brute pentru investiȋii, a cheltuielilor statului, a investiȋiilor în 
scopul depozitării ca ȋi câȋtigurile din export din care se scad cheltuielile pentru importuri. 

PIB = Consum + Investiȋii + Exporturi - Importuri 
 

 Un model econometric static este acela în care dependenȋa variabilelor endogene (varibile 
efect, variabile dependente) "y" faȋă de valorile variabilelor exogene (variabile cauză, variabile 
independente) "x" se realizează în aceeaȋi perioadă de timp. 
 Un model econometric dinamic se defineȋte prin introducerea în pachetul de date 
explicative "x", în mod explicit a variabilei "timp":  

yt = f(x1t, x2t, t) + ut 

 
II. Analiza PIB apelând la modelul econometric ce are la bază variabila –timp- 

 
Pe parcursul perioadei analizate, respectiv 1996 – 2011 evoluȋia nivelului PIB este una 

continuu pozitivă. În intervalul ante debut al crizei economice, ȋi anume 1996 – 2008 PIB 
depăȋeȋte nivelul de 850000 (mil lei), iar acest nivel ascendent se pastrează ȋi pentru perioada 
ulterioare, respectiv anii 2009-2011, PIB depăȋind 100000 (mil lei). 
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 O valoare de 0,9757 a Coeficientului de determinaȋie arată faptul că 97,57% din variaȋia 
PIB este justificată de variaȋia timpului. În altă ordine de idei trebuie menȋionat că valoarea de 
1,1047 a coeficientului Durbin Watson arată faptul că nivelul de 1,1047 a valorii calculate nu este 
cuprins nici în intervalul 0 < dc < d1, nici in intervalul d2 < dc < 4 – d2, astfel că erorile nu sunt 
independente. Valoare de 3,43 a coeficientului Jarque-Bera fiind depăȋit de valoarea de 26,3 a 
valorii tabelare X2 ȋi valoare de 0,18 a probabilităȋii, care depăȋeȋte nivelul de 0,05 arată faptul 
că se respinge ipoteza normalităȋii erorilor. 
 

F statistic = 562 > F 0.05; 1; 14 = 4,6 ȋi p=0 < 0,05 => Modelul econometric este valid.  
Funcția de regresie: y = 9,17 * x 1,69 + u. 
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O valoare de 0,9626 a Coeficientului de determinaȋie arată faptul că 96,26% din variaȋia 

PIB este justificată de variaȋia timpului. În altă ordine de idei trebuie menȋionat că valoarea de 
0,26 a coeficientului Durbin Watson arată faptul că nivelul de 0,26 a valorii calculate este cuprins 
între 0 si d1 astfel: 0 <0,26 < 1,08, deci erorile sunt independente. Valoare de 1 a coeficientului 
Jarque-Bera fiind depăȋit de valoarea de 26,3 a valorii tabelare X2 ȋi valoare de 0,6 a 
probabilităȋii, care depăȋeȋte nivelul de 0,05 arată faptul că se respinge ipoteza normalităȋii 
erorilor. 
F statistic = 360,5 > F 0.05; 1; 14 = 4,6 ȋi p=0 < 0,05 => Modelul econometric este valid.  
Funcția de regresie: y = -209994,3 + 76734,3*x + u. 
Din analiza corelațiilor de mai sus dintre PIB si variația timpului rezultă faptul că funcția 
de regresie este de forma: y = 9,17 * x 1,69 + u. 
 

III. Prognoza PIB – ului în perioada 2008 - 2011 
 Funcția putere 

1996 Y=9,17*11,69 = 9,17 
1997 Y=9,17*21,69 = 29,59 
1998 Y=9,17*31,69 = 58,71 
1999 Y=9,17*41,69 = 95,46 
2000 Y=9,17*51,69 = 139,2 
2001 Y=9,17*61,69 = 189,43 
2002 Y=9,17*71,69 = 245,8 
2003 Y=9,17*81,69 = 308,03 
2004 Y=9,17*91,69 = 375,87 
2005 Y=9,17*101,69 = 449,12 
2006 Y=9,17*111,69 = 527,62 
2007 Y=9,17*121,69 = 611,2 

 Funcția putere 
2008 Y=9,17*131,69 = 699,73 
2009 Y=9,17*141,69 = 793,1 
2010 Y=9,17*151,69 = 891,17 
2011 Y=9,17*161,69 = 993,87 

Prognoza pentru 2012, 2013: Y2012 = 9,17 * 171,69 = 1101,1;  
                                                  Y2013 = 9,17 * 181,69 = 1212,77 
 

IV. Analiza corelației dintre PIB ți VAB (Valoarea Adăugată Brută) 
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În vederea analizei corelaȋiei dintre cele două fenomene analizate, pe parcursul celor 16 ani 
de observaȋie, se vor folosi instrumentele de lucru oferite de programul EViews. 

Pentru a stabili modelul econometric dintre PIB ȋi VAB se realizează graficul de corelaȋie. 
Imagine nr.4 ”Graficul de corelație dintre PIB ți VAB” 
 

Analiza corelației dintre PIB ți VAB
y = 0.4647x - 1256.6
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 Din graficul de corelaȋie rezultă că între PIB ȋi VAB există un model econometric de 
forma: ” y = a + b*x +u”. 
 
 În continuare se va analiza raportul de corelaȋie dintre cele două variable analizate, 
respectiv se va măsura intensitatea legaturii dintre PIB ȋi VAB. 
 

 
  
 Valoarea coeficientului de corelaȋie atinge nivelul de 0,998144. Acest lucru arată faptul că 
între PIB ȋi VAB există o legătură directă ți de intensitate mare. 
( ±0,75 ≤  0,998144 ≤  ±1). 
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 Ca urmare a analizei efectuate privind ipoteza funcȋiei liniare dintre PIB ȋi VAB a rezultat 
o valoare de 0,996291 a Coeficientului de Determinaȋie ceea ce indică faptul că aproximativ 
întreaga variaȋie a valorii variabilei dependente _ PIB este justificată de variaȋia valorii variabilei 
independente _ VAB. 
 În continuare se vor analiza cei 4 paȋi corespunzători pentru stabilirea funcȋiei de regresie 
dintre valorile fenomenelor analizate, ce au la baza principiul comparaȋiei dintre o valoare 
calculată ȋi o valoare tabelară. 
 Astfel, aplicând testul Durbin Watson de stabilire a nivelului de independenȋă a erorilor s-a 
constatat că valoarea calculată are un nivel de 1,87, iar valorile tabelare sunt următoarele: 

� d1 = 1,08; 
� d2 = 1,36; 

Astfel, d2 < dc < 4 – d2 � 1.36 < 1.87 < 4 – 1.36 � erorile nu sunt independente ȋi avem o 
corelaȋie pozitivă. 
 În continuare se verifică ipoteza normalităȋii erorilor de unde rezultă o valoare a 
coeficientului Jarque Bera de 51,05 > X2 

0.05; 16 = 26.3, iar probabilitatea = 0 < alpha = 0.05. Aceste 
valori demonstrează că se acceptă ipoteza normalităȋii erprilor. 
 

 
 
 Se trece la verificarea semnificaȋiei estimatorilor, etapă pentru care se va atribui valoarea 
”C” pentru estimatorul ”a” ȋi valoarea ”VAB” pentru estimatorul ”b” (coresounzător imag. 6). 
 a= 4334,33; tc = 0,47 < t 0.05; 14 = 2.145; p = 0.64 > 0.05 => parametrul „a” nu este 
semnificativ diferit de 0. 
 b= 2,144;  tc = 61,33 > t 0.05; 14 = 2.145; p = 0 < 0.05 => parametrul „b” este semnificativ 
diferit de 0. 
 
 Ulterior se va analiza validitatea modelului econometric respectiv, compararea valorii 
calculate F statisic cu valoarea tabelară. 
 F statistic = 3761,084 > F0.05; 1 ; 14 = 4.6 
 Probabilitatea = 0 <  0.05 
Din comparaȋiile de mai sus rezultă faptul că modelul econometric analizat dintre PIB ȋi VAB 
este valid. 
 

Modelul econometric este de forma: y = 4334,33 + 2,144x + u. 
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Ca urmare a analizei efectuate privind ipoteza funcȋiei de tip putere dintre PIB ȋi VAB a 
rezultat o valoare de 0,999562 a Coeficientului de Determinaȋie ceea ce indică faptul că 
aproximativ întreaga variaȋie a valorii variabilei dependente _ PIB este justificată de variaȋia 
valorii variabilei independente _ VAB. 
 
 În continuare se vor analiza cei 4 paȋi corespunzători pentru stabilirea funcȋiei de regresie 
dintre valorile fenomenelor analizate, ce au la baza principiul comparaȋiei dintre o valoare 
calculată ȋi o valoare tabelară. 
 Astfel, aplicând testul Durbin Watson de stabilire a nivelului de independenȋă a erorilor s-a 
constatat că valoarea calculată are un nivel de 1,93, iar valorile tabelare sunt următoarele: 

� d1 = 1,08; 
� d2 = 1,36; 

Astfel, d2 < dc < 4 – d2 � 1.36 < 1.93 < 4 – 1.36 � erorile nu sunt independente ȋi avem o 
corelaȋie pozitivă. 
 
 În continuare se verifică ipoteza normalităȋii erorilor de unde rezultă o valoare a 
coeficientului Jarque Bera de 11,46 < X2 

0.05; 16 = 26.3, iar probabilitatea = 0.003 <alpha = 0.05. 
Aceste valori demonstrează că se acceptă ipoteza normalităȋii erprilor. 

 
 Se trece la verificarea semnificaȋiei estimatorilor, etapă pentru care se va atribui valoarea 
”C” pentru estimatorul ”a” ȋi valoarea ”VAB” pentru estimatorul ”b” (coresounzător imag. 8). 
 a=1.03; tc = 16.06 > t 0.05; 14 = 2.145; p = 0 < 0.05 => parametrul „a” este semnificativ diferit 
de 0. 
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 b= 0.98; tc = 178.72 > t 0.05; 14 = 2.145; p = 0 < 0.05 => parametrul „b” este semnificativ 
diferit de 0. 
 Ulterior se va analiza validitatea modelului econometric respectiv, compararea valorii 
calculate F statisic cu valoarea tabelară. 
 F statistic = 31939.5 > F0.05; 1 ; 14 = 4.6 
 Probabilitatea = 0 <  0.05 
Din comparaȋiile de mai sus rezultă faptul că modelul econometric analizat dintre PIB ȋi VAB 
este valid. 

Modelul econometric este de forma: y = 1.03 * x 0.98 + u. 
   

V. Previziune/prognoză PIB pentru perioada ulterioară 1996 – 2011. 
 

 
 Din graficul de mai sus rezultă faptul că tendinȋa valorii PIB este de crestere progresivă. Se 
poate observa faptul că intre perioada 1996 – 2008 creȋterea a fost una liniară, în timp ce în 
perioada 2008 – 2011 s-a înregistrat o uȋoară scădere faȋă de valorile ce puteau fi prognozate, dar 
tendinȋa generală fiind tot de ascensiune. 
 Valoarea minimă a coeficientului Theil indică o preognoză corectă a valorilor PIB. 
 

VI. Ponderea actuală a ariilor din sectoarele economice în PIB 
 

Ponderea curentă a ariilor de industrie în PIB

Agricultură Industria extractivă și prelucrătoare

Construcșii Comerș

Informașii și Comunicașii Asigurări

Imobiliar Activităși profesionale și tehnice

Administrașie publică Cultură
 

Din diagrama de mai sus se poate defalca cuantumul PIB aferent anului 2011 pe următoarele 
sectoare de activitate din economie, ponderile acestora în structura PIB fiind următoarele: 

� Agricultură: 8,31%; 
� Construcȋii: 9,81%; 
� Informaȋii ȋi comunicaȋii: 3,93%; 
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� Imobiliar: 7,26%; 
� Administraȋie publică: 10,77%; 
� Industria extractivă ȋi prelucrătoare: 28,03%; 
� Comerȋ: 21,96%; 
� Asigurări: 2,53%; 
� Activităȋi profesionale ȋi tehnice: 4,9%; 
� Cultură: 2,5%. 
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MODELE ECONOMETRICE DE ANALIZĂ A ŞOMAJULUI ÎN ROMÂNIA 

 
Autori: BADULA Loredana Ionela, NENCIU Valentina Nicoleta, NIłU Mădălina Ionela 

Anul II, Contabilitate şi Informatică de Gestiune 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Consuela NECŞULESCU 

  
1.Introducere 
 
 Modelul econometric de regresie unifactorială presupune verificare permanentă a unor 
ipoteze, mai ales ca urmare a păstrării reziduului ca martor al deteriorării sau creşterii 
competitivităŃii sale. Identificarea modelului econometric de regresie unifactorială constă în 
alegerea unei funcŃii matematice. Cu ajutorul acestor funcŃii matematice se descriu valorile 
variabilei endogene y în funcŃie de variaŃia variabilei exogene x.  

Un model econometric de regresie unifactorial se prezintă sub forma: 

y = f(x) + u sau y = f(x) + ε      unde: 
x = (x1; x2; ... xn) este variabila exogenă sau variabila cauză; 
y = (y1; y2; ... yn) este variabila endogenă sau variabila efect; 
u = (u1; u2; ... un)  sau ε (ε1; ε2; ... εn) este variabila reziduală, aleatoare sau eroare. 
 Analiza econometrică a evoluŃiei în timp a fenomenelor şi proceselor economice reprezintă o 
latură distinctă a cercetării variabilelor economice cu ajutorul metodelor cantitative. În cazul 
modelelor care includ factorul timp – serii de timp, cronologice sau dinamice, cum mai sunt ele 
denumite – variabilele factoriale sunt înlocuite de un şir de valori care exprimă, de regulă, o 
acumulare de perioade egale de timp. Modelele econometrice bazate pe factorul timp sunt 
reprezentate, de obicei, prin două şiruri de dateparalele, în care primul şir arată variaŃia 
caracteristicii de timp, iar cel de-al doilea şir arată variaŃia caracteristicii studiate de la o unitate de 
timp la alta. 
 
2.Analiza şi prognoza şomajului folosind modele econometrice de timp 
 2.1.Analiza şi prognoza şomajului în România 
 

 
 
 În perioada analizată 1996-2010 se observă, din grafic, că numărul şomerilor din România a 
fluctuat. Din 1997 numărul şomerilor a crescut uşor până în anul 2000, apoi a scăzut din nou. Din 
anul 2000, numărul acestora a avut parte de o creştere, apoi de o scădere de la un an la altul până în 
anul 2006. Din 2006 a scăzut până în 2008, când a început criza în Romînia. De la începutul crizei 
până în ziua de astăzi numărul şomerilor a crescut de la an la an. 
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 În urma aplicării celor 5 funcŃii (liniară, putere, exponentială, semilogaritmică şi de gradul 2) 
am constatat că modelul liniar este cel mai reprezentativ. 
 
Modelul econometric care descrie evoluȋia ȋomajului în România este de forma: St = a+bt 
 
 Verificarea semnificaŃiei modelului presupune parcurgerea următoarelor etape: 

1.IndependenŃa erorilor se verifică utilizând Testul Durbin-Watson. Dc= 1,9, iar d1=1,08 şi  

d2 = 1,36, ceea ce înseamnă că erorile sunt independente (d2<dc<4 – d2). 
2. Normaliatea erorilor (Jarcque-Bera) 

 Pentru aceasta comparăm coeficientul Jarcque-Bera cu 2χ 0,05; 15  şi p cu α. În cazul nostru 

JB=0,08 este mai mic decât 2χ 0,05; 15  =25, iar p= 0,96este mai mare decât α = 0,05. Din aceste 

date nu se verifică ipoteza de normalitate a erorilor. 
 3.SemnificaŃia parametrilor 
 Estimatorul a =750657,2 este semnificativ diferit de zero deoarece tc=21,3 > t 13;05,0  = 2,16 şi p 

=0 < α = 0,05. În schimb estimatorul b= - 4455,9 este nesemnificativ diferit de zero deoarece tc = 
1,15 < t 13;05,0  = 2,16 şi p = 0,27 > α = 0,05. 

4.Corectitudinea modelului 
 Pentru a verifica dacă modelul ales(liniar) este valid vom utiliza testul F , adică vom compara 
f calculat  cu f 2;1; νναi  şi p cu α. În acest caz α  = 0,05 (deoarece pragul de semnificaŃie este 95%);  ν 1 

= k-1 = 2 – 1 = 1 , ν 2 = n – k = 15 – 2 = 13, ceea ce înseamnă că  f 2;1; νναi = f 13;1;05,0  = 4,69. 

Modelul econometric ales nu este valid pentru că F calculat = 1,32 este mai mic decât f 13;1;05,0  = 4,67 şi 

p= 0,27 > α = 0,05. 
 
 Cu ajutorul prognozei vom previziona valorile pe care le va lua numărul şomerilor în timp. 

Variabila dependentă şomajul 
Număr de observaŃii 15 

coeficienŃi 
Theil Inequality Coefficient Bias 

Proportion 
Variance Proportion Covariance Proportion 

0,39 0 0,39 0,60 
Mean ABS. Precent Error 6,86 

În urma analizei previziunii observăm o valoare a lui „Theil Inequality Coefficient” cuprinsă 
în intervalul (0,1) fiind un coeficient de apreciere a evaluării. Pentru ca ajustarea să fie bună 
coeficientul ar trebui să aibă o valoarea apropiată de zero. În cazul acestui exemplu valoarea coeficientului 
este destul de bună. 

De asemenea observăm Mean ABS. Precent Error care indică abaterile relative medii ale 
valorilor previzionate de la cele observate este foarte mare, adică 6,86. 

Variabila dependentă : şomajul 
Număr de observaŃii   : 15 
St = a+bt  
Variabile CoeficienŃi Eroare standard T Statistic probabilitate 
a 750657,2 35191,7 21,3 0 
b - 4455,9 3970,5 -1,15 0,27 
Coeficient de determinare: 0,09 
F statistic : 1,32 Probabilitate    : 0,27 
J.B            : 0,08 ProbabilitateJ.B : 0,96 
Durbin Watson : 1,9 
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Bias Proportion, Variance Proportion si Covariance Proportion însumate trebuie să dea 1 
deoarece ele exprimă proporŃional cele trei componete ale descompunerii mediei pătratelor 
abaterilor valorilor previzionate faŃă de valorile observate.  

O previziune bună este atunci când primele două componente sunt mici şi cea de-a treia este 
mare fiind apropiată de 1.În exemplul nostru Bias Proportion este 0 şi este mic exprimând pătratul 
abaterii între valorile medii ale celor două secvenŃe. Variance Proportion este de 0,39 o valore mică, 
care indică o previziune bună. În final, covariance proportion care exprimă cât de legate sunt datele 
depinzând de coeficientul de corelaŃie are o valoare de 0,60 fiind destul de mare. 

Prognoza numărului şomerilor pentru anii următori folosind funcŃia de tip liniar St=750657 - 4455,9t este: 
Anii Număr şomeri 
2011 679362,6 
2012 674906,7 
2013 670450,8 
2014 665995 
2015 661539 

Se observă din acest tabel că numărul şomerilor va scădea pe viitor. 
 
2.2.Analiza şomajului în funcŃie de factorii de grupare 

2.2.1.Analiza repetiŃiei şomerilor pe medii de reşedinŃă 
 

 
Din acest grafic observăm următoarele aspecte: 
• numărul total al şomerilor atinge cel mai mare nivel în anul 2002 şi cel mai mic nivel în 

2008; 
• numărul şomerilor din mediul urban înregistrează o uşoară scădere în 1997, apoi creşte până 

în 2000, urmând ca apoi să scadă iar în 2001, crescând  uşor în anul următor şi scăzând apoi treptat 
până în 2009, când începe iar să crească; 

• numărul şomerilor din mediul rural prezintă uşoare scăderi din 1996 până în 2002, în anul 
următor o scurtă creştere, urmată de o scădere până în 2009, când începe iar să crească. 

Pentru a determina influenŃa mediilor de reşedinŃa vom aplica Testul Anova Single Factor şi 
apoi testul T – Paired Two Sample for Means. 

A.Testul Anova Single Factor 
Groups Count Sum Average Variance 

Urban 15 7429326 495288.4 3.48E+09 

Rural 15 3295819 219721.3 9.92E+08 

În mediul urban numărul mediu de şomeri este 495288, aproximativ dublu faŃă de cel din 
mediul rural (219721).Şomajul este influenŃat de mediul de reşedinŃă deoarece F calculat =614,32 este 

mai mare decât f 13;1;05,0 =4,67 şi p= 0 este mai mică decât α0,05. 
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B. Testul T 

t Stat 15.6331486 
P(T<=t) one-
tail 1.4708E-10 

 Şomajul din mediul urban este semnificativ din punct de vedere statistic, mai mare decât cel 
din mediul rural deoarece T calculat  = 15,63 este mai mare decât  T 13;05,0  = 2,16 şi p = 0  mai mic decât 

α = 0,05 . 
 
 
2.2.2. Analiza repartiŃiei şomerilor pe sexe 

RepartiŃia şomajului pe sexe în perioada 1996-2010
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Din acest grafic observăm următoarele aspecte: 

� numărul total al şomerilor atinge cel mai mare nivel în anul 2002 şi cel mai mic nivel în 
2008; 

� numărul şomerilor de sex masculin a avut o scădere în 1997, o creştere până în 2000, apoi a 
fluctuant scăzând şi crescând până în 2007, urmând să scadă şi în 2008, apoi crescând până în 2010; 

� numărul şomerilor femei a scăzut până în 1999, apoi a fluctuat până în 2004; în 2008 
suportând o scădere considerabilă, crescând apoi până în 2010. 

Pentru a determina influenŃa sexului vom aplica Testul Anova Single Factor şi apoi testul T – 
Paired Two Sample for Means. 

A.Testul Anova Single Factor 
Groups Count Sum Average Variance 

M  15 6310764 420717.6 1.82E+09 

F 15 4414379 294291.9 1.65E+09 

 
        În ceea ce priveşte sexul masculin, numărul mediu de şomeri este 420718, aproximativ dublu 
faŃă de sexul feminin, unde numărul mediu de şomeri este 294292. Şomajul este influenŃat de sex, 
deoarece f calculat = 69,16 este mai mare decât f 13;1;05,0  = 4,67  şi p = 0 este mai mic decât α= 0,05.  

             B.Testul T 
t Stat 9.528128816 
P(T<=t) one-
tail 8.47098E-08 

       Şomajul în ceea ce priveşte sexul masculin din punct de vedere statistic, este mai mare decât cel 
în cazul femeilor,deoarece T calculat  = 9,52 este mai mare decât T 13;05,0  = 2,16 şi p = 0  mai mic decât  

α= 0,05. 
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 2.2.3.Analiza repartiŃiei şomerilor pe nivel de instruire 
 

 
  

Din acest grafic observăm următoarele aspecte: 
� numărul total al şomerilor atinge cel mai mare nivel în anul 2002 şi cel mai mic nivel în 

2008; 
� numărul şomerilor ce au un nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional a crescut 

considerabil până în anul 1999, având o puternică scădere până în anul 2007, apoi a crescut până în 
2009, în 2010 scăzând din nou; 

� numărul şomerilor ce au terminat liceul şi o şcoală postliceală a crescut până în anul 1999, 
urmând apoi să scadă până în 2008. În 2009 a crescut, iar în 2010 a scăzut din nou; 

� numărul şomerilor ce au ca nivel de instruire universitatea creşte până în 2000, rămâne 
aproximativ constant până în 2008, din acest an având o creştere până în anul 2010. 
 Pentru a determina influenŃa nivelului de instruire vom aplica Testul Anova Single Factor şi 
apoi testul T – Paired Two Sample for Means. 

A. Testul Anova 
Groups Count Sum Average Variance 

Primar 15 7449558 496637.2 2.26E+10 

Liceal 15 2103594 140239.6 3.96E+09 

Universitar 15 390408 26027.2 1.41E+08 

În ceea ce priveşte nivelul de pregătire primar, numărul mediu de şomeri este 496637, 
aproximativ dublu faŃă de nivelul de pregătire liceal, unde  numărul mediu de şomeri este 210594, 
care la randul său este mai mare decât  nivelul de pregătire Universitar, care este reprezentat de un 
număr mediu de şomeri de 390408. 
             Şomajul este influenŃat de nivelul de pregătire, deoarece f calculat = 117 este mai mare decât 

f 13;1;05,0  = 4,67  şi p = 0 este mai mic decât α= 0,05.  

B. Testul T 
t Stat 12.42586484 
P(T<=t) one-
tail 2.98522E-09 

Şomajul de la nivelul primar este semnificativ din punct de vedere statistic,  mai mare decât 
cel de la nivelul liceal, deoarece T calculat  = 15,32 este mai mare decât T 13;05,0  = 2,16 şi p = 0  mai mic 

decât α= 0,05. 
 

2.2.4.InfluenŃa grupelor de vârstă 
 

Pentru a determina influenŃa grupelor de vârstă vom aplica Testul Anova Single Factor şi apoi 
testul T – Paired Two Sample for Means. 
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A.Testul Anova 

Groups Count Sum Average Variance 

15 - 24 ani 15 3695799 246386.6 2.42E+09 

25 - 34 ani  15 3023283 201552.2 6.62E+08 

35 - 44 ani  15 2161315 144087.7 1.73E+08 

45 - 54 ani 15 1552693 103512.9 5.81E+08 

55 - 64 ani  15 279383 18625.53 77422067 

65 - 74 ani 15 6675 445 147368.1 

Numărul mediu al şomerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24  este 246387, apropiat de 
numărul mediu al şomerilor cu vârsta cuprinsă între 25-34  este 201552. Numărul mediu al 
şomerilor cu vârsta cuprinsă între 35-44  este 144088, mai mare decât numărul mediu al şomerilor 
cu vârsta cuprinsă între 45-54 este 103513. Numărul mediu al şomerilor cu vârsta cuprinsă între 55-
64 este 18626, cu mult mai mare decât numărul mediu al şomerilor cu vârsta cuprinsă între 65-74 
este 445. 
 
 

B. Testul T 
t Stat 3.455226616 
P(T<=t) one-
tail 0.001932138 

Şomajul din grupa de vârstă 15-24 este din punct de vedere statistic mai mare decât cel din 
grupa 25-34, deoarece T calculat  = 3,45 este mai mare decât  T 13;05,0  = 2,16 şi p = 0,001  este mai mic 

decât α = 0,05. 
 

3.Analiza şomajului folosind modele econometrice de regresie 
3.1.Regresia dintre rata somajului si rata inflatiei 

  
În urma aplicării celor 5 funcŃii (liniară, 

putere, exponentială, semilogaritmică şi de 
gradul 2) am constatat că modelul putere este cel 
mai reprezentativ (valid). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru determinarea celor doi parametrii se aplică metoda celor mai mici pătrate. 

Variabila dependentă : log(rata şomajului) 
Număr de observaŃii   : 15 
Rs = a * rib ⇔  log rs = log a + b * log (rs) 
Variabile CoeficienŃi Eroare standard T Statistic probabilitate 
Log(a) 1,33 0,17 7,73 0,00 
b 0,22 0,056 3,95 0,0016 
Coeficient de determinare: 0,54 Raport de corelaŃie : 0,51 
F statistic : 15,63 Probabilitate    : 0,0016 
J.B            : 0,86 ProbabilitateJ.B : 0,64 

Durbin Watson : 1,085 
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1.IndependenŃa erorilor 
Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor se realizează cu ajutorul testului Durbin-

Watson, constând în calcularea variabilei d şi compararea sa cu două valori teoretice d1 şi d2 (d1 = 
1,08 şi d2 = 1,36) preluate din tabela distribuŃiei Durbin-Watson în funcŃie de un prag de 
semnificaŃie α (α = 0,05), de numărul variabilelor explicative k (k = 2) şi de numărul observaŃiilor n. 
Deoarece d1 < dc(1,085) < d2- indecizie, se recomandă acceptarea autocorelării pozitive. 

2.Normaliatea erorilor (Jarcque-Bera)  
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se va realiza cu ajutorul testului Jarque-Berra. Se 

constată că JB = 0,86 < 2
13;05,0χ  = 22,36 şi că p(JB) = 0,64. Deoarece valoarea calculată a testului J-

B este mai mică decât valoarea tabelată a lui 2
2;05,0χ , iar probabilitatea ca testul Jarque-Bera să nu 

depăşească valoarea tabelată este suficient de mare, ipoteza de normalitate a erorilor poate fi 
acceptată. 

3.SemnificaŃia estimatorilor 
 Estimatorul log a= 1,33 este semnificativ diferit de zero deoarece tc =7,73 > t0,05,13 = 2,30 şi   
p =0,00 < α = 0,05 (p-probabilitatea), dar şi estimatorul  b= 0,056 este semnificativ diferit de zero 
pentru că  tc = 3,95 > t0,05,13 = 2,30 şi p = 0,0016 < α = 0,05. 

4.Corectitudinea modelului  
 Pentru a verifica dacă modelul ales(putere) este valid vom utiliza testul Fisher, adică vom 
compara f calculat  cu f 2;1; νναi  şi p cu α. În acest caz α  = 0,05 (deoarece pragul de semnificaŃie este 

95% );  ν 1 = k-1 = 2 – 1 = 1 , ν 2 = n – k = 15 – 2 = 13, ceea ce înseamnă că  f 2;1; νναi = f 0,05,1,13  

= 4,96. Modelul econometric ales este valid pentru că F calculat = 15,63 este mai mare decât f 0,05,1,13 = 

4,96 şi p= 0,0016 < α = 0,05.                           
 În concluzie, modelul logRs=1,33+0,22*logRi poate fi apreciat ca reprezentativ pentru 
descrierea dependenŃei dintre rata şomajului şi rata inflaŃiei, între acestea stabilindu-se o legătură 
directă şi de mică intensitate. 
 
 3.2.Regresia dintre rata şomajului şi indicele salariului real 

În urma aplicării celor 5 funcŃii (liniară, putere, exponentială, semilogaritmică şi de gradul 2) 
am constatat că modelul putere este cel mai reprezentativ 
(valid). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modelul econometric care descrie legătura dintre rata ȋomajului ȋi indicele salariului real 

este descris de funcȋia de regresie de tip putere: Rs = a * isrb 

Variabila dependentă : log(rata ȋomajului) 
Număr de observaȋii   : 15 
log rs = log a + b * log (isr) 
Variabile Coeficienȋi Eroare standard T Statistic probabilitate 
Log(a) 0,56 0,88 6,36 0,00 
b -0,75 0,18 -4,12 0,0012 
Coeficient de determinare: 0,56 Raport de corelaȋie : 0,70 

F statistic : 17,05 Probabilitate    : 0,0011 
J.B            : 0,89 ProbabilitateJ.B : 0,64 
Durbin Watson : 0,83 
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Pentru determinarea celor doi parametrii se aplică metoda celor mai mici pătrate prin 

parcurgerea următoarelor patru etape: independenŃa erorilor, normalitatea erorilor, semnificaŃia 
parametrilor şi corectitudinea modelului. 

1.IndependenŃa erorilor 
Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor se realizează cu ajutorul testului Durbin-

Watson, constând în calcularea variabilei d şi compararea sa cu două valori teoretice d1 şi d2 (d1 = 
1,08 şi d2 = 1,36) preluate din tabela distribuŃiei Durbin-Watson în funcŃie de un prag de 
semnificaŃie α (α = 0,05), de numărul variabilelor explicative k (k = 2) şi de numărul observaŃiilor n. 
În cazul de faŃă  dc(10,83) < d1 <d2, adică întâlnim  o autocorelaȋie pozitivă. 

2.Normaliatea erorilor (Jarcque-Bera)  
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se va realiza cu ajutorul testului Jarque-Berra. Se 

constată că JB = 0,89 < 2
13;05,0χ  = 22,36 şi că p(JB) = 0,64. Deoarece valoarea calculată a testului J-

B este mai mică decât valoarea tabelată a lui 2
2;05,0χ , iar probabilitatea ca testul Jarque-Bera să nu 

depăşească valoarea tabelată este suficient de mare, ipoteza de normalitate a erorilor poate fi 
acceptată. 

3.SemnificaŃia estimatorilor 
 Estimatorul log a= 0,56 este semnificativ diferit de zero deoarece tc =6,36 > t0,05,13 = 2,30 şi   
p =0,00 < α = 0,05 (p-probabilitatea), dar şi estimatorul  b= -0,75 este semnificativ diferit de zero 
pentru că  tc = 4,12 > t0,05,13 = 2,30 şi p = 0,0012 < α = 0,05. 

4.Corectitudinea modelului  
 Pentru a verifica dacă modelul ales(putere) este valid vom utiliza testul Fisher, adică vom 
compara f calculat  cu f 2;1; νναi  şi p cu α. În acest caz α  = 0,05 (deoarece pragul de semnificaŃie este 

95% );  ν 1 = k-1 = 2 – 1 = 1 , ν 2 = n – k = 15 – 2 = 13, ceea ce înseamnă că  f 2;1; νναi = f 0,05,1,13  

= 4,96. Modelul econometric ales este valid pentru că F calculat = 17,05 este mai mare decât f 0,05,1,13 = 

4,96 şi p= 0,0011< α = 0,05.                           
 În concluzie, modelul logRs=0,56 – 0,75*logIsr poate fi apreciat ca reprezentativ pentru 
descrierea dependenŃei dintre rata şomajului şi indicele salariului real, între acestea existând o 
legătură indirectă şi de mare intensitate. 
 
 3.3.Regresia multifactorială dintre rata şomajului, rata inflaŃiei şi indicele salariului real 
 
Variabila dependentă : log(rata şomajului) 
Număr de observaŃii   : 15 
Rs = a0*Ria1*Isra2 ⇔  log rs = log a0+a1log ri + a2log isr 
Variabile CoeficienŃi Eroare standard T Statistic probabilitate 
Log a0 3,92 2,31 1,69 0,11 
a1 0,098 0,12 0,8 0,44 
a2 -0,46 0,41 -1,12 0,28 
Coeficient de determinare: 0,58 
F statistic : 8,59 Probabilitate    : 0,0048 
J.B            : 0,86 ProbabilitateJ.B : 0,65 
Durbin Watson : 0,96 

1.IndependenŃa erorilor 
Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor se realizează cu ajutorul testului Durbin-

Watson, constând în calcularea variabilei d şi compararea sa cu două valori teoretice d1 şi d2 (d1 = 
1,08 şi d2 = 1,36) preluate din tabela distribuŃiei Durbin-Watson în funcŃie de un prag de 
semnificaŃie α (α = 0,05), de numărul variabilelor explicative k (k = 3) şi de numărul observaŃiilor n. 
În cazul de faŃă  dc(10,83) < d1 <d2, adică întâlnim  o autocorelaŃie pozitivă. 
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2.Normaliatea erorilor (Jarcque-Bera)  
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se va realiza cu ajutorul testului Jarque-Berra. Se 

constată că JB = 0,86 < 2
13;05,0χ  = 22,36 şi că p(JB) = 0,65. Deoarece valoarea calculată a testului J-

B este mai mică decât valoarea tabelată a lui 2
2;05,0χ , iar probabilitatea ca testul Jarque-Bera să nu 

depăşească valoarea tabelată este suficient de mare, ipoteza de normalitate a erorilor poate fi 
acceptată. 

 
3.SemnificaŃia estimatorilor 

 Estimatorul log a0= 3,92 este nesemnificativ diferit de zero deoarece tc =1,69 < t0.05,12 = 2,17 
şi p =0,11 > α = 0,05 (p-probabilitatea), estimatorul  a1= 0,098 este nesemnificativ diferit de zero 
deoarece  tc = 0,8 < < t0.05,12 = 2,17  şi p = 0,44 > α = 0,05 şi estimatorul  a2=-0,46  este nesemnificativ 
diferit de zero deoarece tc = 1.12 < t0.05,12 = 2,17 şi p =0,028<α = 0,05. 

4.Corectitudinea modelului  
 Pentru a verifica dacă modelul ales(putere) este valid vom utiliza testul Fisher, adică vom 
compara f calculat  cu f 2;1; νναi  şi p cu α. În acest caz α  = 0,05 (deoarece pragul de semnificaŃie este 

95% );  ν 1 = k-1 = 3 – 1 = 2 , ν 2 = n – k = 15 – 3 = 12, ceea ce înseamnă că  f 2;1; νναi = f 0.05,2,12 = 

4,96. Modelul econometric ales este valid pentru că F calculat = 8.59 este mai mare decât f0,05,2,12 =3,88 

şi p= 0,0048 < α = 0,05. 
 În concluzie, modelul logRs=3,92+0,098*logRi-0,46*logISR poate fi apreciat ca reprezentativ 
pentru descrierea dependenŃei dintre rata şomajului, rata inflaŃiei şi indicele salariului real. 
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Abstract 
Romanian household name is the administrative and spiritual space where restricted or extended Romanian 

family lives and operates the spiritual and material activities.The household is the economic environment of the 
familiy,in spite of  it’s urban or rural environment. 

As regards the romanian household, occur economic exchanges consisting in income, expenditure and 
consumption, which individualizes each household depending on their knowledge about managing their labor 
resources, revenues and expenses. 

After the collapse of the communist regime, Romania has experienced substantial increases in inequality in 
income distribution, like other countries in Eastern Europe. 
 
 1.Introducere 

Gospodăria românească reprezintă denumirea spațiului administrativ și spiritual în care 
familia restrânsă sau extinsă română trăiește și își desfășoară activitatea spirituală și materială 

Venitul reprezintă un indicator economico-financiar final obŃinut de o gospodărie care 
reflectă integral efectul economic final al activităŃii de exploatare, financiare şi excepŃionale dintr-o 
perioadă dată(de regulă, una). 

Venitul disponibil obŃinut efectiv de posesorii factorilor de producŃie este folosit pentru 
consum, iar partea care nu este consumata este reprezentată de economii. 

Consumul reprezintă partea din venitul disponibil cheltuită pentru cumpărări de bunuri 
materiale şi servicii care părăsesc sfera producŃiei, destinate satisfacerii directe a trebuinŃelor 
personale ale populaŃiei şi/sau trebuinŃelor generale de consum ale societăŃii. 

Modelul econometric este, de regulă, o mulŃime de relaŃii numerice care permite 
reprezentarea simplificată a procesului economic supus studiului (uneori chiar a întregii economii). 

Modelele actuale comportă adesea mai mult de zece relaŃii (ecuaŃii). Validitatea unui model este 
testată prin confruntarea rezultatelor obŃinute cu observaŃiile statistice. Pentru a studia un fenomen 

economic se încearcă  reprezentarea lui prin comportamentul unei variabile. Această variabilă 
economică depinde, la rândul său de alte variabile de care este legată prin relaŃii matematice.  

 
Modele de regresie unifactoriale 

Nevoia de a lua decizii economice prompte şi cât mai puŃin afectate de erori, apare în 
întregul proces contemporan al identificării, construcŃiei, parametrizării, aplicării, validării sau 
invalidării, previziunii sau simulării prin modelul econometri. Chiar şi cel maxim condensat 
denumit modelul econometric de regresie unifactorială  
y = f(x) + u, a păstrat neîntinată dorinŃa de a fi prompt şi neviciat sau alterat de erori semnificative, 
şi deŃine prin reziduul “u” un element de corecŃie continuă a modelului, un inventar al noilor 
influenŃe factoriale , o urma din trecutul fenomenului către viitorul acestuia, prin simplul fapt că 
reuneşte o mulŃime de alŃi factori neincluşi în model. Această variaŃie reziduală măsoară şi explică 
diferenŃa dintre valorile reale (observate) ale lui z şi valorile estimate prin model. 

Modelul econometric de regresie unifactorială presupune verificare permanentă a unor 
ipoteze, mai ales ca urmare a păstrării reziduului ca martor al deteriorării sau creşterii 
competitivităŃii sale. Ipotezele sale sunt presupuse adevărate dar şi permanent verificate, pe măsură 
ce noi date îi completează sursele şi îi modifică relativ unii dintre parametri.  

 
Modele econometrice bazate pe factorul timp 
Analiza econometrică a evoluŃiei în timp a fenomenelor şi proceselor economice reprezintă 

o latură distinctă a cercetării variabilelor economice cu ajutorul metodelor cantitative. În cazul 
modelelor care includ factorul timp – serii de timp, cronlogice sau dinamice , cum mai sunt ele 
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denumite – variabilele factoriale sunt înlocuite de un şir de valori care exprimă, de regulă, o 
acumulare de perioade egale de timp. Modelele econometrice bazate pe factorul timp sunt 
reprezentate, de obicei, prin două şiruri de date  paralele, în care primul şir arată variaŃia 
caracteristicii de timp, iar cel de-al doilea şir arată variaŃia caracteristicii studiate de la o unitate de 
timp la alta. 

 
2. Analiza şi prognoza veniturilor populaŃiei din România folosind modele 

econometrice de timp 
 
2.1.Analiza veniturilor populației în perioada 1996 - 2011 
 

Venituri totale pe perioada 1996-2011
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Din acest grafic, putem observa că evoluŃia veniturilor pe perioada 1996-2011, are un trend 

liniar,ascendent, modelul econometric fiind de forma  Y= a+bx+u. 
Deoarece, în perioada analizată, evoluŃia fenomenului prezintă o creştere permanentă, fără 

oscilaŃii semnificative, iar curba punctelor empirice prezintă o formă ce poate fi aproximată cu o 
dreaptă, modelul ce poate fi utilizat pentru aproximarea evoluŃiei fenomenului este de forma: Vt = a 
+ bt 

 
Pentru estimarea parametrilor modelului de regresie liniar se utilizează pachetul de programe 
EViews şi au fost obŃinute următoarele rezultate: 
 
� Valoarea estimatorului a este -396,11 iar a estimatorului b este de  173,59 
� Valoarea calculată a testului t pentru a este: t = 4,7884  şi pentru b este: t = 20,292 
� Probabilitatea asociată parametrului a are valoarea p = 0,0003, respectiv pentru parametrul b  

este p=0.  
O valoare cât mai apropiată de zero a acestei probabilităŃi va indica o semnificaŃie ridicată a 

parametrului respectiv, în caz contrar, aceasta confirmând, împreună cu testul t, faptul că 
parametrul respectiv este nesemnificativ. 
� Valoarea coeficientului de determinare (R2 = 0,967118) este ridicată, sugerând că aproximativ 

96,7118% din variaŃia consumului populaŃiei este explicată de către variaŃia timpului. 

� Coeficientul de deteminare corectat sau ajustat 2
cR  este utilizat în vederea evidenŃierii numărului 

de variabile factoriale cuprinse în model, precum şi a numărului de observaŃii pe baza cărora au 

fost estimaŃi parametrii modelului. 2
cR  = 0.964769 

� Pe baza rezultatelor estimării afişate de programul EViews rezultă modelul:  
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      Ct = - 396,11+173,59t 
 
Verificarea semnificaŃiei modelului presupune: 

I. Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor  se realizează cu ajutorul testului  Durbin-Watson.  
Deoarece o<dc=0,534<d1=1,10<d2=1,37 erorile  nu sunt independente. 
 
II. Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor 
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se realizează cu ajutorul testului Jarque-Berra. 
Se constată că JB = 1,31 < 2

16;05,0χ  = 26,30 şi că p(JB) = 0,52 respectiv probabilitatea ca testul J-B să 

nu depăşească valoarea tabelată a lui 2
16;05,0χ , este destul de mare pentru ca ipoteza de normalitate a 

erorilor să nu fie respinsă. 
 
III. Verificarea semnificaŃiei estimatorilor 
 Se constată că cei doi estimatori sunt semnificativ diferiŃi de zero deoarece t(a)= 
4,7884 ≥ t0,05;14 = 2,145 (p=0,0003) şi t(b)= 20,292 ≥ t0,05;14 = 2,145 (p=0) 
IV. Verificarea validităŃii modelului  
Pentru testarea validităŃii modelului se aplică testul „F”  

Deoarece Fc = 411.759> F0,05:1:14 = 4,60,  atunci avem în medie multă variaŃie explicată şi 
putină variaŃie reziduală, deci modelul este adecvat datelor (p=0).   

 
2.2.Prognoza veniturilor pentru perioada 2012 - 2014 

 
FuncŃia liniară(F=411,759) FuncŃia putere  FuncŃia exponenŃială 

Theil=0,0619 Theil= 0,0564 Theil = 0,14 
Bias = 0 Bias = 0,105 Bias = 0,028 

Variance = 0,010185 Variance = 0,55 Variance = 0,47 
După compararea acestor indicatori, observăm că modelul liniar este bun pentru prognoză. 
Se va păstra modelul liniar,obŃinându-se următoarele valori: 
 
 
 

 
 

3. Analiza şi prognoza consumului populaŃiei din România cu ajutorul 
modelelor de timp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anii t Valori prognozate ale veniturilor 
2012 17 -396,11+173,59*17=2554,92 
2013 18 -396,11+173,59*18=2728,51 
2014 19 -396,11+173,59*19=2902,10 
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3.1. Analiza consumului populației în perioada 1996 - 2011 
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Din acest grafic, putem observa că evoluŃia cheltuielilor pe perioada 1996-2011, are un trend 

liniar,ascendent,şi de asemenea se observă că veniturile şi cheltuielile se află într-o relaŃie 
directă,cheltuielile crescând în acelaşi timp cu veniturile,iar modelul econometric este de forma Y= 
a+bx+u. 

Deoarece, în perioada analizată, evoluŃia fenomenului prezintă o creştere permanentă, fără 
oscilaŃii semnificative, iar curba punctelor empirice prezintă o formă ce poate fi aproximată cu o 
dreaptă, modelul ce poate fi utilizat pentru aproximarea evoluŃiei fenomenului este de forma: Ct = 
a0 + a1t + ut (modelul liniar)       

Utilizând pachetul de programe EViews în vederea estimării parametrilor modelului au fost 
obŃinute următoarele rezultate: 
 
� Valoarea estimatorului a este -329,3972 iar a estimatorului b este de 157,33 
� Valoarea calculată a testului t pentru a este: t = 4,892 şi pentru b este: t = 22,59 
� Probabilitatea asociată parametrului a are valoarea p = 0,0002, respectiv pentru parametrul b  

este p=0.  
O valoare cât mai apropiată de zero a acestei probabilităŃi va indica o semnificaŃie ridicată a 

parametrului respectiv, în caz contrar, aceasta confirmând, împreună cu testul t, faptul că 
parametrul respectiv este nesemnificativ. 

 
� Valoarea coeficientului de determinare (R2 = 0,973303) este ridicată, sugerând că aproximativ 

97,3303% din variaŃia consumului populaŃiei este explicată de către variaŃia timpului. 

� Coeficientul de deteminare corectat sau ajustat 2
cR  este utilizat în vederea evidenŃierii numărului 

de variabile factoriale cuprinse în model, precum şi a numărului de observaŃii pe baza cărora au 

fost estimaŃi parametrii modelului. 2
cR  = 0.971396 

� Pe baza rezultatelor estimării afişate de programul EViews rezultă modelul:  
     Ct = - 329,3972+157,33t 
 
Verificarea semnificaŃiei modelului presupune: 

I.Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor  

Această primă etaptă  se realizează cu ajutorul testului  Durbin-Watson. Datorită faptului că  
0<dc=0,5465<d1=1,10<d2=1,37 erorile  nu sunt independente. 
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II. Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor 
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se realizează cu ajutorul testului Jarque-Berra. 
Se constată că JB = 1,691 < 2

16;05,0χ  = 26,30 şi că p(JB) = 0,4292 respectiv probabilitatea ca testul J-

B să nu depăşească valoarea tabelată a lui 2
16;05,0χ , este destul de mare pentru ca ipoteza de 

normalitate a erorilor să nu fie respinsă. 
 
III. Verificarea semnificaŃiei estimatorilor 
Estimatorii modelului sunt semnificativ diferiŃi de zero dacă: ( ) 1k1n;a tt

0 −−−α≥)  şi ( ) 1k1n;a tt
1 −−−α≥)  

 Se constată că cei doi estimatori sunt semnificativ diferiŃi de zero deoarece  
t(a)= 4,891 ≥ t0,05;14 = 2,145 (p=0,0002) şi t(b)= 22,59≥ t0,05;14 = 2,145 (p=0) 
 
IV. Verificarea validităŃii modelului  
Pentru testarea validităŃii modelului se aplică testul „F”  

Deoarece Fc = 510,396> F0,05;1;14 = 4,60, atunci avem în medie multă variaŃie explicată şi 
putină variaŃie reziduală, deci modelul este adecvat datelor (p=0).   
 

3.2. Prognoza consumului total pentru perioada 2012 - 2014 
 

FuncŃia liniară(F=390,93) FuncŃia putere  FuncŃia exponenŃială 
Theil=0,053 Theil= 0,048 Theil = 0,141 

Bias = 0 Bias =0,1006 Bias = 0,026 
Variance = 0,00818 Variance = 0,5093 Variance = 0,467 

 
După compararea acestor indicatori, observăm că modelul liniar este bun pentru prognoză. 
 
 
Se va păstra modelul liniar, obŃinându-se următoarele valori: 

Anii t Valori prognozate ale cheltuielilor 
2012 17 -329,39+157.33*17=2345.2 
2013 18 -329,39+157.33*18=2502,55 
2014 19 -329,39+157.33*19=2659.88 

 
4. Analiza venitului şi consumului populaŃiei din România cu ajutorul 

modelelor de corelaŃie 

 
Analiza funcŃiilor de consum propuse de diversele teorii economice prezintă o importanŃă 

deosebită deoarece modificările posibile ale parametrilor funcŃiei de consum pot avea implicaŃii 
importante asupra politicii economice. 

În cazul României se va verifica ipoteza venitului absolut cu ajutorul modelului de corelaŃie:  
Ct = a0 + a1Vt + ut        

Ct este consumul final real al populaŃiei; 
Vt reprezintă venitul disponibil real al populaŃiei; 
ut reprezintă variabile reziduale. 

Identificarea modelului presupune alegerea unei funcŃii matematice care să descrie corelaŃia 
dintre cele două variabile (venituri şi consumul populaŃiei). În cazul unui model unifactorial, 
procedeul cel mai des folosit îl constituie reprezentarea grafică a datelor, respectiv corelograma. 
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Deoarece graficul punctelor empirice arată că acestea pot fi aproximate cu ajutorul unei drepte f (x) 
= a0 + a1x , modelul econometric devine: Ct = a0 + a1Vt + ut  

 
Estimarea parametrilor modelului, a0 şi a1, cu ajutorul estimatorilor a şi b. În acest scop se 

va utiliza metoda celor mai mici pătrate (M.C.M.M.P.). 
  

În funcŃie de următoarele date prelucrate în programul Eviews, verificăm corectitudinea 
modelului econometric. 

 
 

 
Modelul liniar 

Nr.observaŃii =16 
Perioada 1996-2011 

Modelul econometric este de forma CT= a+ b*Vt+u 

IndependenŃa erorilor prin 
testul Durbin-Watson 

dc= 2,046 
 

 

Normalitatea erorilor 
 

Jarque-Bera= 1,386 P=0,5000 

a= 33,77 
 

tc= 2,226 P= 0,0429 SemnificaŃia estimatorilor 
 

b=0,902 
 

tc= 80,433 P = 0 

Corectitudinea modelului F=6469,613 P = 0 
 

I.Se verifică independenŃa erorilor prin testul Durbin-Watson: 
 
dc= 2,04 
d1= 1,10 
d2=1.37 
 
 
d2<dc<4-d2 ,mai precis 1,37<2,04<2,64 şi putem observa că erorile sunt independente. 

 
II.Se verifică normalitatea erorilor 

Jarque-Bera= 1,386 <  χ
2

16:05.0
=26,30 şi P=0,5000> α = 0.05.Putem observa că  se respinge ipoteza 

normalităŃii erorilor 
 

III.Se verifică semnificaŃia estimatorilor 

α = 0.05 
n=16 
k-1=2-1=1 
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Parametrul a= 33,77 este semnificativ diferit de 0 întrucât tc=2,226 > t 14:05.0
=2.14 şi p= 0.0429< α = 

0.05                                 
Parametrul b=0.902 este semnificativ diferit de 0  întrucât tc= 80,433> t 14:05.0

=2.14 şi  p=0< α = 

0.05            
                   

IV.Se verifică corectitudinea modelului 
F=6469,613> F 14:1:05.0

=4.60 şi P=0. Modelul econometric CT= 33,77 +0,902VT+u este corect. 

Coeficientul de corelaŃie are o valoare de 0,998347.De aici putem observa că 99,83% din 
variaŃia consumului total este explicată de venitul total. Între Venitul total şi Consumul total există o 
corelaŃie directă şi intensă.,în sensul că, dacă venitul creşte, automat va creşte şi consumul iar dacă 
venitul scade, automat va scădea şi consumul. 
 
5. Concluzii 

 
Gospodăria reprezintă mediul economic al familiei, fie că este în mediul urban sau în mediul 

rural. La nivelul gospodăriei au loc schimburi economice constând în venituri, cheltuieli şi 
consumuri, schimburi care individualizează fiecare gospodărie în funcŃie de modul cum să-şi 
gestioneze resursele de muncă, venituri şi cheltuieli. 
După prăbuşirea regimului comunist, România s-a confruntat cu creşteri substanŃiale ale 
inegalităŃilor în distribuŃia veniturilor, ca şi celelalte Ńări din Europa de Est. 

De-a lungul întregii perioade de tranziŃie, grupurile cu risc de sãrãcie de consum au fost: 
Ńãranii, şomerii, lucrãtorii pe cont propriu în sectoare neagricole, persoanele cu nivel redus de 
instruire (cu precãdere cei care au absolvit cel mult gimnaziul), gospodãriile cu cinci sau mai mulŃi 
membri, gospodãriile cu trei sau mai mulŃi copii, rezidenŃii mediului rural, Roma (Ńiganii) şi 
copiii.O primã observaŃie, în anul 2002, persoanele din gospodãriile sãrace conduse de salariaŃi sau 
pensionari au reprezentat 76% din persoanele în sãrãcie. 

Gospodăriile de salariaŃi.Veniturile salariale, deşi au scăzut ca pondere în totalul veniturilor 
populaŃiei, au rămas în continuare sursa cea mai importantă de venit. 
Consumul salariatilor este semnificativ din punct de vedere statistic,mai mare decat consumul 
celorlalte tipuri de gospodarii. 
 Gospodăriile de agricultori. ExploataŃiile agricole individuale constituie forma 
preponderentă a structurilor organizatorice agricole din Ńările U.E. Au un caracter mixt din punct de 
vedere al destinaŃiei producŃiei, o parte din producŃie revine autoconsumului, iar o altă parte( 
ponderea) este comercializată. 

Gospodăriile de pensionari. În anul 2007, veniturile medii totale lunare ale gospodăriilor de 
pensionari din România, în sumă de 1.274,1 lei s-au situat sub nivelul veniturilor tuturor celorlalte 
tipuri de gospodării, cu excepŃia celor de şomeri. Media lunară a veniturilor totale pe o gospodărie 
de pensionari reprezintă 75,5% din media totală a gospodăriilor şi 54,3% din media gospodăriilor de 
salariaŃi. 

Gospodăriile de şomeri.Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate 
care afectează economiile tuturor Ńărilor. In trimestrul III 2011, cheltuielile cu impozitele si 
contributiile ale gospodariilor de salariati s-au marit cu 11,7% (25 lei/persoana lunar), iar cele ale 
menajelor de pensionari cu 21% (11,2 lei). Totusi nu aceste tipuri de familii au inregistrat cel mai 
mare salt al cheltuielilor cu impozitele si taxele, ci gospodariile de someri ale caror cheltuieli au 
avansat cu 42,4%. 

 Cu alte cuvinte, în România, nici statutul de salariat şi nici cel de pensionar, în ciuda unui 
venit regulat câştigat prin muncã în sectorul formal al economiei nu anuleazã riscul de a cãdea în 
sãrãcie. Principala explicaŃie stã în scãderea valorilor reale atât a salariilor, cât şi a pensiilor, precum 
şi a tuturor prestaŃiilor sociale bãneşti. 
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 ABSTRACT: Amid a slow process, but continually aging and a trend of increased migration is a decrease in 
the active population and employment. Productive structure has undergone several changes in recent years, with a mild 
increase in service sector, what has changed the occupational structure. The phenomenon of marginalization and 
poverty has increased especially among groups at risk. Low rates of participation in education and training, at all levels 
of age, especially in rural areas  generate a low skilled labor in Romania. 

Pe fondul unui proces lent, dar continuu de îmbătrânire şi o tendinŃă de migrare crescută, rezultatul este 
scăderea populaŃiei active şi ocuparea forŃei de muncă. Structura de producŃie a fost supusă mai multor  modificări în 
ultimii ani, cu o creştere uşoară în sectorul de servicii, ceea ce a schimbat structura ocupaŃională. Fenomenul de 
marginalizare şi sărăcia a crescut în special în rândul grupurilor cu risc. Rate scăzute de participare la educaŃie şi 
formare profesională, la toate grupele de vârstă, în special în mediul rural zone generează un nivel scăzut de calificare a 
muncii în România. 

 
I.Introducere 

 
Modelul şi activitatea de modelare constituie elementele de discriminare şi individualizare ale 

econometriei, investigarea fenomenelor economice prin intermediul lor dovedind superioritatea 
acestei opŃiuni multidisciplinare, simultan economice, statistice şi matematice. Nimeni nu pune la 
îndoială originalitatea şi simplitatea modelării econometrice, dar şi aici, unde se impun validări 
permanente, apar violări ale gândirii statistice, ale ipotezelor acesteia privind modelul clasic, sub 
forma unor  competiŃii de tipul homoscedasticitate versus heteroscedasticitate, independenŃă versus 
multicoliniaritate şi chiar absenŃa versus prezenŃa autocorelării datelor modelului econometric. 
 Modelul econometric de regresie unifactorială presupune verificare permanentă a unor 
ipoteze, mai ales ca urmare a păstrării reziduului ca martor al deteriorării sau creşterii 
competitivităŃii sale. Ipotezele sale sunt presupuse adevărate dar şi permanent verificate, pe măsură 
ce noi date îi completează sursele şi îi modifică relativ unii dintre parametric. 
 Modelele econometrice dinamice se definesc prin următoarele tipuri: 
a) Introducerea în pachetul de variabile explicative „xj”, în mod explicit, a variabilei timp: 

yt = f(x1f, x2t, t) + ut 

b) Modele autoregresive – când în pachetul de variabile explicative „xj” se introduce şi variabila 
explicată „y”, dar cu valori decalate: yt-1, yt-2,…,yt-l , acesta reprezentând un model autoregresiv de 
ordinul „k”: 

yt = f(xt, yt-k) + ut 

c) Modele cu decalaj - în care variabila factorială „x” îşi exercită influenŃa asupra variaŃiei variabilei 
„y” pe mai multe perioade de timp: 

yt = f(xt, xt-1,…, xt-k) + ut; t = 1, n; j = 1, k , k<t 
unde: 
k = lungimea perioadei de decalaj (lag). 

Aceste tipuri de modele se utilizează, în special, la prognoza fenomenelor economice. 
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Analiza populaŃiei ocupate în funcŃie de timp
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II. Analiza şi prognoza populaŃiei ocupate folosind modelul econometric de timp 

 
• Model econometric polinomial de gradul 2 

Pentru a determina trendul populaŃiei ocupate şi valorile parametrilor modelului econometric 
se foloseşte programul Eviews cu următoarele rezultate: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aproximativ 81,03% din variaŃia populaŃiei ocupate este explicată de către variaŃia timpului 

(coeficientul de determinare este: R2 = 0,810385). 
Ipoteze : 

A. Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor   

Pentru verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor se foloseşte testul  Durbin-Watson. 
Acest test constă în compararea unei variabile d (d=1,15812) şi compararea sa cu două valori 
teoretice d1 şi d2 (d1=1,05 şi d2=1,35).  

Deoarece d2=1,35 < d=1,158 <4-d2=2,63 rezultă că erorile sunt independente 
B. Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor 

Ipoteza de normalitate a erorilor se verifică cu ajutorul testului Jarque-Berra. 
JB = 0,333103 < 2

1;05,0χ  = 3,84 şi că p(JB) = 0,846579 (probabilitatea ca testul J-B să nu depăşească 

valoarea tabelată a lui 2
1;05,0χ ), rezultă că  ipoteza de normalitate a erorilor nu este respinsă. 

C. Verificarea semnificaŃiei estimatorilor 
Estimatorii modelului sunt semnificativ diferiŃi de zero dacă: ( ) 1k1n;c tt −−−α≥  

Doar estimatori a
)

= 11371,14 şi b
)

= -320,52 sunt semnificativ diferiŃi de zero deoarece at ) = 39,54 ≥ 

t0,05;13 = 2,16 (p=0) şi bt ) = 3,87 ≥ t0,05;13 = 2,16 (p=0,0118) şi estimatorul c
)

 = 11,81 este 

semnificativ diferit de zero deoarece ct ) = 2,36 < t0,05;13 = 2,16 (p=0,1568) 

D. Verificarea validităŃii modelului -validitatea modelului se verifică cu  testul „F”.  
Deoarece Fc = 25,64 > Fα;ν1,ν2 = 4,84 şi p = 0,000046 ≤ α = 0,05, modelul este adecvat 

datelor.   
 

• Model econometric liniar  
 
 

 
 
 
 

VARIABILĂ DEPENDENTĂ : PO 
Nr. observaŃii : 15 
PO = a + b·t + c·t2 

 CoeficienŃi Eroarea 
standard 

T-statistic Probabilitate 

a 11371,14 287,5667 39,542777 0 
b -320,5260 82,70477 -3,875545 0,0022 
c 11,88130 5,026430 2,363764 0,0358 
Coeficientul de 
determinare 

0,81035 PO medie 9789,123 

Raportul de corelaŃie -0,8851 F-statistic 25,64300 
Durbin-Watson 1,158121 Probabilitate 0,000046 

Jarque-Bera 0,333103  
Probabilitate 0,846579 
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 Din graficul de mai sus se observă că în perioada 1996-1997 populaŃia ocupată a crescut, 
atingându-se în anul 1997 valoarea cea mai ridicată din intervalul 1996-2010. După 1998 populaŃia 
ocupată a cunoscut o tendinŃă accentuată de scădere, în anul 2005 existând cea mai scăzută valoare 
atinsă în acest interval. În perioada 2001-2010 au existat  numeroase fluctuaŃii, cea mai 
semnificativă fiind în perioada 2001-2002. 

 
 În urma folosirii pachetului de programe EViews se constată următoarele: 

VARIABILĂ DEPENDENTĂ : PO 
Nr. observaŃii : 14 
POt=a+b*t 
 CoeficienŃi Eroarea 

standard 
T-statistic Probabilitate 

a 1418,68 1283,611 1,105 0,2907 
b 0,845 0,1303 6,486 0 
Coeficientul de 
determinare 

0,778 PO medie 9725,98 

Raportul de corelaŃie -0,8497 F-statistic 42,078 
Durbin-Watson 1,98 Probabilitate 0 

Jarque-Bera 35,78  
Probabilitate 0 

Ipoteze : 
 A. Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor 
  Se verifică independenŃa erorilor cu ajutorul testului Durbin-Watson, comparând valoarea 
lui dc (1,98) cu d1(1,05 )şi d2(1,35), în funcŃie de numărul de variabile (14), de pragul de 
semnificaŃie (α=0,05), rezultând că d2<dc<4-d2, erorile fiind independente. 
 B.Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor 
 Se verifică normalitatea erorilor comparând valoarea lui JB (35,78) cu χ2 (23,68), care se 
află în funcŃie de numărul de observaŃii si de valoarea pragului de semnificaŃie(α=0,05) , Ńinând cont 
şi de probabilitate (0). Deoarece JB≥ χ2 şi probabilitatea mai mică decât α rezultă că se verifică 
ipoteza de normalitate a erorilor. 
 C. Verificarea semnificaŃiei estimatorilor 
 SemnificaŃia estimatorilor se realizează cu ajutorul testului T, în cadrul căruia se compara 
valoarea lui t-statistic cu tα,n-k.  
 Pentru estimatorul „a”valoarea lui t-statistic este de 1,105 fiind mai mică decât t0,05;12 a cărui 
valoare este de 2,179.Probabilitatea este mai mare decât pragul de semnificaŃie, ceea ce înseamnă că 
estimatorul nu este semnificativ diferit de 0. 
  Pentru estimatorul „b”valoarea lui t-statistic este de 6,486 fiind mai mare decât t0,05;12 a 
cărui valoare este de 2,179.Probabilitatea este mai mică decât pragul de semnificaŃie, ceea ce 
înseamnă că estimatorul este semnificativ diferit de 0. 
 D. Verificarea validităŃii modelului  
 Corectitudinea modelului se realizează cu ajutorul testului Fisher, comparând valoarea lui F-
statistic (42,078) cu Fα;k-1;n-k a cărui valoare este 4,76 rezultând că valoarea lui F-statistic este mai 
mare decât F0,05;1;12. Probabilitatea este 0, fiind mai mică decât valoarea pragului de semnificaŃie. 
Această ipoteza duce la concluzia că modelul econometric liniar PopulaŃia 
ocupată=1418,68+0,845*t . 

 
• Model econometric dublu logaritmic de tip liniar (putere) 

 
În urma folosirii pachetului de programe EViews se constată următoarele: 

VARIABILĂ DEPENDENTĂ : @LOG(PO) 
 
Nr. observaŃii : 14 
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POt=a*tb 

 CoeficienŃi Eroarea 
standard 

T-statistic Probabilitate 

a 8,341894 
 

0,129617 
 

64,35824 
 

0 

b 8,53*10-5 
 

1.32*10-5 

 
6,484379 
 

0 

Coeficientul de 
determinare 

0,77 
 

PO medie 9,180434 
 

Raportul de corelaŃie -0,8497 F-statistic 42,047 
Durbin-Watson 1,99 Probabilitate 0 

Jarque-Bera 36,052  
Probabilitate 0 

 Ipoteze : 
 A. Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor 
 Se verifică independenŃa erorilor cu ajutorul testului Durbin-Watson, comparând valoarea 
lui dc (1,99) cu d1(1,05 )şi d2(1,35), în funcŃie de numărul de variabile (14), de pragul de 
semnificaŃie (α=0,05), rezultând că d2<dc<4-d2, erorile fiind independente. 
 B.Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor 
 Se verifică normalitatea erorilor comparând valoarea lui JB (36,052) cu χ2, care se află în 
funcŃie de numărul de observaŃii si de valoarea pragului de semnificaŃie (23,68), Ńinând cont şi de 
probabilitate (0). Deoarece JB≥ χ2 şi probabilitatea mai mică decât α rezultă că se verifică ipoteza 
de normalitate a erorilor. 
 C. Verificarea semnificaŃiei estimatorilor 
 SemnificaŃia estimatorilor se realizează cu ajutorul testului T, în cadrul căruia se compara 
valoarea lui t-statistic cu tα,n-k.  
 Pentru estimatorul „a”valoarea lui t-statistic este de 64,35824 fiind mai mare decât t0,05;12 a 
cărui valoare este de 2,179.Probabilitatea este mai mică decât pragul de semnificaŃie, ceea ce 
înseamnă că estimatorul este semnificativ diferit de 0. 
  Pentru estimatorul „b”valoarea lui t-statistic este de 6,484 fiind mai mare decât t0,05;12 a 
cărui valoare este de 2,179.Probabilitatea este mai mică decât pragul de semnificaŃie, ceea ce 
înseamnă că estimatorul este semnificativ diferit de 0. 
 D. Verificarea validităŃii modelului 
 Corectitudinea modelului se realizează cu ajutorul testului Fisher, comparând valoarea lui F-
statistic (42,047) cu Fα;k-1;n-k a cărui valoare este 4,76 rezultând că valoarea lui F-statistic este mai 
mare decât F0,05;1;12. Probabilitatea este 0, fiind mai mică decât valoarea pragului de semnificaŃie. 
Această ipoteza duce la concluzia că modelul econometric dublu logaritmic de tip liniar  este valid. 
 
 În cadrul prognozei se vor compara coeficientul Theil, ponderea abaterii Bias, ponderea 
dispersiei Variance şi covariaŃia, pentru modelele econometrice liniar şi exponenŃial. Modelul care 
va avea cele mai mici valori ai indicatorilor vor fi aleşi. 

 Pentru prognoză se folosesc următorii indicatori: 
 FUNCłIE LINIARĂ FUNCłIE PUTERE FUNCłIE GR.2 
Coeficientul Theil 0,018851 0,001991 0,014718 
Ponderea Abaterii Bias 0,57925 0,043785 0 
Ponderea dispersiei 0,592915 0,585459 0,052513 
CovarianŃa 0,349161 0,370757 0,24787 

  
 Modelul econometric de tip putere prezintă cele mai mici valori ale indicatorilor menŃionaŃi 
anterior, modelul fiind bun pentru prognoză. 

  
 Se realizează prognoza pentru următorii 3 ani : 
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III. Analiza populaŃiei ocupate pe sexe, vârste, medii de reşedinŃă şi nivel de instruire 

 
Analiza pe sexe a populaŃiei ocupate din România pentru perioada 2000-2009, 

evidenŃiază o dominare a sexului masculin în raport cu cel feminin, iar analizând structura 
pe medii se pun în evidenŃă modificări semnificative. 

După 1989, ca urmare a restructurării şi privatizării, vor avea loc disponibilizări 
masive, în special ale salariaŃilor din industrie, cu rezidenŃă preponderentă în mediul 
urban. Scăderea ponderii populaŃiei ocupate din mediul urban se face vizibilă încă după 
1989 în acelaşi timp cu creşterea populaŃiei ocupate din mediul rural. 

Analizând structura pe vârste în anul 2008 şi 2009, populaŃia ocupată era 
concentrată la grupele cu potenŃial de muncă ridicat (25-34 ani – 73,24% în 2008 şi 
72,65% în 2009, 35-44 ani – 78,64% în 2008 şi 77,78% în 2009 şi 45-54 ani – 71,20% în 
2008 şi 70,41% în 2009). 

Analiza în dinamică, evidenŃiază faptul că structura pe grupe de vârste a suferit 
modificări semnificative. 

În cazul României, ratele de ocupare specifice pe vârste nu au valori mari la 
grupele de vârstă tânără (15-25 ani) pentru care productivitatea şi creativitatea în muncă 
sunt maxime. 

Diminuarea, în 2009 faŃă de 2008, a ponderii populaŃiei ocupate la grupele de vârstă 
15-64 de ani a permis grupelor vârstnice (65 de ani şi peste) realizarea unei ponderi 
crescânde. 

 
• Analiza populaŃiei ocupate  pe grupe de vârstă 

Pentru a verifica influenŃa grupelor de vârstă asupra populaŃiei ocupate vom folosi testul 
Anova din pachetul Data Analysis Excel. 

 
Anova: Single Factor      
SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   

15 - 24 14 432,9 30,92143 34,24797   

25 - 34  14 1054,2 75,30000 7,318462   

35 - 54 14 1067,4 76,24286 9,894945   

55 - 64 14 623,5 44,53571 31,66709   

ANOVA       

Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 21565,29 3 7188,43 345,895 0,0000 2,7826 

Within Groups 1080,67 52 20,78212    

Total 22645,96 55         

Analizând structura pe vârste, populaŃia ocupată este concentrată la grupele de vârstă 35 – 
54 ani cu rata medie anuală de 76,24%, urmată de grupa de vârstă 25-34 ani cu media anuală de 
75,3%. Rata de ocupare a grupei de vârstă 35-54 ani este semnificativ mai mare, din punct de 
vedere statistic, faŃă de celelalte grupe de vârstă  – p= 0,000000000038 < α = 0,05 Testul Student. 

Folosind testul F, se constată că rata de ocupare este influenŃată de vârstă, deoarece Fc = 
345,895 ≥ F0,05;1;12 = 4,75 iar p = 0 ≤ α = 0,05. 
 
 

ANI POT=8,34 *T0,0000835   (MII PERSOANE) 

2011 8,3419310265789 

2012 8,3419732548412 

2013 8,342013068902 
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• Analiza populaŃiei ocupate pe medii de reşedinŃă  
Pentru a verifica influenŃa mediului de reşedinŃă asupra populaŃiei ocupate vom folosi testul 

Anova din pachetul Data Analysis Excel. 
PopulaŃia ocupată în mediul rural, este semnificativ mai mare, din punct de vedere statistic, 

decât cea în mediul urban – p = 0,000054 < α = 0,05 testul T. 
Anova: Single Factor      
SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
Urban 14 68789,13 4913,509 30496,43   
Rural 14 68808,32 4914,88 503970,3   

ANOVA       

Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 13,16023 1 13,16023 20,75571 0,000109 4,225201 

Within Groups 6948067 26 267233,4    
Total 6948080 27         

Folosind testul F, se constată că populaŃia ocupată este influenŃată de mediul de reşedinŃă, 
deoarece Fc = 20,75571 ≥ F0,05;1;12 = 4,75 iar p = 0,000109 ≤ α = 0,05.  
 

• Analiza populaŃiei ocupate pe sex  
Pentru a verifica influenŃa sexului asupra populaŃiei ocupate vom folosi testul Anova din 

pachetul Data Analysis Excel. 
PopulaŃia ocupată de sex masculin (5346,835 mii persoane) este semnificativ mai mare, din 

punct de vedere statistic, decât cea de sex feminin (4481,555 mii persoane) deoarece p = 
0,00000000000000172 ≤ α = 0,05, testul diferenŃei dintre două medii 
Anova: Single Factor      
SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
M 14 74855,69 5346,835 120168,9   
F 14 62741,76 4481,555 124131   

ANOVA       

Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 5240968 1 5240968 42,90602 0,00000060 4,225201 
Within Groups 3175899 26 122150    
Total 8416867 27         

Deoarece Fc = 42,90602 ≥ F0,05;1;12 = 4,75 iar p = 0,00000060 ≤ α = 0,05, putem spune că 
populaŃia ocupată este influenŃată de sex.  
 

• Analiza populaŃiei ocupate în funcŃie de nivelul de instruire 
PopulaŃia ocupată cu nivelul de instruire mediu (5723 mii persoane) este semnificativ mai 

mare decât nivelul scăzut (2312,333 mii persoane) şi superior (1309,667 mii persoane) – p = 
0,0000034 – Testul t. 

Pentru a verifica influenŃa nivelului de instruire asupra populaŃiei ocupate vom folosi testul 
Anova din pachetul Data Analysis Excel. 
Anova: Single Factor      
SUMMARY      

Groups Count Sum Average Variance   
Superior 3 3929 1309,667 4712,333   
Mediu 3 17169 5723 1039   
Scăzut 3 6937 2312,333 201,3333   

ANOVA       
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Source of 
Variation 

SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 32115499 2 16057749 8092,717 0,000000000051 5,143253 
Within Groups 11905,33 6 1984,222    
Total 32127404 8         

Deoarece Fc = 8092,717 ≥ F0,05;1;2 = 5,14 iar p = 0 ≤ α = 0,05, putem spune că populaŃia 
ocupată este influenŃată semnificativ de nivelul de instruire al populaŃiei. 
IV.Analiza populaŃiei ocupate folosind modelele de corelaŃie 

Scăderea populaŃiei ocupate este şi rezultatul trecerii la un nou model de economie, 
respectiv de ocupare a forŃei de muncă, bazat pe principiile economiei de piaŃă. 

Scăderea populaŃiei ocupate se manifestă însă în condiŃiile unei evoluŃii uşor ascendente a 
populaŃiei în vârstă de muncă. 

CorelaŃia existentă între evoluŃia PIB şi creşterea gradului de ocupare a forŃei de muncă 
impune măsuri de revigorare a procesului investiŃional, care constituie un factor fundamental al 
creşterii veniturilor, condiŃie necesară pentru îmbunătăŃirea nivelul de trai al populaŃiei. 

Analiza legăturilor dintre evoluŃia PIB şi creşterea gradului de ocupare a forŃei de muncă are 
ca punct de plecare punerea în evidenŃă a existenŃei legăturilor. 

Pentru realizarea calculelor se foloseşte programul EViews  
Graficul punctelor empirice arată că acestea pot fi aproximate cu ajutorul unei drepte f (x) = 

a0 + a1x , modelul econometric devine: ROt = a0 + a1IPIBt + ut  
Estimarea parametrilor modelului, a0 şi a1, cu ajutorul estimatorilor 0a

)
 şi 1a

)
. În acest scop 

se va utiliza metoda celor mai mici pătrate (M.C.M.M.P.). 
 
VARIABILĂ DEPENDENTĂ : RO 
 
Nr. observaŃii : 14 
ROt = a0 + a1IPIBt + ut

 

 CoeficienŃi Eroarea 
standard 

T-statistic Probabilitate 

a 50,30024 
 

1,366800 
 

36,80148 
 

0 

b 0,118360 
 

0,029255 4,045761 
 

0,0016 

Coeficientul de 
determinare 

0,576961 
 

RO medie 54,69286 
 

Raportul de corelaŃie -0,778 F-statistic 16,36818 
Durbin-Watson 1,458898 Probabilitate 0,001623 

Jarque-Bera 1,619807  
Probabilitate 0,444901 

Doar 57,58 % din variaŃia ratei de ocupare a forŃei de muncă este explicată de către indicele 
produsului intern brut. 

Măsurarea intensităŃii legăturii dintre  IPIB şi gradul de ocupare al forŃei de muncă este 
realizată cu ajutorul coeficientului de corelaŃie. 
 Valoarea acestui coeficient este destul de mare deci între IPIB şi gradul de ocupare al forŃei 
de muncă există o legătură de intensitate mare (ry/x = 0,759599). 

Între indicele real al PIB şi rata de ocupare a forŃei de muncă există o legătură directă 
(creşterea indicelui real al PIB conduce la creşterea ratei de ocupare a forŃei de muncă) de 
intensitate medie . 

Ipoteze: 

A. Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor   

Pentru verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor se foloseşte testul  Durbin-Watson. 
Acest test constă în compararea unei variabile d (d=1,46) şi compararea sa cu două valori teoretice 
d1 şi d2 (d1=1,08 şi d2=1,36) preluate din tabela de distribuŃie Durbin-Watson în funcŃie de un prag 
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de semnificaŃie α (α=0,05), de numărul variabilelor explicative k (k=1) şi de numărul observaŃiilor 
n (n=14).  
Deoarece d2=1,36 < d=1,46 <4-d2=2,64 erorile sunt independente 

B. Verificarea ipotezei de homoscedasticitate a erorilor  

Pentru se va realiza cu ajutorul testului White. 

F-statistic 7,993847 Probabilitate 0,007182 

R-squared 8,293695 Probabilitate 0,015814 
 

Analizând rezultatele afişate de programul EViews se constată că Fc = 7,993847 > F0,05;1;12 = 

4,75 şi LM = 8,293695 > 2
1;05,0χ  = 3,84 este respinsă ipoteza nulă potrivit căreia rezultatele 

estimării sunt nesemnificative. 
C. Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor 
Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor se realizează cu ajutorul testului Jarque-Berra.  

Se constată că JB = 1,619807 < 2
1;05,0χ  = 3,84 cu p(JB) = 0,444901 (probabilitatea ca testul 

JB să nu depăşească valoarea tabelată a lui 2
1;05,0χ ) deci ipoteza de normalitate a erorilor este 

acceptată. 
D. Verificarea semnificaŃiei estimatorilor 
Pentru ca estimatorii modelului să fie semnificativ diferiŃi de zero trebuie ca: 

( ) 1k1n;a tt
0 −−−α≥)  şi ( ) 1k1n;a tt

1 −−−α≥) . 

 Se constată că atât parametrul 0a
)

= 50,3 cât şi parametrul 1a
)

= 0,12 sunt semnificativ diferiŃi 

de zero deoarece: 
0at ) = 36,801 ≥ t0,05;14 = 2,145 (p=0 < α=0,05) iar 

1at ) = 4,046  ≥ t0,05;14 = 2,145 

(p=0,0016 < α=0,05). 
E. Verificarea validităŃii modelului  
Validitatea modelului se realizează cu testul „F” . Deoarece Fc = 16,36818 > Fα;ν1,ν2 = 4,75, 

atunci modelul este adecvat datelor (p=0,001623).   

Modelul econometric este: RO=C(1)+C(2)*IPIB →RO=50,30024464+0,11836*IPIB 

 
V.Analiza populaŃiei ocupate folosind modelele econometrice de regresie 

  
V.1. CorelaŃie între productivitatea muncii şi populaŃia ocupată 

 
În urma folosirii pachetului de programe EViews se constată următoarele: 

VARIABILĂ DEPENDENTĂ : PRODUCTIVITATEA 

Nr. observaŃii : 15 

Productivitate=a+b*populaŃia ocupată 

 CoeficienŃi Eroarea 
standard 

T-statistic Probabilitate 

a 239604,2 
 

49283,02 
 

4,861 0,0003 

b -22,11621 
 

5,022 -4,40 0,0007 

Coeficientul de 
determinare 

0,598 Productivitate medie 23105,95 

Raportul de corelaŃie -0,7736 F-statistic 19,38 

Durbin-Watson 0,387 Probabilitate 0,000714 

Jarque-Bera 0,3488  

Probabilitate 0,8399 
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Ipoteze : 
 Raportul de corelaŃie (-0,7736) depăşeşte pragul de -0,75 ceea ce înseamnă că între 
productivitate si populaŃia ocupată există o corelaŃie de intensitate mare şi inversă, deoarece 
parametrul „b” are o valoare negativă(-22,11621). 
 A. Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor   

 Se verifică independenŃa erorilor cu ajutorul testului Durbin-Watson, comparând valoarea 
lui dc (0,387) cu d1(1,08 )şi d2(1,36), în funcŃie de numărul de variabile (15), de pragul de 
semnificaŃie (α=0,05), rezultând că 0<dc<d1, existând o autocorelare pozitivă ,erorile nefiind 
independete. 

 B. Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor 
 Se verifică normalitatea erorilor comparând valoarea lui JB (0,3488) cu χ2 (25) , care se află 
în funcŃie de numărul de observaŃii si de valoarea pragului de semnificaŃie ,Ńinând cont şi de 
probabilitate (0,8399). Deoarece JB mai mic decât  χ2 şi probabilitatea mai mare decât pragul de 
semnificaŃie α rezultă că nu se verifică ipoteza de normalitate a erorilor. 

 C. Verificarea semnificaŃiei estimatorilor 
 SemnificaŃia estimatorilor se realizează cu ajutorul testului T, în cadrul căruia se compara 
valoarea lui t-statistic cu tα,n-k.  
 Pentru estimatorul „a”valoarea lui t-statistic este de 4,861 fiind mai mică decât t0,05;13 a cărui 
valoare este de 2,160.Probabilitatea este mai mică decât pragul de semnificaŃie, ceea ce înseamnă că 
estimatorul este semnificativ diferit de 0. 
  Pentru estimatorul „b”valoarea lui t-statistic este de 4,40 fiind mai mare decât t0,05;13 a cărui 
valoare este de 2,160. Probabilitatea este mai mică decât pragul de semnificaŃie, ceea ce înseamnă 
că estimatorul este semnificativ diferit de 0. 
 D. Verificarea validităŃii modelului  
 Se realizează cu ajutorul testului Fisher, comparând valoarea lui F-statistic (19,38) cu Fα;k-1;n-

k a cărui valoare este 4,67 rezultând că valoarea lui F-statistic este mai mare decât F0,05;1;13. 
Probabilitatea este 0,000714 fiind mai mică decât valoarea pragului de semnificaŃie, ceea ce 
conduce la faptul că modelul econometric de tip liniar Productivitatea=239604,2+(-
22,11621)*PopulaŃia ocupată este valid. 
  

V.2. CorelaŃie între Indicele populaŃiei ocupate(Ipo) şi Indicele salariului (Is) 
 
În urma folosirii pachetului de programe EViews se constată următoarele: 

VARIABILĂ DEPENDENTĂ : IS 
Nr. observaŃii : 15 
Is=a+b*Ipo 

 CoeficienŃi Eroarea 
standard 

T-statistic Probabilitate 

a -140,5978 
 

362,457 
 

-0,3879 0,7044 

b 2,6962 
 

3,6598 0,7367 0,4744 

Coeficientul de determinare 0,040079 Is mediu 126,3067 
 

Raportul de corelaŃie 0,200190 F-statistic 0,5427 
Durbin-Watson 0,1922 Probabilitate 0,4743 

Jarque-Bera 1,7388  
Probabilitate 0,4191 

  
 
 Ipoteze : 
 Raportul de corelaŃie (0,200190) este cuprins între intervalul [0;0,35]  ceea ce înseamnă că 
între indicele salariului şi indicele populaŃiei ocupate există o corelaŃie de intensitate mică şi directă, 
deoarece parametrul „b” are o valoare pozitivă (2,6962). 
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 A. Verificarea ipotezei de independenŃă a erorilor 
 Se verifică independenŃa erorilor cu ajutorul testului Durbin-Watson, comparând valoarea 
lui dc (0,1922) cu d1(1,08 )şi d2(1,36), în funcŃie de numărul de variabile (15), de pragul de 
semnificaŃie (α=0,05), rezultând că 0<dc<d1, existând o autocorelare pozitivă, erorile nefiind 
independente. 
 B. Verificarea ipotezei de normalitate a erorilor 
 Se verifică normalitatea erorilor comparând valoarea lui JB (1,7388) cu χ2 (25) , care se află 
în funcŃie de numărul de observaŃii si de valoarea pragului de semnificaŃie ,Ńinând cont şi de 
probabilitate (0,4191). Deoarece JB mai mic decât  χ2 şi probabilitatea mai mare decât pragul de 
semnificaŃie α rezultă că nu se verifică ipoteza de normalitate a erorilor. 
 C. Verificarea semnificaŃiei estimatorilor 
 SemnificaŃia estimatorilor se realizează cu ajutorul testului T, în cadrul căruia se compara 
valoarea lui t-statistic cu tα,n-k.  
 Pentru estimatorul „a”valoarea lui t-statistic este de 0,3879 fiind mai mică decât t0,05;13 a 
cărui valoare este de 2,160. Probabilitatea (0,7044) este mai mare decât pragul de semnificaŃie, ceea 
ce înseamnă că estimatorul nu este semnificativ diferit de 0. 
  Pentru estimatorul „b”valoarea lui t-statistic este de 0,7367 fiind mai mică decât t0,05;13 a 
cărui valoare este de 2,160. Probabilitatea (0,4744) este mai mare decât pragul de semnificaŃie, ceea 
ce înseamnă că estimatorul nu este semnificativ diferit de 0. 
 D. Verificarea validităŃii modelului 
 Corectitudinea modelului se realizează cu ajutorul testului Fisher, comparând valoarea lui F-
statistic (0,5427) cu Fα;k-1;n-k a cărui valoare este 4,67 rezultând că valoarea lui F-statistic este mai 
mică decât F0,05;1;13. Probabilitatea este 0,4743 fiind mai mare decât valoarea pragului de 
semnificaŃie, ceea ce conduce la faptul că modelul econometric de tip liniar Is=-
140,5978+2,6962*Ipo este valid. 
 
 5.Concluzii 
 În urma folosirii programului EViews a rezultat faptul că populaŃia ocupată este cel mai bine 
reprezentată de modelul econometric de timp de tipul liniar întrucât F calculat are valoarea cea mai 
mare comparativ cu celelalte funcŃii, putere şi polinomială de gradul 2. 
 În urma folosirii testului ANOVA din pachetul Data Analysis Excel s-a constat că populaŃia 
ocupată este influenŃată de: 

o vârstă, rata de ocupare fiind concentrată la grupa de vârsta 35-54 
o mediul de reşedinŃă, populaŃia ocupată în mediul rural fiind semnificativ mai mare d.p.d.v. 

statistic decât cea din urban 
o de sex, populaŃia ocupată de sex masculin este semnificativ mai mare d.p.d.v. statistic decât 

cea de sex feminin 
o de nivelul de instruire, populaŃia ocupată cu nivelul de instruire mediu este semnificativ mai 

mare din punct de vedere statistic decât nivelul scăzut şi superior. 
 Între populaŃia ocupată şi indicele produsului intern brut există o legătură directă şi de 
intensitate mare, măsurarea intensităŃii fiind realizată cu ajutorul coeficientului de corelaŃie. 
 Între indicele populaŃiei ocupare şi indicele salariului există o corelaŃie de intensitate mică şi 
directă. 
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LEU/EURO 
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Introducere 
Modelarea economică reprezintă un proces de cunoaştere mijlocită a realităŃii cu ajutorul unui 
instrument cu caracteristici speciale: modelul. Sistemul real supus studiului este înlocuit prin 
modelul său, care este o reprezentare simplificată a obiectului cercetat. Modelul econometric 
este, de regulă, o mulŃime de relaŃii numerice care permite reprezentarea simplificată a 
procesului economic supus studiului (uneori chiar a întregii economii). Modelele actuale 
comportă adesea mai mult de zece relaŃii (ecuaŃii). Validitatea unui model este testată prin 
confruntarea rezultatelor obŃinute cu observaŃiile statistice. Pentru a studia un fenomen 
economic se încearcă   reprezentarea lui prin comportamentul unei variabile. Această variabilă 
economică depinde, la rîndul său de alte variabile de care este legată prin relaŃii matematice.  
 
Modele econometrice de regresie  
Cu ajutorul regresiei liniare, se poate determina impactul pe care îl au mai multe variabile 
independente asupra anumite variabile (numită variabilă dependentă). Coeficientul variabilei 
independente arată cu cât se modifică variabila dependentă, Yt, atunci când variabila 
independentă, jt X , se modifică cu o unitate, în condiŃiile în care celelalte variabile 
independente rămân constante. Pentru ca inferenŃa bazată pe rezultatele regresiei liniare multiple 
să fie validă, trebuie îndeplinite un set de şase ipoteze, regresia bazată pe acest set de ipoteze 
fiind cunoscută ca modelul clasic normal de regresie multiplă. 
 
Modele econometrice de timp 
Analiza econometricăa evoluŃiei în timp a fenomenelor şi proceselor economice reprezintă o 
latură distincta cercetării variabilelor economice cu ajutorul metodelor cantitative. În cazul 
modelelor care includ factorul timp – serii de timp, cronologice sau dinamice, cum mai sunt 
eledenumite – variabilele factoriale sunt înlocuite de un şir de valori care exprimă,de regulă, o 
acumulare de perioade egale de timp. Modelele econometrice bazate pe factorul timp sunt 
reprezentate, de obicei, prin două şiruri de date paralele, în care primul şir arată variaŃia 
caracteristicii de timp, iar cel de-al doilea şir arată variaŃia caracteristicii studiate de la o unitate 
de timp la alta.Un element fundamental al analizei econometrice cu ajutorul seriilor de timp îl 
reprezintă alegerea lungimii seriei de date, de regulă, fiind necesar un număr suficient de mare 
de termeni, astfel încât să  poată fi aplicate principiile legii numerelor mari şi să poată fi 
fundamentate corect previziunile pe diferite perioade de timp.Un alt element fundamental îl 
reprezintă alegerea formei optime de analiză a seriei de date. Din acest punct de vedere, cea mai 
utilizată modalitate de analiză a seriilor de timp o reprezintă descompunerea evoluŃiei seriei 
dinamice pe componente determinate de acŃiunea diferiŃilor factori de influenŃă. 
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2. Analiza şi prognoza cursului valutar folosind modele econometrice de timp 
În cazul seriilor cronologice sau a seriilor de timp, specificarea modelului porneşte de la 
reprezentarea grafică a datelor, respectiv construirea cronogramei. 

 
 
Deoarece, în perioada analizată, 
evoluŃia fenomenului prezintă o 
creştere permanentă, fără oscilaŃii 
semnificative, modelul econometric 
ce poate fi utilizat pentru aproximarea 
evoluŃiei fenomenului este de forma: 
CSt = a + b*t + ut 

 
 
Utilizând pachetul de programe EViews în vederea estimării parametrilor modelului au fost 
obŃinute următoarele rezultate: 
 

Aproximativ 57,15% din variaȋia cursului de 
schimb leu-euro este justificată de variaȋia 
timpului (coeficientul de determinaȋie este 
0,571528). De asemenea, raportul de 
corelație (0,755995) determină o legătură 
puternică ȋi de intensitate medie între 
variaȋia timpului ȋi cursul de schimb 
valutar. 

Pe baza rezultatelor estimării rezultă 
modelul: CS = 2,97 + 0,12*t 

 
Pe lângă influenȋele majore pe care cursul de schimb le suferă din partea unor variabile 
economice de tipul celor studiate până acum, prin natura sa, cursul valutar are ȋi o puternică 
lătură autoregresivă, de memorare a comportamentului său istoric. 
Din punct de vedere econometric, termenul de autoregresiv defineȋte măsura în care o variabilă 
economică prezintă caracteristica de a se autocorela, în sensul că nivelul curent al acesteia este 
determinat într-o măsură semnificativă de nivelurile sale anterioare, decalate cu una sau mai 
multe perioade în urmă. 
Introducerea anticipaȋiilor în modelul de determinare a cursului leului are la bază modelul 
autoregresiv de ordinul întâi (AR1), de forma: 

CSt = a + b*CSt–1 + ut 

Variabila dependentă: CURS LEU/EUR 
Metoda celor mai mici pătrate 
Nr. de observaȋii: 72  
CS = a + b*CS(-1) 

 Coeficienȋi 
Eroarea 
standard 

t-Statistic Probabilitatea 

a
)

 0,042897 0,084623 27,506922 0,0000 

b
)

 0,991388 0,021790 45,49739 0,0000 

Coef. de 
autocorelaȋie 

0,963 Curs mediu 3,874811 

Evoluția cursului de schimb leu-euro în perioada 2001 - 2011
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F-statistic 2070,012 Coef. de 
autodeterminaȋie 

0,967742 
Probabilitatea 0,000000 

Durbin – Watson 1,805149  

Se observă că valorile coeficienȋilor de autocorelaȋie, respectiv, de autodeterminaȋie sunt 
foarte mari (0,963, respectiv, 0,968), ceea ce înseamnă că evoluȋia cursului valutar al leului 
este puternic autoregresivă, nivelul anterior având o influenȋă extrem de mare asupra nivelului 
curent al cursului.  

Pe baza rezultatelor estimării rezultă modelul: CSt = 0,04 + 0,99*CSt-1 

2. Analiza cursului de schimb folosind modele econometrice de regresie 
2.1. Modele econometrice de analiză a corelației dintre soldul comerțului exterior ți 
cursul de schimb leu-euro 

Identificarea modelului econometric 
presupune alegerea unei funcŃii matematice 
care să descrie corelaŃia dintre cele variabila 
exogenă (independentă) – soldul comerȋului 
exterior (SCE) - ȋi variabila endogenă 
(dependentă) – cursul de schimb (CS). În 
cazul modelului unifactorial, procedeul cel 
mai des folosit este reprezentarea grafică a 
datelor (graficul de corelaȋie). 
Din graficul de corelaȋie se deduce că 
modelul econometric dintre soldul 
comerȋului exterior ȋi cursul de schimb este 
de forma: CS = a + b*SCE + u 

 
Între soldul comerȋului exterior ȋi cursul de 
schimb există o corelaȋie de intensitate medie ȋi 
directă (raportul de corelaȋie 0,765426). 
Aproximativ 58,59% din variaȋia cursului de 
schimb leu-euro este explicată de variaȋia soldului 
comerȋului exterior (coeficientul de determinaȋie 
este 0,585877).  
Se observă că valoarea coeficientului de 
determinaȋie este destul de mică, ceea ce înseamnă 
că influenȋa soldului comerȋului exterior asupra 
cursului de schimb real nu este foarte puternică la 
ora actuală, ceea ce arată că există ȋi alȋi factori 
mai semnificativi, care ȋin, mai ales, de politica 
monetară a statului. 

Pe baza rezultatelor estimării rezultă modelul: CS = 4,44 + 0,0006*SCE 

  La creȋterea soldului comerȋului exterior cu un milion euro cursul de schimb al monedei 
naȋionale se apreciază cu 0,0006 unităŃi. 

2.2. Modele econometrice de analiză a corelației dintre masa monetară M2 ți cursul de 
schimb leu-euro 
Identificarea modelului econometric presupune alegerea unei funcŃii matematice care să descrie 
corelaŃia dintre cele variabila exogenă (independentă) – masa monetară în sens larg (M2) - ȋi 
variabila endogenă (dependentă) – cursul de schimb (CS). Procedeul folosit pentru alegerea 
funcȋiei matematice este reprezentarea grafică a datelor (graficul de corelaȋie). 
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Din graficul de corelaȋie se deduce 
că modelul econometric dintre 
masa monetară în sens larg ȋi 
cursul de schimb leu-euro este de 
forma: CS = a + b*M2 + u 
 
 
 
 
 
 

 
 
Masa monetară are o puternică influenȋă 
asupra cursului leului (valoarea raportului 
de corelaȋie este 0,876). Valoarea 
coeficientului de determinaȋie este mare 
(0,768), ceea ce conduce la concluzia că 
76,8% din variaȋia cursului de schimb al 
leului este influenȋată  de variaȋia masei 
monetare. 

Pe baza rezultatelor estimării rezultă 
modelul: CS = 2,52 + 0,00000858*M2 

La creȋterea masei monetare M2 cu un 
milion lei, cursul de schimb al monedei 
naȋionale se apreciază cu 0,00000858 unităŃi. 
 
2.3. Modele econometrice de analiză a corelației dintre rezervele internaționale brute ale 
BNR ți cursul de schimb leu-euro 
Un alt parametru utilizat în modelarea cursului de schimb al leului îl constituie rezervele 
internaționale brute ale BNR (RIB), care includ aurul, valutele convertibile (efective ȋi cecuri, 

disponibil la BRI, FED ȋi la bănci străine), 
bonurile de tezaur SUA, disponibilul libelat 
în DST la Fondul Monetar Internaȋional 
ȋi alte active externe convertibile (bonuri 
de tezaur pe termen mediu ȋi lung) 
exprimate în milioane EURO, la sfârȋitul 
perioadei. 
Alegerea funcŃiei matematice care să 
descrie corelaŃia dintre cele variabila 
exogenă (independentă) – rezervele 
internaȋionale brute (RIB) - ȋi variabila 
endogenă (dependentă) – cursul de schimb 
(CS) se face cu ajutorul graficului de 
corelaȋie.  

 
Din graficul de corelaȋie se deduce că modelul econometric dintre rezervele internaȋionale 
brute ȋi cursul de schimb leu-euro este de forma: CS = a + b*RIB + u 
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Variabila dependentă: CURS LEU/EUR 
Metoda celor mai mici pătrate 
Nr. de observaȋii: 72  
CS = a + b*RIB 

 Coeficienȋi 
Eroarea 
standard 

t-Statistic Probabilitatea 

a
)

 2,217613 0,143633 15,43947 0,0000 

b
)

 - 0,0000569 4,85E-06 - 11,71340 0,0000 

Coef. de 
determinaȋie 

0,941 Curs mediu 3,871612 

F-statistic 137,2036 Raportul de 
corelaȋie 

- 0,813737 
Probabilitatea 0,000000 
JB 0,6722 Durbin – 

Watson 
2,285 

Probabilitatea  0,7146 
 
Între rezervele internaȋionale brute ale BNR ȋi cursul de schimb al leului, în perioada ianuarie 
2006 - decembrie 2011, există o legătură intensă ȋi inversă (raportul de corelaȋie este de - 
0,813737). Valoarea coeficientului de determinaȋie este foarte mare (0,941), cea mai mare de 
până acum, ceea ce înseamnă că influenȋa rezervelor internaȋionale brute ale BNR asupra 
cursului de schimb al leului este substanȋială. Acest lucru se datorează faptului că, la ora 
actuală, politica monetară ȋi valutară a băncii naȋionale este foarte importantă în determinarea 
cursului valutar, existând o implicare semnificativă a autorităȋilor în acest domeniu. 

Pe baza rezultatelor estimării rezultă modelul: CS = 2,22 - 0,00006*RIB 

 2.4. Modele econometrice de analiză a corelației dintre soldul comerțului exterior, 
masa monetară M2 ți rezervele internaționale brute ale BNR ți cursul de schimb leu-
euro   

Modelul final este construit pe baza influenȋei simultane exercitate de balanȋa de plăȋi 
externe (reprezentată de soldul comerȋului exterior, SCE), de masa monetara (M2), de 
rezervele internationale brute (RIB) ȋi de cursul de schimb din perioada anterioară (CSt-1), 
conform ecuaȋiei generale: 
CSt = a0 + a1 × SCEt-1 + a2 × M2t + a3 × RIBt + a4 × CSt-1 + ut 
Variabila dependentă: CURS LEU/EUR 
Metoda celor mai mici pătrate 
Nr. de observaȋii: 72  
CSt = a0 + a1 × SCEt-1 + a2 × M2t + a3 × Dt + a4 × RIBt + a5 × CSt-1  

 Coeficienȋi 
Eroarea 
standard 

t-Statistic Probabilitatea 

0a
)

 0,574085 0,255807 2,244217 0,0282 

1a
)

 0,000102 3,35E-05 3,054978 0,0033 

2a
)

 0,000001 9,97E-07 2,005028 0,03186 

3a
)

 -0,000119 7,59E-06 -2,565080 0,01224 

4a
)

 0,693320 0,070445 9,841970 0,0000 

Curs mediu 3,874811 
F-statistic 547,0200 

Coef. de 
determinaȋie 

0,976787 
Probabilitatea 0,000000 
JB 6,785457 Durbin – 

Watson 
1,60772 

Probabilitatea  0,33617 
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Se observă că valoarea coeficientului de determinatie (0,976787) este foarte mare, ceea ce arată 
că, practic, peste 97,68% din variaȋia cursului de schimb al leului se datorează influenȋei 
cumulate a variatiei soldului comerȋului exterior, a masei monetare, a rezervelor 
internaȋionale brute ȋi ale cursului din perioada anterioară. Aceasta înseamnă că legătura 
dintre cele cinci variabile factoriale ȋi cursul valutar al leului este foarte puternică. 
 

Pe baza rezultatelor estimării rezultă modelul:  

CSt = 0,574085 + 0,000102 × SCEt-1 + 0,000001 × M2t - 0,000119 × RIBt + 0,69332 × CSt-1 

 
Concluzii: 
Se observă că valoarea coeficientului de determinaȋie este destul de mică, ceea ce înseamnă că 
influenȋa soldului comerȋului exterior asupra cursului de schimb real nu este foarte puternică 
la ora actuală, ceea ce arată că există ȋi alȋi factori mai semnificativi, care ȋin, mai ales, de 
politica monetară a statului. Rezultatele obȋinute din realizarea regresiilor confirma corelația 
de intensitate medie pozitivă existentă între soldul comerȋului exterior ȋi cursul de schimb. 
  Masa monetară constituie, aȋadar, un factor de influenȋă esenȋial în determinarea 
comportamentului cursului de schimb al leului ȋi va reprezenta o componentă de bază a 
modelului final. La creȋterea masei monetare M2 cu un milion lei cursul de schimb al monedei 
naȋionale se apreciază cu 0,00000858 unităŃi. În perioada ianuarie 2006 – decembrie 2011, 
între masa monetară M2 ȋi cursul de schimb leu – euro există o corelaȋie directă ȋi intensă. 
Raportul de schimb al monedei este determinat de masa monetară ce se află în circulaŃie deci 
excedentul de masă monetară duce inevitabil la deprecierea valutei iar dacă masa monetară 
scade atunci valuta se apreceiază. 
Între cursul valutar ȋi rezervele internaȋionale brute există o corelaȋie inversă ȋi intensă. 
Acest lucru înseamnă că atunci când rezervele internaȋionale brute cresc, cursul valutar va 
scădea, ceea ce înseamnă o apreciere a cursului si, invers, dacă rezervele internationale brute 
scad, cursul va creȋte, adică se va deprecia. 
 
Evoluȋia cursului de schimb are implicaȋii majore asupra îndeplinirii obiectivelor politicii 
monetare a BNR, atât din perspectiva asigurării stabilităȋii preȋurilor, cât ȋi a menȋinerii 
stabilităȋii sistemului financiar. Se poate observa că în perioada 2001-2004 am asistat la 
deprecierea leului în raport cu moneda unică europeană, după care a urmat o perioadă de 
depreciere semnificatică a leului faȋă de euro(până în anul 2007). Aprecierea reală s-a datorat 
atractivităȋii pentru investitorii străini a evoluȋiilor economice interne ȋi a pieȋelor valutare 
ȋi de capital interne ȋi internaȋionale. După această perioadă am asistat la o nouă depreciere a 
monedei naȋionale, lentă în prima parte a anului 2008 ȋi accelerată în a doua parte a anului ȋi 
începutul anului 2009 până în present. 
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1. MODELE STATISTICE FOLOSITE ÎN ANALIZA ŞOMAJULUI 

 
În România, numărul de şomeri se determină prin mai multe metode: recensământ, ancheta 

prin sondaj, estimări oficiale, oficiile forŃei de muncă, prelucrarea datelor oferite de instituŃii 
guvernamentale, ca Ministerul Muncii şi ProtecŃiei Sociale. 

Recensământul populaŃiei este o metodă de observare totală a populaŃiei, periodică, prin care 
se determină şi indicatorii forŃei de muncă şi numărul de şomeri. 

I.N.S. realizează începând cu anul 1996 Ancheta asupra forŃei de muncă în gospodării 
(AMIGO). Aceasta este o metodă modernă pentru cercetarea statistică a forŃei de muncă, având ca obiect 
principal măsurarea populaŃiei active, ocupate şi în şomaj  şi a populaŃiei inactive. 
 

2. ANALIZA STATISTICĂ A EVOLUłIEI ŞOMAJULUI ÎN ROMÂNIA 
 

 Problematica şomajului, a naturii, dimensiunii şi combaterii acestuia este una dintre cele 
mai grave cu care se confruntă societatea românească. Prin efectele sale directe, şomajul depăşeşte 
cadrul propriu-zis al pieŃei muncii, fiind implicat în conturarea dezechilibrelor macroeconomice. 
           În perioada analizată, 1996 ÷ 2010, numărul şomerilor scade în medie anual cu 1,64 mii 
persoane (cu 0,21%) iar numărul mediul de şomeri este de 715,01 mii persoane. 

Evoluția numărului total al țomerilor ți a ratei țomajului în 
perioada 1996 - 2010
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În perioada 1996 ÷ 2010, ca urmare a accelerării restructurării unor ramuri şi activităŃi 

economice, precum şi a declinului producŃiei din majoritatea regiunilor Ńării, se observă o creştere a 
numărului de şomeri de la 748,06 mii persoane în 1996 la 845,27 mii persoane în 2002 (rata 
generale a şomajului creşte de la 6,5% la 8,4% în 2002). Relansarea creşterii economice în anii 
2003 şi 2008 a condus la diminuarea şomajului. Începând cu anul 2009, şomajul începe să crească 
din cauza crizei economice care începe să apară. (cu 149,6 mii persoane – 25,99% faŃă de anul 
2008) 
 Ponderea şomerilor BIM în populaŃia activă, atinge nivelul maxim în 2002, când rata 
şomajului este de 8,4%, şi nivelul minim în anii 1997 şi 2008, pentru cei doi ani rata şomajului este 
de 5,8%. 
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2.1 ANALIZA ŞOMAJULUI PE FACTORI DE GRUPARE 
 

2.1.1 Analiza şomajului pe sexe 
   

Problematica promovării egalităŃii şanselor în viaŃa socială pentru ambele sexe constituie o 
cerinŃă esenŃială pentru societatea românească, fiind considerată ca o componentă de bază a 
preocupării pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului. De aceea, stimularea în egală 
măsură a contribuŃiei femeilor şi bărbaŃilor la dezvoltarea durabilă şi la progresul societăŃii a căpătat 
o importanŃă crescândă în România. 

 
Anova: Single Factor 
SUMMARY       

Groups Count Sum Average Variance   
Masculin 15 6310,8 420,72 1816,022   
Feminin 15 4414,39 294,29 1650,588   

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 119879 1 119879 69,1621 0,0000000048 4,195972 
Within Groups 48532,55 28 1733,305    
Total 168411,6 29         

 
În perioada analizată, 1996 ÷ 2010, bărbaŃii reprezintă categoria cea mai numeroasă în 

rândul şomerilor (numărul mediu al şomerilor de sex masculin – 420,72 mii persoane – este 
semnificativ, din punct de vedere statistic (p = 0,000000002381 < 0,05 – testul t), mai mare decât 
cel al şomerilor de sex feminin – 294,29 mii persoane  
Deoarece, prin aplicarea testului ANOVA, se obŃine Fc = 69,1621 > Ft = 4,20 (p=0,0000000048 < 
0,05) putem afirma că sexul influenŃează semnificativ numărul de şomeri.  

Şomajul în rândul bărbaŃilor atinge maximul în anul 2002, nivelul este de 494,08 mii 
persoane (rata şomajului este de 8,9%) iar minimul în anul 1997 când avem 343,23 mii persoane 
(rata şomajului este de 5,5%). În rândul femeilor, şomajul atinge punctul maxim în anul 1996 – 
369,40 mii persoane (rata şomajului este de 7,1%) – şi minim în anul 2008 când şomajul în rândul 
femeilor este de numai 206,32 mii persoane (rata şomajului este de 4,7%). 

Evoluția numărului de țomeri ți a ratei țomajului în perioada 1996 - 2010
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Rata şomajului înregistrat în rândul femeilor o depăşeşte pe cea a bărbaŃilor până în anul 
1997 (la nivelul acestui an rata şomajului era de 6,1% pentru femei şi de 5,5% pentru bărbaŃi). 
Începând cu anul 1998 situaŃia se schimbă, rata şomajului masculin este semnificativ mai mare 
decât cea a femeilor (p = 0,00000008365 testul t). 
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În perioada analizată, 1996 – 2010, ponderea bărbaŃilor în totalul şomerilor are un trend 
crescător şi este mai mare decât a femeilor. 
 

2.1.2  Analiza şomajului pe medii de reşedinŃă 
 

Anova: Single Factor 
Groups Count Sum Average Variance   
Urban 15 7429,326 495,2884 3484,513   
Rural 15 3295,819 219,7213 991,9827   

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 569529,3 1 569529,3 254,4532 1,39E-15 4,195972 
Within Groups 62670,94 28 2238,248    

Total 632200,3 29         

 Începând cu anul 1996 şi până în 2010, în mediul urban, volumul şomajului este aproape 
dublu decât în mediul rural. Valoarea medie a şomajului în mediul urban este de 495,29 mii 
persoane, valoare ce este semnificativ mai mare decât cea din mediul rural, 219,72 mii persoane 
(p=6,94234*10-16 < 0,05 testul t). 
Folosind testul ANOVA se obŃine Fc = 254,45 > Ft = 4,20, deci putem spune că mediul de reşedinŃă 
(factorul principal de grupare) influenŃează semnificativ numărul şomerilor. 

În rândul persoanelor din mediul urban, nivelul maxim al şomajului este atins în anul 2000 
când are valoarea de 592,74 mii persoane (rata şomajului este de 11,1%) iar cel minim este 
înregistrat în anul 2008 când avem un număr de 370,34 mii persoane în şomaj (rata şomajului este 
de 6,8%). În mediul rural, începând cu anul de bază, 1996, şomajul este în scădere până în 2001, 
când are cea mai mică valoare de 163,84 mii persoane (rata şomajului este de 2,8%), după care 
începe să crească (nivelul maxim de 282,12 mii persoane este întâlnit în anul 2004 cu o rată a 
şomajului de 6,2%). 
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Evoluția numărului de țomeri ți a rate i țomajului în perioada 1996 - 2010
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Rata şomajului în mediul urban este net superioară celei din mediul rural (p=6,94234*10-16 
< 0,05 testul t) şi are un trend descrescător (scade în medie anual cu 0,02%), în schimb, rata 
şomajului din mediul rural are un trend crescător (creşte în medie anual cu 1,43%) 

Structura țomajului în funcție de mediul de rețedință
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 Ponderea şomerilor din mediul urban este semnificativ mai mare decât a şomerilor din 
mediul rural (p=5,37*10-10 testul t). 
 În perioada analizată, 1996 – 2010, ponderea şomerilor din mediul urban în totalul şomerilor 
are un trend crescător până în anul 2001, de la 67,83% din nr de şomeri în 1996 până la 76,97% din 
nr.de şomeri în 2001, după care are un trend descrescător, ajungând la 69,77% din nr total de 
şomeri. 
 Ponderea şomerilor din mediul rural are un trend descrescător până în anul 2001, pleacă de 
la 32,17% din nr. de şomeri în 1996 şi ajunge în 2001 la 23,03% din nr. total de şomeri. După anul 
2001 până în 2010, trendul începe să crească ajungând ca ponderea şomerilor din mediul rural să fie 
de 30,23% din numărul total de şomeri. 

 
2.1.3 Analiza şomajului pe grupe de vârstă 
 

Se ştie că şomajul nu afectează în mod egal diferitele categorii de oameni; tinerii au fost 
întotdeauna categoria de vârstă cea mai vulnerabilă faŃă de şomaj. 
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Anova: Single Factor      
Groups Count Sum Average Variance   
15-24 15 3701,80 246,79 2455,51   
25-34 15 3023,28 201,55 662,09   
35-44 15 2161,32 144,09 173,01   
45-54 15 1552,69 103,51 581,00   
55-64 15 279,38 18,63 77,42   
peste 65 15 6,67 0,44 0,15   

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 722156,7 5 144431,3 219,435 1,16*10-46 2,323126 
Within Groups 55288,5 84 658,1965    
Total 777445,3 89         

 
 Persoanele tinere predomină în rândul şomerilor (pentru grupa de vârstă 15 ÷ 24 ani, 
numărul mediu de şomeri este 246,79 mii persoane iar pentru grupa 25 ÷34 ani, numărul mediu de 
şomeri este de 201,55 mii persoane); pentru grupele de vârstă de peste 35 ani, numărul mediu de 
şomeri se reduce (este sub 150 mii persoane). DiferenŃa dintre cele două categorii de şomeri (grupa 
de vârstă 15 – 34 ani şi peste 35 ani) este semnificativă, din punct de vedere statistic, p = 0 < 0,05 
testul t.  
 Prin aplicarea testului ANOVA, se constată că vârsta influenŃează semnificativ nivelul 
şomajului (Fc = 219,435 > Ft = 2,32). 
 În perioada analizată, 1996 ÷ 2010, se întâlnesc următoarele situaŃii: şomerii cu vârsta 15 
÷24 ani au un trend descrescător (pleacă de la 350,19 mii persoane în 1996 şi ajunge în 2010 la 
204,08 mii persoane, scade cu 146,11 mii persoane faŃă de anul 1996 şi în medie cu 10,44 mii 
persoane anual), una din cauzele care conduc la scăderea trendului este emigrarea unei părŃi din 
forŃa de muncă tânără; pentru grupa de vârstă 25÷34 ani, şomajul are un trend crescător până în 
2002 (când şomajul ajunge la 255,34 mii persoane) după care, până în anul 2010, trendul şomajului 
este descrescător; pentru grupa de vârstă 35÷44 ani, şomajul are un trend oscilant; pentru persoanele 
cu vârsta mai mare de 45 ani, şomajul are un trend crescător, semn al preferinŃei tot mai mari pentru 
angajarea persoanelor tinere şi cu experienŃă (pentru grupa de vârstă 45÷54 ani, şomajul creşte în 
medie anual cu 3,86 mii persoane iar pentru o vârstă mai mare de 55 ani, şomajul creşte în medie 
anual cu 1,77 mii persoane). 

Evoluția țomerilor pe grupe de vârstă în perioada 1996 - 2010
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Rata şomajului, pentru grupa de vârstă 15 – 24 ani, este semnificativ mai mare decât rata 

şomajului pentru restul grupelor de vârstă (p = 4,29343*10-28 < 0,05). 
Pentru grupa 15 – 24 ani, în 2010 rata şomajului creşte cu 1,3 puncte procentuale faŃă de 

2009 şi cu 2,10 puncte procentuale faŃă de 1996. Pentru grupa de vârstă 25 – 34 ani, rata şomajului, 
în 2010 faŃă de 2009, creşte cu 0,9 puncte procentuale şi cu 0,7 puncte procentuale faŃă de 1996. 
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Rata şomajului, pentru grupa de vârstă 35 – 54 ani, în 2010 creşte cu 0,1 puncte procentuale faŃă de 
2009 şi cu 1,7 puncte procentuale faŃă de anul 1996. Pentru grupa de vârstă 55 – 64 ani, rata 
şomajului creşte cu 0,3 puncte procentuale în 2010 faŃă de 2009 şi cu 2,4 puncte procentuale în 
2010 faŃă de 1996.  

Evoluția ratei țomajului pe grupe de vârstă în perioada 1996 - 2010
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Pentru toate grupele de vârstă, rata şomajului are un trend crescător, astfel: pentru grupa de 
vârstă 15 – 24, rata şomajului creşte în medie anual cu 0,72%; pentru grupa de vârstă 25 – 34 ani, 
rata şomajului creşte în medie anual cu 0,67%; pentru grupa de vârstă 35 - 54 ani, rata şomajului 
creşte în medie anual cu 2,59% şi cea mai mare creştere a ratei şomajului, de 9,72%/an, o avem 
pentru grupa de vârstă 55 – 64.  
 

Anova: Single Factor      
Groups Count Sum Average Variance   
15-24 15 294,1 19,61 2,21   
25-34 15 109,2 7,28 0,58   
35-54 15 78,9 5,26 0,61   
55-64 15 27,5 1,83 0,84   

ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 2696,83 3 898,94 848,31 1,27*10-46 2,77 
Within Groups 59,34 56 1,06    
Total 2756,17 59         

  
Se ştie că şomajul nu afectează în mod egal diferitele categorii de oameni: pentru tinerii cu 

vârsta mai mică de 24 ani, rata şomajului are cel mai ridicat nivel mediu - 19,61%, urmează grupa 
de vârstă 25 – 34 ani, pentru care valoarea medie este de 7,28%, pentru grupa de vârstă 35 – 54 ani 
valoarea medie este de 5,26% iar pentru 55 – 64 ani valoarea medie este de 1,83%. 

Folosind testul ANOVA, se obŃine Fc = 848,31 > Ft = 2,77, deci vârsta influenŃează 
semnificativ rata şomajului. 

 
În privinŃa structurii şomerilor pe grupe de vârstă, se remarcă ponderea mult mai ridicată a 

şomerilor în rândul tinerilor, grupa de vârstă 15÷24 ani. În majoritatea anilor, ponderea şomajului 
pentru această grupă este de peste 29% (maximul este în 1996 când această pondere este de 46,81% 
din totalul şomerilor), cu excepŃia anilor 2009 şi 2010 când este de 28,93% şi respectiv 28,14% din 
totalul şomerilor. Este singura grupă de vârstă pentru care, în perioada analizată, ponderea scade (de 
la 46,81% în 1996 la 28,14% în 2010 din totalul şomerilor).  

Pentru grupele cu vârsta mai mare de 25 ani, ponderea şomajului este în creştere. 
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Rata țomajului pe sexe în perioada 1996 - 2010
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Pentru persoanele tinere, atât pentru femei cât şi pentru bărbaŃi, rata şomajului este net 

superioară decât în cazul persoanelor cu vârsta mai mare de 25 ani (pentru femeile tinere rata 
şomajului are un nivel mediu de 19,55% faŃă de 4,54% cât înregistrează rata medie a şomajului 
pentru femeile cu vârsta mai mare de 25 ani iar pentru bărbaŃii cu vârsta mai mică de 24 ani este de 
19,6% faŃă de 5,57%). 

Rata şomajului pentru femeile cu vârsta mai mică de 24 ani este mai mare decât a bărbaŃilor 
până în anul 1999, după care până în 2010 situaŃia se schimbă. În schimb, în cazul bărbaŃilor cu 
vârsta mai mare de 25 ani, pe toată perioada analizată, rata şomajului este mai mare decât a 
femeilor. 

Pentru bărbaŃii tineri, rata şomajului creşte, în perioada analizată, în medie anual cu 0,36 
puncte procentuale iar pentru femei scade cu 0,13 puncte procentuale. În cazul persoanelor cu vârsta 
mai mare de 25 ani, rata şomajului creşte în medie anual cu 0,17 puncte procentuale, pentru bărbaŃi, 
iar pentru femei cu 0,06 puncte procentuale. 

Rata țomajului pe  medii de rețedință în perioada 1996 - 2010
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Rata şomajului, pentru tinerii cu vârsta până în 24 ani din mediul urban cât şi pentru cei din 

mediul rural, este superioară persoanelor cu vârsta peste 25 ani. (pentru tinerii din mediul urban rata 
medie a şomajului în perioada analizată este de 27,33% iar pentru cele din mediul rural este de 
13,27% în comparaŃie cu rata medie a şomajului de 7% a persoanelor cu vârsta mai mare de 25 ani 
din mediul urban şi de 2,95% a celor din mediul rural). 
 În mediul urban, pentru ambele grupe de vârstă, rata şomajului scade (pentru grupa 15 – 24 
ani, rata şomajului scade în medie anual cu 1,7% iar pentru grupa de vârstă mai mare de 25 ani cu 
1,03%) iar pentru mediul rural, rata şomajului creşte (pentru persoanele cu vârsta mai mică de 24 
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ani, rata şomajului creşte în medie anual cu 0,71% iar pentru cele cu vârsta mai mare de 25 ani cu 
3,06%). 

3. ANALIZA CORELAłIEI DINTRE RATA ŞOMAJULUI ŞI RATA INFLAłIEI 
 În perioada 1996 ÷ 2010, între rata şomajului şi rata inflaŃiei există o corelaŃie negativă. 
Altfel spus, nivele ridicate ale şomajului sunt asociate cu nivele scăzute ale inflaŃiei. 
 RelaŃia dintre inflaŃie şi şomaj este dată de funcŃia de regresie: rş = a + bri + u. 
unde: u reprezintă influenŃa altor factori asupra ratei şomajului. 
 

 
 

SUMMARY OUTPUT      

Multiple R - 0,478135      

R Square 0,228613      

Adjusted R Square 0,169276      

Standard Error 0,673128      

Observations 15      

ANOVA       

  df SS MS F Significance F  

Regression 1 1,745689 1,745689 3,852761 0,071426  

Residual 13 5,890311 0,453101    

Total 14 7,636        

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Intercept 7,125517 0,22664 31,43982 1,19E-13 6,635892 7,615143 

Rata inflaŃiei -0,00914 0,004659 -1,96285 0,071426 -0,01921 0,00092 

 
Între rata inflaŃiei şi rata şomajului există o legătură de intensitate medie şi inversă (raportul 

de corelaŃie este -0,48). Aproximativ 22,86% din variaŃia ratei şomajului este explicată de variaŃia 
ratei inflaŃiei (coeficientul de determinaŃie este 0,2286) 

� Probabilitatea asociată parametrului a
)

 este p = 0 şi respectiv a parametrului b
)

 este p = 0,07 
O valoare cât mai apropiată de zero a acestei probabilităŃi va indica o semnificaŃie ridicată a 

parametrului respectiv, în caz contrar, aceasta confirmând, împreună cu testul t, faptul că parametrul 
respectiv este nesemnificativ 

� Valoarea calculată a testului t pentru estimatorul a
)

 este 1
ct  = 31,44 şi pentru estimatorul b

)

 este 
2
ct  = 1,96. 

CorelaŃia dintre rata inflaŃiei şi rata şomajului 

y = 0,0439x + 6,4886
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Modelul de regresie dintre rata inflaŃiei (variabila cauză) şi rata şomajului (variabila efect) este de 
forma: 

tş
r
)

 = 7,12 - 0,009 *rit 

 
Concluzii 

În perioada 1996 ÷ 2010, ca urmare a accelerării restructurării unor ramuri şi activităŃi 
economice, precum şi a declinului producŃiei din majoritatea regiunilor Ńării, se observă o creştere a 
numărului de şomeri până în anul 2002. Relansarea creşterii economice în anii 2003 şi 2008 a 
condus la diminuarea şomajului. Începând cu anul 2009, şomajul începe să crească din cauza crizei 
economice care începe să apară. 

Ponderea şomerilor BIM în populaŃia activă, atinge nivelul maxim în 2002, când rata 
şomajului este de 8,4%, şi nivelul minim în anii 1997 şi 2008, pentru cei doi ani rata şomajului este 
de 5,8%. 

În perioada analizată, 1996 ÷ 2010, bărbaŃii reprezintă categoria cea mai numeroasă în 
rândul şomerilor, consecinŃă a procesului de restructurare economică, îndeosebi în activităŃile de 
minerit, metalurgie, construcŃii, în care forŃa de muncă masculină este dominantă, au eliberat tot mai 
multă forŃă de muncă, absorbită ulterior de sectorul terŃiar, în care femeile şi-au găsit mai uşor 
locuri de muncă.  

Rata şomajului înregistrat în rândul femeilor o depăşeşte pe cea a bărbaŃilor până în anul 
1997 (la nivelul acestui an rata şomajului era de 6,1% pentru femei şi de 5,5% pentru bărbaŃi). 
Începând cu anul 1998 situaŃia se schimbă, rata şomajului masculin este semnificativ mai mare 
decât cea a femeilor. 
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SECłIUNEA 3 – MANAGEMENT ŞI MARKETING 

 

CALITATE, VALOARE, SERVICII – COORDONATE DE BAZĂ  ÎN SATISFACEREA 
CONSUMATORULUI STUDIU DE CAZ: S.C. ANTARES TRANSPORT S.A. 

 
Autor: DICU Florentina Mihaela 

Anul III, Economia ComerŃului Turismului şi Serviciilor 
Coordonator ştiinŃific: Prof. univ. dr. Mihaela DIACONU 

 
1. IMPORTANłA SERVICIILOR ÎN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL 

 
 Serviciile se constituie astăzi ca un grup de activităŃi bine conturate, ca un sector distinct al 
economiei naŃionale, sectorul terŃiar. Consumul de servicii reprezintă o componentă importantă a 
calităŃii vieŃii. 
 Un serviciu va putea fi mai mult sau mai puŃin intangibil în raport de suportul fizic în care 
va fi integrat şi care va fi folosit în procesul de fabricaŃie. Unele servicii pot fi pure, adică realizate 
şi comercializate o singură dată prin folosirea resursei umane însoŃită de bunuri sau de suport fizic 
sau integrate în suporturile fizice. Serviciile pot fi consumate în acelaşi timp şi loc unde au fost 
produse sau la un moment şi amplasament diferite. 
 ActivităŃile de servicii constau în concretizarea proceselor complete de satisfacere a 
nevoilor. Acestea nu apar precum bunurile care vor fi folosite într-o etapă precisă a procesului de 
producŃie, dar satisfac o cerere cerută. Nu există posibilitatea de a separa producŃia de consum, acest 
lucru implicând şi prezenŃa obligatorie a personalului de contact şi interacŃiune între perstator şi 
client care nu întotdeauna este una uşoară. 
 Serviciul poate fi definit ca fiind tranzacŃia unui bun imaterial organizată cu participarea 
beneficiarilor, tranzacŃie care se adresează unui public divers, dar segmentat, cu o ofertă 
personalizată.137 
 Din definiŃiile serviciilor conturate în literatura de specialitate se desprind câteva elemente 
definitorii138: 

• Serviciile sunt nemateriale sau intangibile; 
• Serviciile sunt activităŃi desfăşurate fie în mod distinct, fie în legătură cu anumite bunuri şi 

alcătuiesc un sector distinct al economiei, sectorul terŃiar; în mod frecvent, achiziŃionarea 
unui bun include şi servicii sau un serviciu implică şi prezenŃa unui bun tangibil (ex: 
avionul, un circuit turistic); 

• Serviciile presupun obligativitatea prezenŃei personalului reprezentat de persoana 
prestatorului şi cea a beneficiarului; 

• Serviciile sastisfac anumite nevoie de bază şi/sau nevoi elevate; 
• Serviciile sunt destinate schimbului şi pot fi plasate pe o scală care inculde un serviciu pus şi 

un bun pur. 
 
 Cercetările şi publicaŃiile în materie de calitate s-au dezvoltat în ultimii ani pentru că 
satisfacŃia clientului înseamnă enorm pentru întreprindere: un client satisfăcut este, în general, un 
client fidel care are relaŃii intense cu firma de servicii care foloseşte o paletă largă de servicii şi este 
un ”avocat al firmei”, un formator de opinii favorabile firmei pentru reclama gratuită pe care o 
realizează. Asigurarea unor servicii de calitate reprezintă garanŃia creşterii încasărilor întreprinderii 
şi a succesului acesteia pe termen lung. 

                                                
137 Diaconu Mihaela, Micu Cristina, Administrarea întreprinderii de comerț, turism, servcii, Editura Universității din 
Pitești, 2010, p. 11 
138 Idem, p.17 
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 Conform standardului internaŃional ISO 8402-1997, calitatea reprezintă ”ansamblul 
proprietăŃilor caracteristicilor unei unităŃi (produs, serviciu, proces, activitate, organizaŃie, 
persoană) care conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesităŃi exprimate sau implicite”.139 
 Calitatea servicului este diferită de cea a unui produs. În timp ce produsul obŃinut pe 
baza unui proces tehnologic care are o anumită ritmicitate, este controlat în ceea ce priveşte 
concordanŃa între normele tehnice şi rezultat, cunoscându-se cu certitudine nivelul calităŃii, serviciul 
este fabricat cu ajutorul clientului şi este vândut înainte de a fi fabricat şi controlat, iar fiecare 
serviciu şi fiecare proces de servucŃie este o experienŃă unică pentru fiecare client datorită 
variabilităŃii serviciilor. 
 În spiritul orientării conceptului de calitate către clienŃi, este necesar considerarea 
dimensiunii temporare a calităŃii ca fiind foarte importantă, aceasta definind calitatea prin 
îndeplinirea cerinŃelor pentru asigurarea satisfacŃiei clientului pe termen lung. Deci, calitatea este 
considerată a fi capacitatea produsului/serviciului de a respecta cerinŃele clientului şi de a oferi un 
plus de valoare în raport de aşteptările clientului. 
 În concluzie, calitatea trebuie înŃeleasă având următoarele caracteristici: 

- Este exprimată printr-un ansamblu de caracteristici şi nu numai printr-o caracterstică; 
- Trebuie percepută şi analizată numai în relaŃie cu nevoile clienŃilor; 
- Prin calitate se satisfac nevoi exprimate, dar şi implicite care sunt într-o dinamică 

permanentă. 
 
 2. PREZENTAREA FIRMEI S.C. ANTARES TRANSPORT S.A. 

 SC ANTARES TRANSPORT SA are sediul central în municipiul Rm. Vâlcea, str. Dacia, 
nr. 10, Cod Poştal: 240539 având Codul Unic de Identificare: RO 1472990, iar Nr. Registrul 
ComerŃului: J38/1454/1991. 
 Telefon: 0250734161  
 Fax: 0250 733179 
  Website: www.antares-transport.ro 
 
 Istoricul societarii începe în urmă cu 60 de ani când exista ca Întreprindere de Transporturi 
Auto JudeŃeană: ITA- Rm.Vâlcea. Din anul 2004 face parte din grupul de firme ANTARES şi se 
prezintă ca una dintre cele mai importante firme cu tradiŃie în domeniul transportului rutier la 
nivelul judeŃului Vâlcea, activând în următoarele domenii:  

• transportul rutier de persoane prin curse regulate; 
• transportul rutier de persoane prin curse ocazionale; 
• servicii de autogară; 
• activităŃi de service (reparaŃii auto şi inspecŃie tehnică periodică); 
• sector de alimentaŃie publică (prin Restaurantul „Antares Grill” şi Fast Food-ul din Autogara 

1 Mai).  
 
 Societatea se află în plin proces de modernizare, construindu-si cu atenŃie o nouă identitate, 
stabilindu-şi ca valori de bază orientarea faŃă de cerinŃele clientului şi calitatea serviciilor. 

 

Misiune 
 Antares Transport asigura transportul calatorilor în condiŃii de maximă siguranŃă şi confort 
pentru a satisface nevoile, dorinŃele şi aşteptările clienŃilor. 

Viziune 
 Antares Transport doreşte să se impună ca primul furnizor de servicii de transport călători 
din judeŃul Vâlcea. La nivel naŃional, Antares Transport îşi va consolida poziŃia între primii 15 
operatori de transport de călători intra şi interurban. 

                                                
139 Potié Christian, Diagnosticul calităŃii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001, p.14 
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Valori 
• Orientarea către client - satisfacŃia clientului este indicatorul suprem al eficientei şi 

eficacităŃii noastre în încercarea de a oferi clienŃilor cele mai bune soluŃii pentru a răspunde 
nevoilor lor; 

• Calitatea serviciilor - serviciile noastre oglindesc cu acurateŃe modul nostru de lucru şi 
gradul de respect pe care îl acordam clienŃilor noştri. Aşa cum vom ştii să ne respectăm 
clienŃii, oferindu-le cele mai bune produse/servicii, tot aşa vom câştiga şi stima lor; 

• Oamenii - implicarea şi lucrul în echipă sunt valorile noastre umane esenŃiale; 
• ExperienŃa în domeniul transportului de călători. 

 
3. ORIENTAREA SPRE CLIENTI – PREOCUPARE PERMANENTA A S.C. ANTARES 

TRANSPORT S.A. 
 
 ÎnŃelegerea şi măsurarea satisfacŃiei clientului, reprezintă o preocupare centrală. SatisfacŃia 
este un concept larg, acceptat în ciuda dificultăŃilor reale de măsurare şi interpretare, cu care se 
confruntă abordările tipice ale evaluării sale. 
 Pentru a avea succes pe piaŃa internă şi externă întreprinderile îşi concentrează din ce în ce 
mai mult eforturile spre înŃelegerea cerinŃelor implicite şi explicite ale clienŃilor, în scopul creşterii 
continue a gradului de satisfacere a necesităŃilor şi aşteptărilor acestora, luând în considerare atât 
clienŃii actuali, cât şi pe cei potenŃiali. Totodată, întreprinderile trebuie să identifice metode şi 
instrumente adecvate pentru evaluarea gradului de satisfacŃie a clienŃilor şi asigurarea loialităŃii 
celor mai importanŃi, precum şi pentru îmbunătăŃirea sistemului relaŃional intern şi extern şi crearea 
unor relaŃii de parteneriat cu clienŃii fideli. 
 Cu mai mult de treizeci şi cinci de ani în urmă, unul dintre părinŃii managementului modern 
Peter Drucker, a remarcat că primul obiectiv al oricărei firme trebuie să fie acela de a-şi crea-căştiga 
o clientelă140. Totuşi, crearea clienŃilor poate fi o sarcină dificilă. Datorită faptului că în zilele 
noastre consumatorii au de optat între mai multe produse şi mărci de produse, servicii care mai de 
care mai atractive, de preŃuri diferite şi de diverşi furnizori, problema aflării modului în care ei fac 
această alegere devine capitală.  
 În majoritatea covârşitoare a cazurilor s-a ajuns la concluzia că aceştia aleg oferta care le 
aduce cea mai mare valoare, maximizând această valoare în raport cu: 

- costurile implicate de căutarea unui produs; 
- mobilitate; 
- cunoştinŃele disponibile; 
- veniturile limitate etc. 

 Ei îşi formează anumite aşteptări legate de valoare şi acŃionează pe baza acestora. Apoi, 
compară valoarea obŃinută din consumarea produsului cu valoarea aşteptată. Rezultatele acestei 
situaŃii influenŃează satisfacŃia lor şi comportamentul de reachizitionare.  
 Prin urmare potenŃialii clienŃi îşi definesc un nivel propriu al valorii aşteptate, apreciază 
fiecare ofertă în raport cu acesta şi acŃionează în consecinŃă. 
 Considerăm deci că cea mai utilă şi mai pertinentă modalitatea de a definii valoarea oferită 
clienŃilor este aceea de a pleca de la premisa conform căreia consumatorii vor cumpăra de la firma 
care după opinia lor le oferă cea mai mare satisfacŃie. 
 Valoarea la consumator este diferenŃa dintre totalitatea beneficiilor pe care acesta le aşteaptă 
de la un produs şi costul total pe care-l suportă în vederea „achiziŃionării” lui. 
 SatisfacŃia consumatorului poate fi definită în acest context ca şi diferenŃă între 
performanŃele percepute de către acesta în ceea ce priveşte un produs sau serviciu şi aşteptările 
sale141. 

                                                
140 Cătoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului, ediția a II- a, Editura Uranus, București, 2004, p.81 
141 Diaconu Mihaela, Managementul calității în afaceri – curs universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2011, p.37 
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 În mod evident, clienŃii sunt influenŃaŃi de numeroase constrângeri şi uneori fac alegeri care 
ignoră avantajele oferite de o anumită companie. Totuşi, clienŃii Ńin de foarte multe ori cont de 
valoarea care li se oferă. Aceasta presupune o evaluare din partea vânzătorului a valorii totale 
percepută de client şi a costurilor totale suportate de acesta, corespunzătoare produselor-serviciilor 
proprii şi celor ale concurentei, pentru a afla la ce nivel se ridică oferta sa din punctul de vedere al 
valorii oferite clientului.  
 Dacă vânzătorul observă că firmele concurente oferă o valoare mai mare, acesta va avea 
două variante: 

- poate încerca să crească valoarea prin îmbunătăŃirea produsului, serviciilor, perfecŃionarea 
personalului şi a imaginii ofertei; 

- poate reduce costurile totale suportate de client prin micşorarea preturilor, simplificarea 
procesului de comanda şi livrare, ori prin oferirea de garanŃii care să reducă riscurile 
cumpărătorului. 

  
 Cu scopul de a creşte eficienŃa, productivitatea şi competitivitatea organizaŃiei, în toamna 
anului 2005 s-a demarat procesul de proiectare şi implementare a sistemului de management al 
calităŃii pentru Antares Transport. 
 Au existat o multitudine de factori care au condus la necesitatea abordării managementului 
calităŃii, dintre care menŃionam: 

• Realizarea încrederii în produsele şi serviciile oferite; 
• Satisfacerea clientului; 
• ÎmbunătăŃirea imaginii pe piaŃă; 
• ÎmbunătăŃirea calităŃii produselor şi serviciilor; 
• Reducerea costurilor non-calităŃii; 
• Creşterea profitului; 
• Alinierea la cerinŃele unor standarde internaŃionale; 
• SatisfacŃia, motivaŃia, angajamentul, conştientizarea personalului propriu; 
• Certificarea, ca parte a culturii calităŃii. 

 Acest proces a fost o muncă de echipă în care a fost implicat tot personalul organizaŃiei, 
începând cu Directorul General şi terminând cu ultimul angajat şi s-a concretizat prin identificarea 
proceselor din cadrul organizaŃiei, stabilirea obiectivelor calităŃii care se regăsesc în DeclaraŃia de 
Politică a Directorului General şi elaborarea documentelor sistemului: manualul calităŃii, proceduri 
de sistem şi operaŃionale şi instrucŃiuni de lucru. 
 
 ANTARES TRANSPORT, fiind o firmă orientată spre client, satisfacŃia acestuia reprezintă 
atât un obiectiv, cât şi un factor esenŃial al succesului companiei. De-a lungul timpului, s-au obŃinut 
rezultate importante în privinŃa satisfacerii clienŃilor, fiind foarte cunoscută şi apreciată piaŃa locală.  
 ANTARES TRANSPORT a conştientizat faptul că prin satisfacerea clienŃilor se pot obŃine 
numeroase avantaje. ClienŃii satisfăcuŃi de serviciile achiziŃionate vor fi mult mai puŃin sensibili la 
preŃ şi vor rămâne fideli firmei pentru o perioadă mai lungă de timp. Ei vor cumpăra şi alte 
produse/servicii ale companiei, pe măsura ce firma va introduce produse noi sau le va îmbunătăŃi pe 
cele existente. Nu în ultimul rând, un client satisfăcut va vorbi favorabil despre firma va determina 
şi alte persoane să apeleze la noi. 
 
 Managementul calităŃii este o parte integrantă a managementului organizaŃiei care urmăreşte 
atingerea unor obiective operaŃionale precum: obŃinerea unor produse de calitate corespunzătoare 
cerinŃelor, în cantitatea solicitată, la un termen convenit, la locul solicitat, toate aceste activităŃi 
urmând a se realiza cu costuri minime.142 

                                                
142 Diaconu M., op.cit., p.51 
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 Conform SR ISO 8402:1995 – ”Managementul calităŃii şi asigurarea calităŃii – 
vocabular”, managementul calităŃii reprezintă ”ansamblul activităŃilor funcŃiei generale de 
management care determină: 

- politica în domeniul calităŃii; 
- obiectivele şi responsabilităŃile pe care le implementează în cadrul sistemului calităŃii prin 

mijloace ca: planificarea calităŃii, monitorizarea calităŃii, asigurarea calităŃii şi 
îmbunătăŃirea calităŃii.”143 

 Conform standardului ISO 9000:2006 – ”Sisteme de management al calităŃii. Principii 
fundamentale şi vocabular”, managementul calităŃii este ”un ansamblu de activităŃi coordonate 
pentru a orienta şi controla o organizaŃie în ceea ce priveşte calitatea.”144 
 Orientarea şi Ńinerea sub control a unei organizaŃii în ceea ce priveşte calitatea presupune145: 

- stabilirea politicii referitaore la calitate; 
- stabilirea obiectivelor calităŃii; 
- planificarea calităŃii; 
- Ńinerea sub control a calităŃii; 
- asigurarea calităŃii; 
- îmbunătăŃirea calităŃii. 

 O bună calitate presupune nu numai corectarea de fiecare dată a erorilor, ci şi prevenirea 
repetării lor. Un sistem de managementul calităŃii consecvent practicat trebuie să asigure controlul 
factorilor tehnic, organizatoric şi uman, care influenŃează calitatea produselor şi serviciilor şi 
evitarea erorilor printr-un sistem transparent de procese şi relaŃii clar definite. 
 ClienŃii ştiu să aprecieze managementul calităŃii după cum: 

• primesc la timp produsele sau serviciile, 
• produsele corespund cerinŃelor lor, 
• trebuie să recurgă la reclamaŃii mult mai rar, 
• pot să se bazeze pe furnizori. 

 Un management al calităŃii sistematic contribuie astfel direct la asigurarea competitivităŃii. 
 Fără discuŃie, implementarea şi menŃinerea sistem de asigurarea calităŃii presupune 
cheltuieli. Structura organizaŃională internă trebuie analizată critic, iar schimbările necesare trebuie 
efectuate consecvent. Până când toŃi angajaŃii vor deveni conştienŃi de avantajele unui astfel de 
sistem, e nevoie de răbdare şi de tact în adoptarea schimbărilor. Când toate aceste obstacole vor fi 
depăşite, sistemul de managementul calităŃii va constitui baza succesului viitor, atât pe plan extern 
cât şi intern. 
  
 Managementul calităŃii constă în planificarea şi implementarea tuturor măsurilor necesare 
pentru modelarea produselor şi proceselor dintr-o întreprindere, astfel ca cerinŃele tuturor grupelor 
implicate (clienŃi, furnizori, angajaŃi, acŃionari) să fie satisfăcute. 
 Evident, această sarcină nu este uşoară. De aceea, pentru realizarea ei este nevoie de un 
sistem performant şi inteligent – un sistem de managementul calităŃii. 
  

Sistemul de management al calităŃii este acel sistem de management prin care se 
orientează şi se Ńine sub control o organizaŃie în ceea ce priveşte calitatea. Aceste activităŃi 
coordonate de la nivelul cel mai înalt al unei organizaŃii pentru146: 

• definirea politicii în domeniul calităŃii; 
• definirea obiectivelor măsurabile referitoare la calitate; 
• direcŃionarea organizaŃiei spre atingerea obiectivelor referitoare la calitate; 

                                                
143 Idem, p.51 
144 Ibidem, p.51 
145 Olaru M., ș.a., Managementul calității, suport de curs, Editura ASE București, 2009-20010, citat de Diaconu M, 
op.cit., p.51-52 
146 Diaconu M., op.cit., p.53 
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• Ńinerea sub control a activităŃilor care influenŃează calitatea şi stabilirea de acŃiuni corective 
dacă se impun ca urmare a necorcordanŃelor între obiectivele calităŃii şi rezultatele calităŃii. 

 
 Conceptele cheie ale managementului calităŃii sunt următoarele147: 

• orientarea către client – fiecare angajat din întreprindere trebuie să ştie cum şi în ce 
măsură îşi poate aduce contribuŃia la creşterea gradului de satisfacŃie a clientului. Cu cât 
cerinŃele clienŃilor sunt mai bine reflectate în cadrul sistemului de managementul calităŃii, 
cu atât contribuŃia sistemului la succesul firmei va fi mai mare. 

• claritatea politicii calităŃii – cu cât conducerea firmei va formula mai clar şi mai exact 
sarcinile şi obiectivele, cu atât procesele vor putea fi organizate mai eficient. 

• structurarea sistematică şi eficientizarea proceselor de muncă – accentul cade pe 
“sistematic”, fără de care ne vom confrunta cu procese incomplete, neconcordanŃe şi în 
cele din urmă cu calitatea nesatisfăcătoare a produselor şi serviciilor. 

• implicarea angajaŃilor – de multe ori, angajaŃii renunŃă să semnaleze problemele existente. 
Managementul calităŃii trebuie să adopte o poziŃie în care orice angajat trebuie încurajat să 
semnaleze erorile şi disfuncŃionalităŃile chiar dacă nu are o propunere concretă de 
remediere. Ulterior se va lucra în comun la găsirea unei soluŃii. 

• adaptarea flexibilă a sistemului de managementul calităŃii la noi exigenŃe – un sistem 
optim de managementul calităŃii este conceput pentru situaŃia particulară a firmei dintr-un 
anumit moment. Firesc, sistemul trebuie astfel elaborat încât să permită în orice moment o 
adaptare flexibilă la noi exigenŃe. Managementul calităŃii este un proces viu. Nici 
elementele, nici structura sistemului nu trebuie să se transforme în impedimente. 

• comunicarea deschisă pe tema procesului de îmbunătăŃire a calităŃii – implicarea tuturor 
angajaŃilor în acest proces presupune completa lor informare. AngajaŃii trebuie să 
primească numai informaŃiile de care au nevoie pentru a-şi îndeplini optim sarcinile. 
Trebuie purtate dicuŃii deschise cu toŃi angajaŃii despre punctele tari şi punctele slabe ale 
proceselor, căutând răspuns la întrebarea: “ce îmbunătăŃiri se pot aduce?”. 

  
 Cine vrea să supravieŃuiască în concurenŃa acerbă de astăzi, este constrâns să acorde 
clienŃilor actuali şi potenŃiali un rol central în strategiile sale. Mai devreme sau mai târziu, toate 
întreprinderile care vor uita acest principiu elementar vor dispărea. Contrar convingerii multor 
directori de firmă, nu clientul este cel care trebuie să se adapteze firmei, ci firma trebuie să se 
adapteze profilului clientului. Pentru fiecare leu care se investeşte cu scopul de a atrage un nou 
client, trebuie să se analizeze dacă investiŃia duce la mărirea gradului de satisfacŃie al clientului. 
 Un concept nou care implică dinamica relaŃiei dintre client şi întreprindere este cel de 
orientare spre clienŃi care are ca scop satisfacerea nevoilor clienŃilor, a aşteptărilor acestora, şi 
crearea unei valori suplimentare pentru acestia în raport de concurenŃa de piaŃă. 
 Orientarea spre clienŃi reprezintă ”identificarea şi analiza continuă şi cuprinzătoare a 
aşteptărilor clienŃilor, transpunerea acestora în realizarea produselor şi serviciilor, în modul de 
desfăşurare a interacŃiunii cu clienŃii cu scopul dezvoltării şi menŃinerii unor relaŃii pe termen lung 
şi economic avantajoase cu clienŃii. ”148 
 Astăzi, tot mai multe organizaŃii consideră că afacerile nu mai reprezintă o simplă tranzacŃie, 
ci trebuie privite ca o relaŃie continuă cu clienŃii. Dezvoltarea loialităŃii şi fidelizarea clienŃilor 
reprezintă un obiectiv esenŃial. 

Orientarea către client adoptată de întreprinderi este justificată din mai multe considerente:  
• exigenŃele sunt în continuă creştere, iar organizaŃia îşi adaptează produsele/serviciile astfel 

încât să răspundă acestora;  

                                                
147 Olaru M., Managementul calității, Editura Economică, 2004, p.45 
148 Bruhn M., Orientarea spre clienți,temelia afacerii de succes, Editura Economică, București, 2001, citată de Diaconu 
M, Micu C, op.cit., p.119 
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• cumpărătorii evaluează schimbările, le găsesc benefice şi încep să le aştepte din partea tuturor 
organizaŃiilor;  

• concurenŃii introduc şi ei îmbunătăŃiri pentru a ajunge din urmă sau chiar depăşi organizaŃia 
inovatoare;  

• clienŃii se obişnuiesc cu ceea ce li se oferă şi încep să aibă aşteptări din ce în ce mai mari.  
Aceste practici nu sunt la îndemâna oricărei organizaŃii, fiind mai greu de adoptat de către 

întreprinderile mici şi mijlocii, care nu dispun de resurse suficiente, infrastructura necesară, iar 
clienŃii nu sunt întotdeauna dispuşi să ofere informaŃii.  
 În anul 2007, în urma auditului de certificare realizat de către societatea pentru certificare 
Total Quality Consult - Bucureşti, sistemul de management al calităŃii al firmei Antares Transport 
a fost certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001, pentru următoarele domenii de activitate: 

• transport terestru de călători pe bază de grafic - cod CAEN 6021; 
• transporturi terestre de călători ocazionale – cod CAEN 6023; 
• transport rutier de marfă - cod CAEN 6024; 
• obŃinându-se Certificat nr. 03703.10.2006 

 Acest certificat ne obligă la menŃinerea unui standard ridicat al serviciilor şi demonstrează 
angajamentul nostru pentru calitate şi satisfacerea clienŃilor. 
 

4. CONCLUZII 
 

În vederea creşterii satisfacŃiei clienŃilor şi fidelizării celor importanŃi, dar şi pentru a rămâne 
competitive pe piaŃă, Antares Transport adoptă o abordare relativ nouă – orientarea către client, în 
comparaŃie de cea tradiŃională – căutarea de clienŃi. De asemenea, aceasta identifică şi culege în 
permanenŃă date şi informaŃii referitoare la clienŃi, pentru a răspunde obiectivelor lor prioritare.  
 Evaluarea satisfacŃiei clienŃilor trebuie să reprezinte un obiectiv pe termen mediu şi lung al 
întreprinderii şi trebuie să fie corelată cu indicatorii de performanŃă ai întreprinderii.  
 O întreprindere orientată către clienŃi este în măsură să previzioneze comportamentele 
viitoare ale acestora şi, ca urmare, să le satisfacă mai bine necesităŃile şi aşteptările. Cunoscând ceea 
ce creează valoare pentru client, colectând şi analizând date şi informaŃii relevante referitoare la 
clienŃi, adoptând în mod constant şi dinamic metodologii care corespund cerinŃelor clienŃilor, 
întreprinderile sunt capabile să dezvolte relaŃii de lungă durată cu clienŃii, care pot oferi beneficii 
tuturor părŃilor interesate. 
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1. TEMA CERCETĂRII 

 
MotivaŃia învăŃării reprezintă una dintre cele mai importante premise ale înŃelegerii şi 

învăŃării oricărui material sau curs cu potenŃial informativ. Literatura de specialitate defineşte acest 
concept ca reprezentând „totalitatea mobilurilor care susŃin energetic, activează şi direcŃionează 
desfăşurarea activităŃilor de învăŃare”. 

Din perspectiva motivaŃiei studiului academic, cercetarea de faŃă urmăreşte surprinderea 
principalelor metode de motivare extrinsecă a studiului abordate de unităŃile de învăŃământ superior 
faŃă de care tinerii manifestă o vizibilă aperciere, identificarea principalelor motivaŃii de natură 
intrinsecă ale studiului, precum şi conturarea unor posibile recomandări cu privire modul în care ar 
trebui să se desfăşoare un curs motivator din perspectiva participanŃilor la cercetare.  

De asemnenea se dovedeşte a fi necesară clarificarea conceptelor de motivaŃia intrinsecă şi 
motivaŃia extrinsecă pentru o mai bună înŃelegere a rezultatelor cercetării. 

MotivaŃia intrinsecă se caracterizează prin aceea că se declanşează în structura intimă a 
elevului, susŃine din interior învăŃarea, face ca elevul să dorească învăŃarea a ceea ce este dat ca 
sarcină de lucru  şi îşi are sursa în însăşi activitatea desfăşurată şi se satisface prin îndeplinirea 
acelei activităŃi, îl determină pe individ să participe la o activitate pentru plăcerea şi satisfacŃia pe 
care aceasta i-o procură, fără a fi constrâns factori exteriori. Fiind considerată o formă superioară a 
motivaŃiei în învăŃare (ca dealtfel şi în activitatea omului în general), motivaŃia intrinsecă constă din 
acele motive care nu depind de o recompensă din afara activităŃii de învăŃare, susŃinând activitatea 
elevului din interiorul ei şi oferindui satisfacŃii prin ea îmsăşi (interesele, curiozitatea, aspiraŃia către 
competenŃă etc.). Dată fiind această caracteristică a motivelor intrinsece (se dezvoltă în învăŃare şi 
sunt satisfăcute prin ea, fără nicio recompensă exterioară) prezenŃa lor în cadrul procesului de 
învăŃare academică dovedeşte o atitudine activă, conştientă, de înalt nivel din partea studenŃilor , 
faŃă de activitatea desfăŃurată. ÎnvăŃarea motivată intrinsec se realizează cu un efort redus, fapt care 
contribuie la o bună asimilare a cunoştinŃelor pe termen lung, precum şi la sporirea considerabilă a 
eficienŃei învăŃării . 

MotivaŃia extrinsecă în cadrul activităŃii educaŃionale se referă la motive ca: note bune, 
laude, chiar cadouri, dorinŃa de a fi primul în clasă, teama de eşec, recompense materiale, burse etc. 
. Potrivit prof. univ. I. Neacşu, aceasta este  preponderentă în situaŃiile de instruire bazate pe 
autoritate excesivă, constrângere, pe sisteme rigide de apreciere, este exterioară acŃiunii de învăŃare, 
nu derivă din însuşi conŃinutul sarcinii , iar în opinia lui D. Săvălăstru sursa acestui tip de motivaŃie 
se află în exteriorul individului şi a activităŃii desfăşurate iar angajarea în activitate e văzută ca un 
mijloc de atingere a unor scopuri şi nu ca un scop în sine. Acest tip de motivaŃie este, din 
perspectiva asimilării cunoştinŃelor, relativ puŃin eficientă, experimentele subliniind că elevii astfel 
motivaŃi nu au rezultate spectaculoase pe termen lung. 

În ceea ce priveşte reuşita profesională a tinerei generaŃii, aceasta este influenŃată de o 
multitudine de factori de provenienŃa internă şi externă precum : mediul informal, instituŃiile de 
învăŃământ, familia, aspiraŃiile personale, diferite abilităŃi intelectuale ale individului, oferta 
profesională a societăŃi etc. Dintre toŃi aceşti factori, este esenŃială precizarea rolului incontestabil al 
sistemului educaŃional în orientarea şi formarea profesională a tinerilor cu scopul de a le asigura 
reuşita în acest domeniu al vieŃii. 

Din acest punct de vedere, cercetarea de faŃă vizează identificarea opiniilor generale ale 
subiecŃilor cu privire la situaŃia actuală a tinerilor pe piaŃa forŃei de muncă, dacă formarea 
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academică susŃine tinerii absolvenŃi în efortul lor de a obŃine rezultatele scontate în plan profesional, 
precum şi atitudinea faŃă de posibilitatea fructificării oportunităŃilor prezente la nivel internaŃional, 
în detrimentul opŃiunilor existente pe plan naŃional. 

 
2. METODOLOGIA CERCETARII INTERMEDIARE 

 
2.1 Scopul cercetării constă în identificarea motivaŃiilor studiului şi a percepŃiilor privind 

şansele de reuşită profesională la  nivelul tinerilor din România .  
 

2.2 Obiectivele cercetării intermediare 
 

� Identificarea opiniilor subiecŃilor investigaŃi cu privire la  eficienŃa metodelor de motivare a 
studiului utilizate de instituŃiile de învăŃământ superior; 

� Detrerminarea principalelor motivaŃii ale studiului invocate de respondenŃi, precum şi a 
influenŃei atitudinii cadrului didactic asupra dorinŃei de a studia; 

� Identificarea aprecierilor respondenŃilor în ceea ce priveşte situaŃia actuală a absolvenŃilor pe 
piaŃa muncii , contribuŃia diplomei de studii superioare la îmbunătăŃirea  acestei situaŃii . 

� Măsurarea gradului de importanŃă atribuit de către tineri oportunităŃii de reuşită la nivel 
internaşional în raport cu şansele existente la nivel naŃional.  
 
2.3 Determinarea eşantionului şi a metodei de cercetare 
 

� Dimensiunea colectivităŃii general cercetate : studenŃii la licenŃă sau masterat de sex 
masculin şi feminin, ce aparŃin mediului urban; 

� Dimensiunea eşantionului : numărul total de respondenŃi a fost de 30 ; 
� Metoda de cercetare: pentru această cercetare am ales ca metodă de recolatare a 

informaŃiilor chestionarul, răspunsurile fiind consemnate de fiecare individ în parte în urma 
distribuirii chestionarului către aceştia.  

� Locul de culegere a datelor: universităŃi. 
� Chestionarul este structurat în 2 părŃi după cum urmează : prima parte cuprinde întrebări 

închise, deschise şi mixte referitoare la opiniile tinerilor cu privire la motivaŃia studiului şi 
şansele de reusită profesională, în timp ce a doua parte curpinde întrebări de identificare a 
respondenŃilor. 

 
3. INTERPRETAREA REZULTATELOR 

 
Q1: Ce anume vă motivează cel mai mult să studiaŃi ? 
a) Dorinta de cunoastere si curiozitatea ; 
b) Dorinta de realizare profesionala ; 
c) Dorinta de aprofundare a profesiei practicate ; 
d) Dorinta de afirmare, de a fi cel mai bun ; 
e) Dorinta de a obtine note cat mai mari ; 
f) Dorinta de a fi apreciat verbal, laudat ; 
g) Dorinta de a multumii parintii ; 
h) Obtinerea diplomei de studii superioare ; 
i) Alte motive......................................................................................................................... 
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Din cadrul tabelului secund reiese faptul că motivaŃia dominantă a studiului este dorinŃa  de 
realizare profesională cu 36,2%, urmată de dorinŃa de cunoaştere şi curiozitatea cu 27,5 % şi de 
dorinŃa de a obŃine diploma de studii superioare reprezentând 15,9% din totalul răspunsurilor. În 
schimb, doar 5,8% dintre tineri sunt motivaŃi de dorinŃa de a mulŃumii părinŃii şi 1,4% de cea de a 
obŃine note mari. 
 
 

Q2: În opinia dvs., care dintre urmatoarele metode de motivare a studiului prezente in 
unitatea de invatamant superior in care studiati consideraŃi a fi cea mai eficientă?  

a) Remunerarea performantelor academice deosebite (burse de merit) ; 

b) Organizarea de competitii, concursuri, conventii etc. in cadrul carora anumite lucrari 

prezentate sunt recompensate material si apreciate ; 

c) Acordarea de locuri subventionate in functie de performantele academice inregistrate anterior 

; 

d) Aprecierea verbala din partea diferitelor cadre didactice ; 

e) Evaluarea scrisa sau orala prin intermediul calificativelor ; 

f) Toate cele de mai sus ; 

g) Altele ......................................................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  302 

 

 
 

 
Majotitatea respondenŃilor şi anume 43,3% au fost de acord ca toate metodele de motivare 

utilizate în cadrul mediului academic sunt eficiente, evidenŃiindu-se totuşi o preferinŃă aparte pentru 
metoda ce constă în remunerarea performanŃelor academice - 33.3% şi doar 10% pentru cea de 
acordare a locurilor subvenŃionate 
Q3: În ce măsură consideraŃi că un profesor ce adoptă o atitudine pozitivă, deschisă, centrată pe 
student şi pe interesele acestuia motivează studenŃii să înveŃe ?  

a) In foarte mare masura ; 
b) In mare masura ; 
c) Nici-nici ; 
d) In mica masura ; 
e) In foarte mica masura . 
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Rezultatule obŃinute evidenŃiază faptul că 76,7%, respectiv 20%  dintre subiecŃi sunt de 

acord că atitudinea pozitivă a cadrului didactic influenŃează într-o foarte mare măsură, respectiv 
într-o mare măsură dorinŃa studenŃilor de a învăŃa, în timp ce doar 3,3% au manifestat o atitudine 
neutră referitor la acest aspect 
 

Q4: În ce direcŃie consideraŃi că a evoluat piaŃa muncii pentru absolvenŃii de studii 
superioare în ultimii ani ?  

a) Intr-o directie foarte buna ; 
b) Intr-o directie buna ; 
c) Nici-nici ; 
d) Intr-o directie gresita ; 
e) Intr-o directie foarte gresita . 
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În opinia a 33,3% dintre respondenŃi piaŃa muncii a evoluat într-o direcŃie greşită, chiar 

foarte greşită pentru 16,7% dintre aceştia. În schimb, doar 13,3% au apreciat evoluŃia ca fiind una 
bună, iar majoritatea subiecŃilor investigaŃi şi anume 36,7% au indicat că piaŃa muncii  nu a evoluat 
nici intr-un sens rău, dar nici într-un sens bun. 
 
 

Q5: În ce masură consideraŃi că universităŃile din România vă pregătesc în acord cu cerinŃele 
pieŃei muncii ?  

a) In foarte mare masura ; 
b) In mare masura ; 
c) Nici-nici ; 
d) In mica masura ; 
e) In foarte mica masura . 
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Rezultatele cercetării indică faptul că 33,3%, respectiv 3,3% dintre respondenŃi consideră că 

universităŃile îi pregătesc într-o mare măsură, respectiv într-o foarte mare măsură pentru piaŃa 
muncii. La polul opus, 26,7%, respectiv 10% sunt de părere că învăŃământul superior îi pregăteşte 
în mică, respectiv foarte mică măsură.  
 
 

Q6: În opinia dvs., diploma de studii superioare vă sporeşte şansele de a obŃine locul de 
muncă dorit?  

a) In foarte mare masura ; 
b) In mare masura ; 
c) Nici-nici ; 
d) In mica masura ; 
e) In foarte mica masura . 
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50% dintre participanŃii la cercetare au fost de acord cu faptul că diploma de studii 

superioare le înlesneşte calea spre obŃinerea locului de muncă dorit, în timp ce 36,7% au infirmat 
acest lucru. A existat de asemenea şi un procentaj de13,3% dintre respondenŃi care au refuzat să 
răspundă la acestă întrebare.  
 
 

Q7: In ce masura considerati ca oprtunitatile de realizare profesionala sunt mult mai 
numeroase si mai mari in afara tarii decat in tara ?  

a) In foarte mare masura ; 
b) In mare masura ; 
c) Nici-nici ; 
d) In mica masura ; 
e) In foarte mica masura . 
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În acest caz, peste jumătate dintre respondenŃi – 56,7% au considerat într-o mare măsură că 

oportunităŃile de reuşită sunt mult mai consistente la nivel străin. Mai mult, 33,3% dintre aceştia au 
fost de acord într-o foarte mare măsură cu afirmaŃia în cauză, iar 10% au manifestat o atitudine 
neutră. 
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4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
 

� Acest studiu vine în sprijinul clarificării principalelor  motivaŃii de natură intrinsecă şi 
extrinsecă ce determină, orientează, organizează şi susŃin eforturile studenŃilor în învăŃare, 
precum şi a conturării şanselor de reuşită profesională pe care aceştia din urmă consideră că 
le au la nivelul pieŃei muncii locale. 

� Conform rezultatelor obŃinute în cadrul cercetării intermediare, se observă o corelare 
evidentă a activităŃii de învăŃare cu sporirea şanselor de obŃinere a succesului în plan 
profesional, de unde rezultă şi o primă şi esenŃială motivaŃie a studiului. 

� Din perspectiva metodelor de motivare prezente la nivelul instituŃiilor de învăŃământ 
superior, se recomandă aplicarea acestora în mod negreşit  şi repetat în vederea sporirii 
considerabile a randamentului academic. De asemenea, de o importanŃă deosebită este şi 
adopatarea unei atitudini decshise de către cadrele didactice în raport cu studenŃii. 

� Deşi majoritatea subiecŃilor supuşi cercetării sunt de acord cu importanŃa şi necesitatea 
studiilor superioare în asigurarea reuşitei profesionale, imgainea de ansamblu a acestora 
asupra sistemului de învăŃământ românec rămâne una extrem de nefavorabilă. 
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VALORILOR DEMOCRAłIEI ŞI ECONOMIEI DE PIAłĂ 

 
Autor: MANOLACHE Andreea 
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Coordonator ştiinŃific: Lector. univ. dr. Amalia PANDELICĂ 

 

 
 
 

DEMOCRATIA SI ECONOMIA DE PIATA 
 

DEMOCRAłIA este un sistem de guvernare caracterizat prin participarea cetăŃenilor la 
procesul de conducere.  
          DemocraŃia presupune existenŃa unor valori, precum: libertatea, dreptatea şi egalitatea. 
Acestea reprezintă idealuri pentru care oamenii au luptat întotdeauna şi în acelaşi timp, repere pe 
baza cărora s-au creat normele ce reglementează viaŃa în societate.  
          DemocraŃia presupune şi egalitatea în drepturi a cetăŃenilor, a oportunităŃilor pe care 
societatea le oferă, egalitatea în faŃa legii. O societate dreaptă asigură membrilor ei şanse egale de 
reuşită în viaŃă, fără privilegii şi fără discriminări. Egalitatea nu înseamnă uniformitate. Oamenii se 
deosebesc între ei prin capacităŃi, educaŃie, preferinŃe sau priceperi. Diversitatea trebuie acceptată şi 
respectată, pentru că este un factor  important al dezvoltării societăŃii şi culturii.  

Printre avantajele democraŃiei se numără următoarele elemente: participarea efectivă a 
populaŃiei la procesul de luare a deciziilor; prezenŃa unor elite care guvernează societatea cu 
sprijinul acesteia, guvernare ce presupune responsabilitate şi limite; prezenŃa mai multor forŃe 
politice legal recunoscute care luptă pentru acapararea puterii politice; structurarea unei ideologii 
bine definite; organizarea instituŃiilor statului pe principiul separaŃiei puterilor în stat şi structurarea 
relaŃiilor dintre acestea; existenŃa unor principii care stau la baza democratizării, cum ar fi principiul 
descentralizării, principiul separaŃiei puterilor în stat sau principiul autonomiei locale; specificarea 
exhaustivă a unor drepturi şi libertăŃi fundamentale; economie de piaŃă unde liberul schimb duce la 
o dezvoltare economică.  
               Dezavantajele regimului democratic sunt în esenŃă următoarele: existenŃa unui aparat 
birocratic puternic prin distribuŃia de posturi publice în scopul recrutării sau fidelizării clientelei 
politice; extinderea corupŃiei şi necesitatea ocultării ei ce împinge sistemul comunicării politice 
către disimulare, către minciună.  
          Economia de piaŃă se defineşte ca fiind acea formă modernă de organizare şi funcŃionare a 
economiei de schimb în care întreprinzătorii îşi desfăşoară activitatea economică în mod liber, 
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autonom şi raŃional, corespunzător cerinŃelor pieŃei în scopul satisfacerii unor nevoi existenŃiale tot 
mai sporite, cu resurse economice limitate.  

Economiile de piaŃă au următoarele trăsături fundamentale: 
1. pluralismul formelor de proprietate în care domină proprietatea privată. 
2. piaŃa este cadrul general prin care se stabileşte ce, cât şi pentru cine să se producă în 

condiŃiile libertăŃii de acŃiune a agenŃilor economici. 
3. concurenŃa sau competiŃia dintre agenŃii economici constituie factorul principal al 

progresului. 
4. motivaŃia participării la acŃiunile economice o reprezintă realizarea intereselor agenŃilor 

economici respectiv pentru producători maximizarea profitului, iar pentru consumatori maximizarea 
utilităŃii. 

5. formarea liberă a preŃului pe baza cererii şi ofertei. 
6. existenŃa statului democratic care are rolul de a asigura cadrul instituŃional al economiei 

de piaŃă şi a supraveghea funcŃionarea normală a acesteia. 
 

Metodologia Cercetării 
 

Scopul cercetării: Identificarea percepŃiilor tinerilor români asupra valorilor democraŃiei şi 
economiei de piaŃă. 

Obiective:  
� Identificarea percepŃiilor tinerilor români asupra libertăŃii;  
� Măsurarea gradului de încredere în oameni în rândul tinerilor români;  
� Măsurarea gradului de încredere în instituŃii în rândul tinerilor români;  
� Identificarea percepŃiilor tinerilor români asupra conceptului de familie.  

Instrumentul de culegere a datelor : Chestionar. 
Metoda de culegere a datelor: Sondaj. 

  Volumul eşantionului: 150 respondenŃi cu vârste cuprinse între 18 – 35 ani. 
Perioada de culegere a datelor : ianuarie - aprilie 2012 

 
Analiza rezultatelor  

 
Întrebarea nr.1:  Dumneavoastră sunteŃi de acord cu democraŃia ?  

Determinarea acordului 
respondentilor cu privire la 

democratie 

  
Frequency  Percent  

Valid 
Percent  

Cumulative 
Percent  

De acord  122  81.3  81.3  81.3  

Împotriva  14  9.3  9.3  90.7  

Valid  

Nu ştiu/ nu 14  9.3  9.3  100.0  
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răspund  
Total  150  100.0  100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform rezultatelor cercetării rezultă faptul că 81.3% dintre respondenŃi sunt de acord cu 
democraŃia .  
 
 

Întrebarea nr.2: În ce măsură sunteŃi de acord cu următoarea afirmaŃie : “ Cel mai important 
lucru din viaŃa omului este libertatea “  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 

Determinarea acordului respondenŃilor cu privire la 
democraŃie 

Valid 150 N 

Missing 0 

Std. Deviation .62520 

Măsura în care respondenŃii sunt de acord cu importanta 
libertăŃii  

  
Frequency  Percent  

Valid 
Percent  

Cumulative 
Percent  

Dezacord  3  2.0  2.0  2.0  

Indiferent  15  10.0  10.0  12.0  

Acord  59  39.3  39.3  51.3  

Acord 
total  

73  48.7  48.7  100.0  

Valid 

Total  150  100.0  100.0    

       

Statistics 

Măsura în care respondenŃii 
sunt de acord cu importanŃa 

libertăŃii 

Valid  150  N  

Missing  0  

Mean  4.3467  

Median  4.0000  

Mode  5.00  

Std. Deviation  .74173  
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Conform rezultatelor cercetării se observă faptul că 48.7% dintre subiecŃi sunt în totalitate de 
acord că cel mai important lucru din viaŃa omului este libertatea.  
 
 

Întrebarea nr.3: Care dintre următoarele valori ale democraŃiei  le consideraŃi prioritare:  
 
Valori Frequencies  

  Responses  

  
N  Percent  

Percent 
of 
Cases  

Libertate  94  31.3%  62.7%  

Dreptate  126 42.0%  84.0%  

Valori 
prioritare ale 
democraŃieia  

Egalitate  80  26.7%  53.3%  

Total  300 100.0%  200.0%  

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  
 

Studiul realizat reflectă faptul că respondenŃii ce au făcut parte din eşantion  apreciază ca 
valoare prioritară a democraŃiei dreptatea cu o pondere de 42% ,pe locul 2 plasându-se libertatea 
31.3% , iar pe locul 3 egalitatea 27.7%.  
 
 

Întrebarea nr.4:AlegeŃi una dintre variantele urmatoare: 
 
Opiniile respondenŃilor cu privire la raportul optim 
dintre efort şi răsplată  

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent  

Echilibru 
şi 
echitate 
între 
oameni  

37  24.7  24.7  24.7  

Fiecare 
să 
câştige 
după 
merit  

113  75.3  75.3  100.0  

Valid 

Total  150  100.0  100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Case Summary  

 Cases  

 Valid  Missing  Total  

 N  Percent  N Percent  N  Percent  

Valoria  150  100.0%  0  .0%  150  100.0%  

a. Dichotomy group tabulated at value 1.  

Statistics 

Opiniile respondenŃilor cu privire la 
raportul optim dintre efort şi răsplată 

Valid  150  N  

Missing  0  

Std. Deviation  .43252  
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În ceea ce priveşte  opiniile repondenŃilor cu privire la raportul optim dintre efort şi răsplată 
o parte semnificativă (75.3%) au declarat faptul că fiecare trebuie să câştige după merit.  
 
 

Întrebarea nr.5:În care  din următoarele instituŃii publice  aveŃi cea mai  mare încredere 
1.Biserica 

 

 
 
2.Armata 
 
Măsura în care respondenŃii au încredere în Armată  

  

Frequency Percent  
Valid 
Percent  

Cumulative 
Percent  

În foarte mică 
măsură  

9  6.0  6.0  6.0  

În mică măsură  16  10.7  10.7  16.7  
Nici-nici  35  23.3  23.3  40.0  
În mare măsură 64  42.7  42.7  82.7  
În foarte mare 
măsură  

26  17.3  17.3  100.0  

Valid  

Total  150  100.0  100.0   

 
 
 

Măsura în care respondenŃii au încredere în Biserică  

  
Frequency  Percent  

Valid 
Percent  Cumulative Percent 

În foarte mică măsură  15  10.0  10.0  10.0  

În mică măsură  14  9.3  9.3  19.3  

Nici-nici  25  16.7  16.7  36.0  

În mare măsură  44  29.3  29.3  65.3  

În foarte mare măsură  52  34.7  34.7  100.0  

Valid  

Total  150  100.0  100.0   
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4.Serviciul Român de InformaŃii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 

Măsura în care respondenŃii au încredere în 
Armată 

Valid  150  N  

Missing  0  

Mean  3.5467  

Median  4.0000  

Mode  4.00  

Std. Deviation  1.08428  

Măsura în care respondenŃii au încredere în Serviciul Român de InformaŃii  

  
Frequency Percent  

Valid 
Percent  

Cumulative 
Percent  

În foarte mică măsură  15  10.0  10.0  10.0  

În mică măsură  30  20.0  20.0  30.0  

Nici-nici  41  27.3  27.3  57.3  

În mare măsură  41  27.3  27.3  84.7  

În foarte mare măsură  23  15.3  15.3  100.0  

Valid  

Total  150  100.0  100.0   
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Statistics 

Măsura în care respondenŃii au 
încredere în Serviciul Român de 

InformaŃii 

Valid  150  N  

Missing  0  

Mean  3.1800  

Median  3.0000  

Mode  3.00a  

Std. Deviation  1.20997  

a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown  
 
5.Preşedinte 
 
Măsura în care respondenŃii au încredere în Preşedinte  

  
Frequency Percent  Valid Percent 

Cumulative 
Percent  

În foarte mică măsură  73  48.7  48.7  48.7  

În mică măsură  34  22.7  22.7  71.3  
Nici-nici  28  18.7  18.7  90.0  
În mare măsură  14  9.3  9.3  99.3  
În foarte mare măsură  1  .7  .7  100.0  

Valid  

Total  150  100.0  100.0   

 
Statistics  

Măsura în care respondenŃii au 
încredere în Preşedinte  

Valid  150  N  

Missing  0  

Mean  1.9067  

Median  2.0000  

Mode  1.00  

Std. Deviation  1.05134 

 
 
 
 

Conform rezultatelor cercetării se observă o tendinŃă centrala la nivel de eşantion asupra 
instituŃiilor publice.  

În concluzie, respondenŃii investesc încredere în principal în instituŃii cu o autoritate 
tradiŃională : Biserica (34,7%) şi Armata (42,7%) . 
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Opiniile  respondenŃilor par să fie similare în privinŃa instituŃiilor precum  SRI şi PoliŃie, 
majoritatea fiind indiferenŃi. 

RespondenŃii intervievaŃi  plasează Preşedintele  pe  ultimul loc în topul încrederii cu o 
pondere negativă de 48.7%.  
 
Întrebarea nr.6: CredeŃi că , în general ,putem avea încredere în oameni ?  
 
Punctul de vedere al respondenŃilor cu privire la încrederea în 
oameni  

  

Frequency  Percent  
Valid 
Percent  

Cumul
ative 
Percent 

Da  46  30.7  30.7  30.7  

Nu  69  46.0  46.0  76.7  
Nu ştiu/ nu 
răspund  

35  23.3  23.3  100.0  

Valid  

Total  150  100.0  100.0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform rezultatelor cercetării se observă faptul că marea majoritate a respondenŃilor  
(46%) au afirmat că nu pot avea încredere în oameni .  
 

Întrebarea nr.7: În ce măsură sunteŃi de acord cu următoarea afirmaŃie “Familia reprezintă 
celula de bază a societăŃii “  

 
 
 
 

Statistics  

Punctul de vedere al 
respondenŃilor cu privire 
la încrederea în oameni  

Valid  150  N  

Missing  0  

Std. Deviation  .73363 

Statistics 

Măsura în care respondenŃii sunt de acord cu faptul 
că "Familia reprezintă celula de bază a societăŃii"  

Valid  150  N  

Missing  0  

Mean  4.4867  

Median  5.0000  

Mode  5.00  

Std. Deviation  .75739  
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Măsura în care respondenŃii sunt de acord cu faptul ca "Familia reprezintă celula 
de bază a societăŃii"  

  
Frequency  Percent  

Valid 
Percent  

Cumulative 
Percent  

În foarte mică măsură  1  .7  .7  .7  

În mică  măsură  1  .7  .7  1.3  
Nici-nici  15  10.0  10.0  11.3  
În mare măsură  40  26.7  26.7  38.0  
În foarte mare măsură  93  62.0  62.0  100.0  

Valid  

Total  150  100.0  100.0   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conform 
rezultatelor cercetării  se observă faptul că 62% dintre respondenŃi apreciază familia ca fiind 
”celula de bază a societăŃii”.  
 
 
Întrebarea nr.8 : Când vă gândiŃi la viitorul României primul cuvânt care vă trece prin minte 

este ?  
Impresia respondenŃilor asupra viitorului României  

  

Frequency Percent  
Valid 
Percent  

Cumulative 
Percent  

Favorabilă  48  32.0  32.0  32.0  

Nefavorabilă  82  54.7  54.7  86.7  

Nu ştiu / Nu 
răspund  

20  13.3  13.3  100.0  

Valid  

Total  150  100.0  100.0   
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Conform rezultatelor cercetării viitorul României  are o cotă negativă de 54.7% în rândul 

respondenŃilor, marea majoritate  având o impresie nefavorabilă asupra acestuia. 
 

CONCLUZII 
Prin urmare, studiul prezentat relevă faptul că libertatea şi dreptatea sunt valori la care au 

visat şi au sperat generaŃii de oameni. Pentru ca libertatea să aibă sens şi să nu se transforme în 
dominaŃia celui mai tare asupra celor slabi, este nevoie de legi care să stăvilească voinŃa arbitrală. 
Libertatea are nevoie de un stat de drept puternic care să o protejeze, în care să predomine legea, şi 
oamenii să nu se afle la bunul plac al conducătorilor. Ea nu înseamnă absenŃa autorităŃii, ci se 
bazează pe aceasta. Intr-un stat democratic, oamenilor le sunt recunoscute şi respectate drepturile, 
iar autorităŃile intervin atunci când se comit nedreptăŃi. Egalitatea nu înseamnă uniformitate. 
Oamenii se deosebesc între ei prin capacităŃi, educaŃie, preferinŃe sau priceperi. Diversitatea trebuie 
acceptată şi respectată, pentru că este un factor important al dezvoltării societaŃii şi culturii. 
Familiile pot fi una dintre cele mai mari surse ale noastre de fericire.Nici o dragoste nu este atât de 
profundă, nici o bucurie nu este atât de deplină ca aceea care poate exista în cadrul familiei. 
Familiile ne pot ajuta să avem tot ce este mai bun în viaŃă.  

Pentru a avea o relaŃie bună în cadrul familiei trebuie să faci eforturi, dar merită, pentru că 
familiile sunt menite să existe pentru totdeauna şi să ne aducă bucurie.  

Am auzit de multe ori afirmaŃia "Nu pot avea încredere în oameni” .Ce cred eu că se 
întâmplă este că încrederea în oameni e direct proporŃională cu cea în noi înşine. BineînŃeles că 
dezamăgirile pe care alŃii ni le-au produs au declanşat o scădere graduală a încrederii de sine. Faptul 
că nu ne simŃim în stare să ne apropiem de oameni e numai şi numai vina noastră. Faptul că am 
întâlnit oameni de care ne-am ataşat şi au sfârşit prin a ne dezamăgi nu ar trebui să influenŃeze în 
sens negativ încercarea de a ne apropia de alŃii. Oamenii sunt diferiŃi ,chiar dacă urmează paternuri 
comportamentale asemănătoare. E natural să fim reticenŃi în preajma oamenilor, încrederea oarba în 
ei nu ne va ajuta să ne-o creştem pe cea în noi înşine, însă de reŃinut e că de la a fi reticenŃi la a 
respinge orice posibilitate de a ne apropia de alŃii e o distanŃă considerabilă. 
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asupra viitorului 
României  

Valid  150  N  

Missing 0  

Std. 
Deviation  

.64907 
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Capitolul I 

CORUPłIA ÎN ROMÂNIA 
 

1.1.  Definirea fenomenului de corupŃie 
NoŃiunea de corupŃie a intrat în vocabularul universal din cele mai vechi timpuri, fiind astăzi 

un concept larg utilizat în toate societăŃile, indiferent de tipul lor de organizare. Acest termen, de 
origine latină, vine de la cuvantul „CORUPTIO” şi are semnificaŃia de mituire a unei persoane în 
scopul obŃinerii unor avantaje sau foloase materiale149. 

 „DicŃionarul Explicativ al Limbii Române” redă o latură social-morală a termenului de 
corupŃie, acesta reprezentând: „o stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie”150. 

Există specialişti care susŃin că noŃiunii de corupŃie nu i se poate da o definiŃie universal 
valabilă pentru toate societăŃile şi că, orice încercare de acest gen este sortită eşecului pentru că, pe 
de o parte, sfera de cuprindere a termenului, în sine, este extrem de mobilă din cauza multor 
elemente evazive şi ambigue, iar, pe de alta, pentru că tratarea reducŃionistă ar însemna neglijarea 
unor aspecte, potenŃial, importante în delimitarea acestui concept. 

În literatura juridică, noŃiunea de corupŃie desemnează „încălcarea sau transgresiunea 
ilegală şi imorală a normelor referitoare la îndatoririle funcŃionarului public, agenŃilor economici 
sau persoanelor care efectuează diferite operaŃiuni financiare sau bancare”. Aceste 
comportamente au fost sancŃionate pentru prima dată în Europa de „Codul Penal Francez”  din 
1810, cunoscut şi sub denumirea de „Codul Napoleon”. Pedepsele prevăzute pentru corupŃie au fost 
foarte aspre, atât în legătură cu neîndeplinirea corectă a îndatoririlor de serviciu, cât şi pentru 
efectuarea unor acte contrare atribuŃiilor de serviciu. 

 
1.2. Clasificarea corupŃiei 

În multitudinea de clasificări privind această infracŃiune se regăsesc şi o serie de delimitări 
bazate pe trecerea în revistă a diferitelor categorii de resurse transferate prin actul corupŃiei. Pe baza 
lor, se poate distinge o corupŃie în termeni economici şi o corupŃie în termeni sociali. Cea mai 
frecventă clasificare a corupŃiei şi cea mai cunoscută este cea de „mica” şi „marea” corupŃie151. 

CorupŃia ”mică” sau ”draguŃă” se manifestă prin plăŃi ”mici” menite să determine o 
persoană cu capacitate de decizie, să aibă grijă ca procesul respectiv să se desfăşoare într-o perioadă 
rezonabilă de timp. Are ca punct de pornire faptul că în absenŃa acestor ”mici” plăŃi nu s-ar întâmpla 
nimic, sau procesul ar fi întârziat peste limita suportabilă a nervilor.  

CorupŃia ”mare”. Deşi tranziŃia de la corupŃia ”drăguŃă” la cea ”mare” este fluidă în cazul 
individual, cea din urmă prezintă un sector distinct de probleme. În cel mai rău caz avem de-a face 
cu o clasă politică şi economică superioară, care abuzează de privilegiile sale, îmbogăŃindu-se pe 
spinarea populaŃiei. Fiecare participant are un interes.  
 

1.3. CorupŃia şi mass-media 
� Conform unei publicaŃii în ziarul Adevărul, România este pe locul 25 din 27 de state 

europene, în ceea ce priveşte corupŃia, potrivit Barometrului Global al CorupŃiei publicat de 
Transparency International, care mai arată ca unul din trei romani recunoaşte că dă mită. 

                                                
149 Dr. Pavel Abraham, CorupŃia, Editura DETECTIV, Bucureşti , 2005, p. 25  
150 DEX, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p.230 
151 Popescu G., CorupŃia şi mass-media, Editura UniversităŃii din Piteşti, 2008, p. 47-48 
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Barometrul Global al CorupŃiei arată în comparaŃie cu anul trecut, o depreciere a situaŃiei în 
legătură cu experienŃele directe ale cetăŃenilor cu privire la corupŃie, arată Transparency 
International Romania, într-un comunicat de presă. 

Peste 87% dintre tineri cred că nivelul corupŃiei a crescut în România în ultimii trei ani, iar 
11% dintre respondenŃi cred că nivelul corupŃiei a rămas neschimbat. 83% dintre tineri cred că 
Guvernul este ineficient în lupta împotriva corupŃiei şi doar 7% cred că măsurile anticorupŃie ale 
Guvernului sunt eficiente. 

SituaŃia este alarmantă în condiŃiile în care anul trecut aceeaşi instituŃie fundamentală a 
statului era judecată ca fiind ineficientă în proporŃie de 59%. În timp ce în 2009 Guvernul era 
considerat eficient de 39% dintre tineri, astăzi doar 16% mai evaluează la fel acŃiunile 
guvernamentale. 

Partidele şi Parlamentul sunt instituŃiile considerate cele mai corupte. Pe o scară de la 0 (cel 
mai puŃin corupt) la 5 (cel mai corupt) acestea primesc 4,5. În afară de justiŃie, sector privat şi presă, 
pentru celelalte instituŃii nivelul evaluat al corupŃiei este semnificativ mai mare decat în anii trecuŃi, 
iar partidele politice, Parlamentul şi justiŃia primesc un scor peste 4 pentru incidenŃa corupŃiei. 

 Doar 3% dintre tineri au încredere în Guvern şi guvernanŃi cu privire la capacitatea lor de a 
lupta împotriva corupŃiei. Din această perspectivă românii sunt europenii cu cea mai scazută 
încredere în guvern, urmaŃi de letoni (5%), sloveni (7%) şi germani (8%). Românii nu au încredere 
în instituŃiile statului, în lupta împotriva corupŃiei. 

Aproape 70% dintre tineri cred că implicarea cetăŃenilor în acŃiuni anticorupŃie este 
importantă şi că astfel pot să determine schimbări. Şi mai mulŃi, 80%, ar vrea să sprijine colegi şi 
prieteni activi civic în lupta cu corupŃia şi aproape 60% s-ar implica ei înşişi în aceste acŃiuni.  

 67% dintre cei chestionaŃi ar raporta un caz de coruptie. Rezultatele sunt îmbucurătoare, dar 
încă ne situează printre cei mai puŃin activi în lupta cu corupŃia. Doar în ElveŃia, Lituania, Polonia şi 
Republica Cehă procentele celor care ar raporta cazuri de corupŃie sunt mai mici decât în România. 
Datele arată că, deşi nu au încredere în instituŃii, românii au încredere în ei şi că un efort susŃinut 
pentru încurajarea avertizorilor de integritate poate determina o atitudine vehementă a cetăŃenilor 
împotriva corupŃiei. 
 

� Conform unei publicaŃii în Mediafax, ca urmare a unui sondaj tinerii români nu au 
cunoştinŃe clare despre ce înseamnă corupŃia şi nu fac diferenŃa între corupŃia mică şi mare, dar cei 
mai mulŃi dintre ei recunosc că au dat bani sau cadouri pentru a-şi rezolva mai repede anumite 
probleme, rezultă dintr-un sondaj la care au participat 1.300 de tineri.                       
Rezultatele sondajului indică faptul că 24% dintre tineri definesc corupŃia prin "şpagă" sau "mită", 
13% prin "abatere de la lege" şi 11%  prin "act rău, dăunător, imoral". 
 

Capitolul II 
METODOLOGIA CERCETARII 

 
Scopul cercetării 
Scopul acestei cercetări constă în evaluarea percepŃiilor tinerilor asupra fenomenului de 

corupŃie în România. 
 

Obiectivele cercetării 
- măsurarea percepŃiei tinerilor asupra corupŃiei; 
- evaluarea percepŃiilor privind direcŃia în care a evoluat fenomenul de corupŃie în România în 

ultimii ani; 
- măsurarea gradului de informare cu privire la activitatea şi la campaniile anticorupŃie 

desfăşurate de către DirecŃia Generală AnticorupŃie; 
- măsurarea gradului de cunoaştere şi diferenŃiere a termenilor de “corupŃia mică” şi “corupŃia 

mare”; 
- evaluarea experienŃelor proprii; 
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- identificarea instituŃiilor în care tinerii au fost puşi în situaŃia de a da bani, cadouri etc. 
pentru că li s-a cerut sau pentru că aşa au dorit;  

- identificarea surselor de informare utilizate de către tineri; 
- soluŃii pentru combaterea sau diminuarea fenomenului de corupŃie din România.  

 
Determinarea eşantionului: 

 
Dimensiunea colectivitătii general cercetate : persoane din populaŃia generală 

(femei/bărbaŃi) din mediul urban. 
Dimensiune eşantion : numărul total de respondenŃi a fost de 30 persoane. 
Structura de eşantionare: eşantionare aleatoare cu cote pe vârstă 17-19; 20-24; 25-30. 
Metoda de cercetare: sondaj- intervievare faŃă în faŃă pe baza de chestionar administrat de 

operatorul de interviu (eu).  
Locul de culegere a datelor: licee, facultăŃi, pe stradă. 
Perioada de culegere a datelor: 8 martie  - 10 mai 2012. 

 
 

Capitolul III 
ANALIZA REZULTATELOR CERCETARII 

 
1. În ce măsură cunoaşteŃi fenomenul de corupŃie? 

a) în foarte mare măsură 
b) în mare măsură 
c) nici-nici 
d) în mică măsură 
e) în foarte mică măsură 

f) nu ştiu  

 
 

 
 

În urma rezultatelor obtinute 
se constată faptul că, 50% dintre 
respondenŃi cunosc fenomenul de 
corupŃie într-o mare măsură şi doar 
6,7% dintre aceştia au răspuns că 
măsura în care cunosc acest fenomen 
este foarte mică.   
 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  322 

 
2. CunoaşteŃi semnificaŃia termenului de „corupŃie mare”? 
       a) Da  
       b) Nu 

 

 
 

 
 
Conform datelor obŃinute, se 

observă faptul că tinerii nu au cunoştinte 
clare despre ceea ce inseamna corupŃie 
mare deoarece 73,3% dintre aceştia au 
răspuns cu ”nu” la aceasta întrebare, şi 
doar 26,7% au răspuns cu ”da”.  

 
3. CunoaşteŃi semnificaŃia termenului de „corupŃie mică / drăguŃă”? 
       a) Da 
       b) Nu 

 
 
 

Ca şi la întrebarea precedentă şi aici se 
observă acelaşi lucru şi anume că 73% dintre 
tinerii chestionaŃi nu ştiu ce înseamnă 
corupŃia mică /drăguŃă, în timp ce doar 26,7% 
cunosc semnificaŃia acestui termen.  
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4. ConsideraŃi că în ultimii ani, corupŃia a evoluat: 
        a) într-o direcŃie foarte bună 
        b) într-o direcŃie bună 
        c) nici-nici 
        d) într-o direcŃie greşită 
        e) într-o direcŃie foarte greşită 
        f) nu ştiu/ nu pot să apreciez 
 

 

 

 
33,3% dintre respondenŃi au afirmat 

că evoluŃia corupŃiei în ultimii ani a fost 
într-o direcŃie foarte greşită, în timp ce 10% 
sunt de parere că direcŃia de evoluŃie a 
acestui fenomen este una buna şi 30% cred 
că aceasta se află într-o situaŃie costantă.  

 
5. Dumneavoastră personal aŃi fost pus într-o situaŃie în care să fie nevoie să daŃi ceva 

(bani, cadou etc.)? 
             a) Da 
             b) Nu 
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6. AŃi dat dumneavoastră fără să aşteptaŃi să vi se ceară, sau mai întâi vi s-a cerut şi apoi aŃi 
dat? 
 
 
 
 
 
 
Spital/Medic 

 
 

 
 
 
 
 

76,7%  dintre respondenȋi au 
afirmat că au fost puȋi în situaȋia în 
care să fie nevoiȋi să dea ”atenȋii” 
(bani, cadouri) pentru a-ȋi rezolva 
anumite probleme, în timp ce doar 
23,3% au afirmat că nu au dat nimic. 
 

Conform datelor obȋinute 
68,2% dintre tinerii chestionaȋi au 
răspuns că au dat ”atenȋii”  la spital 
pentru a-ȋi rezolva problemele 
deoarece li s-a cerut acest lucru în 
timp ce 31,8% au spus că nu li s-a 
cerut.  
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Şcoală/Liceu (ca elev) 

 
 

 
 

 
Universitate (ca student) 

 
 
 

 
 

 
 

Conform datelor menȋionate 
mai sus, putem constata că 
respondenȋilor din sistemul 
educaȋional-elevii (63,2%) nu li s-a 
cerut niciodată să dea ”atenȋii”, în 
timp ce 36,8% au spus că li s-a cerut 
acest lucru.  
 

61,9% dintre membrii 
eȋantionului au răspuns că la 
universitate (în calitate de student) li 
s-a cerut să dea diferite ”atentii” 
(bani, cadouri etc.) pentru a-ȋi lua 
examenele sau pentru a rezolva alte 
probleme, în timp ce doar 38,1% au 
răspuns că nu li s-a cerut acest lucru.  
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PoliŃia rutieră 

  
 

 
 

7. Ce credeŃi că ar trebui făcut pentru a scădea corupŃia în România? 
 

         
 
    

 

 
 
 
 
 

O altă situaȋie se observă în 
ceea ce priveste Poliȋia rutieră. 
Astfel, 68,8% dintre tinerii 
chestionaȋi au răspuns că nu li s-a 
cerut să dea nimic, în timp ce doar 
31,3% dintre aceȋtia au răspuns că li 
s-a cerut acest lucru.  
 

23,3% dintre respondenŃi susŃin că 
pentru a scădea corupŃia în România 
este necesară educarea 
populaŃiei/schimbarea mentalităŃii; 
20% sunt de părere că pedepsele mai 
dure fac parte din cele mai bune 
soluŃii; 17,8% cred în schimbarea 
conducerii Ńării; 13,3% susŃin că 
salariile mai mari ar putea ajuta la 
scăderea corupŃiei; 17,8% au răspuns 
că este necesar un control mai 
riguros; iar 7,8% cred că amenzile 
mai mari vor ajuta la scădearea 
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CONCLUZII 
 CorupŃia se regăseşte în Ńările întregii lumi. Majoritatea oamenilor, şi nu numai cei din 
lumea occidentală, sunt de acord că aceasta este o practică absconsă (în cazul în care nu se află în 
rândurile celor, care profită de pe urma acesteia). CorupŃia este "terminator-ul" societăŃii, săpând la 
rădăcina concurenŃei şi interesului public. Deplorabil este însă faptul că, în Ńările în dezvoltare, 
suferă cel mai mult, aceia care, datorită portofelului aproape gol, nu pot să întoarcă deciziile în 
favoarea lor. 

CorupŃia este una dintre problemele cele mai grave cu care se confruntă Ńara noastră. 
Aceasta este semnalată de către cercetările sociologice efectuate în rândul populaŃiei, de către 
organizaŃiile societăŃii civile specializate în domeniu, dar şi de organismele internaŃionale partenere. 

În toate sondajele realizate la nivelul tinerilor de către instituŃii publice implicate în 
combaterea corupŃiei sau de către ONG-uri de profil, în jur de 40% dintre cei chestionaŃi (cu mici 
variaŃii în funcŃie de metodologia utilizată), consideră  că aceasta este cea mai gravă problemă cu 
care se confruntă România. Putem constata diferenŃe între diferitele sondaje în ceea ce priveşte 
instituŃia sau domeniile considerate a fi cele mai corupte. Astfel, în cercetările realizate la comanda 
DirecŃiei Generale AnticorupŃie din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor în anii  2009 şi 
2010 sistemul sanitar este situat pe primul loc, fiind urmat de Parlament, Guvern şi autorităŃile 
locale. Cercetările realizate de către AsociaŃia pentru Implementarea DemocraŃiei plasează 
Parlamentul în fruntea clasamentului, urmat de Guvern, sistemul sanitar şi autorităŃile locale. 
Observăm că, chiar dacă ordinea diferă, fruntaşii rămân aceeaşi. O altă concluzie care se desprinde 
din studierea diferitelor cercetări disponibile este pesimismul tinerilor în legătură cu evoluŃia 
fenomenului corupŃiei. Astfel, în toate sondajele peste 50% dintre cei intervievaŃi consideră  că 
situaŃia s-a înrăutăŃit de-a lungul timpului, iar perspectivele pentru viitor sunt negative. 

Sunt doar câteva rezultate ale sondajelor de opinie care ne dau un semnal de alarmă că 
tinerii participă la situaŃii de corupŃie voluntar sau involuntar şi nu conştientizează gravitatea acestui 
fenomen. Majoritatea după cum învaŃă din familie sau de la colegi, sunt dispuşi să facă acest pas 
pentru a-şi rezolva problemele fără prea mult efort.  

CorupŃia este prezentată ca un punct negativ major, ca o „boală” a societăŃii romăneşti. Pe 
lângă aceasta, corupŃia subminează eficienŃa şi legitimitatea instituŃiilor statului şi limitează 
dezvoltarea economică a României. În plus, percepŃia corupŃiei la nivel înalt contribuie la decăderea 
nivelului şi aşa scăzut de încredere al tinerilor faŃă de instituŃiile statului. În mod unanim se 
recunoaşte că lupta împotriva corupŃiei trebuie să constituie unul dintre principalele puncte pe 
agenda publică a României, în vederea unei alinieri la o normalitate din punct de vedere politic, 
social şi economic, şi la armonizarea efectivă a societăŃii româneşti cu practicile europene.   
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STUDIU PRIVIND CONTURAREA PROFILULUI CANDIDATULUI IDEAL LA 
FUNCTIA DE PRESEDINTE AL ROMANIEI 

 
Autor: MOROIU Ana-Maria 

Anul III, Marketing 
Coordonator ştiinŃific: lect. univ. dr. Amalia PANDELICĂ 

 
1. NOłIUNI TEORETICE PRIVIND FUNCłIA DE PREŞEDINTE 

1.1. AtribuŃiile Preşedintelui   
AtribuŃii legislative 
•promulgarea legilor; 
•semnarea legilor în vederea publicării lor în Monitorul Oficial; 
•posibilitatea de a sesiza Curtea CosntituŃionala în legătură cu neconstituŃionalitatea legilor 
sau în legătură cu conflicte juridice de natură constituŃională. 
1.2AtribuŃii privind organizarea si funcŃionarea puterilor publice 
•prezentarea de mesaje Parlamentului cu privire la principalele probleme politice ale natiunii; 
•consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente si de importanŃă deosebită; 
•participarea la unele şedinŃe ale Guvernului; 
•organizarea referendumului în probleme de interes naŃional, după consultarea prealabilă a 
Parlamentului. 
 

2.METODOLOGIA CERCETĂRII 
Scopul cercetării mele constă în conturarea profilului candidatului ideal la funcŃia de 

preşedinte al României.  
    Obiectivele cercetării: :  

Studierea profilului candidatului ideal în rândul electoratului din România în funcŃie de 
caracteristicile socio-demografice:   
  - vârstă candidatului ideal  

  - ocupaŃia  
  - statutul financiar   

  - nivelul de educaŃie   
    - mediul de reşedinŃă   

 2. Identificarea percepŃiilor electoratului privind importanŃa competenŃelor candidatului 
ideal   

 3. Identificarea percepŃiilor electoratului privind importanŃa programului electoral pe care îl 
promovează candidatul ideal.   

4. Identificarea percepŃiilor electoratului privind importanŃa anturajului candidatului ideal   
5. Identificarea percepŃiilor electoratului privind importantă Ńinutei candidatului ideal   
6. măsurarea gradului de notorietate al potenŃialilor candidaŃi la funcŃia de preşedinte al 

României.  
7. Identificarea percepŃiei electoratului privind importanŃa partidului politic din care face 

parte cadidatul .  
8. Măsurarea gradului de importanŃa privind competenŃele candidatului.  

� Metoda de cercetare a fost ancheta prin sondaj, iar ca instrument de culegere a datelor 
am folosit chestionarul faŃă în faŃă.  

�Perioada de culegere a datelor a fost 10 ianuarie 2012 – 31 ianuarie 2012. 
�Eşantionul a fost format din 150 de respondenŃi 
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3. INTERPRETAREA RĂSPUNSURILOR DIN CHESTIONAR 

Q1. AŃi reuşit să vă formaŃi o opinie în ceea ce priveşte candidatul ideal la funcŃia de 
preşedinte al României? 
 

 Statistics 
opinie depsre candidat 

Valid 150 N 

Missing 0 
Std. Deviation .85137 

 
 

opinie depsre candidat 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Da 54 36.0 36.0 36.0 

Nu 42 28.0 28.0 64.0 

Cat de cat 54 36.0 36.0 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  

 
	 La această întrebare  36% din respondenŃi au răspuns DA, tot 36% au răspuns CÂT DE 

CÂT iar 28% au răspuns că NU şi-au format o opinie în ceea ce priveşte candidatul ideal la funcŃia 
de preşedinte al României. Rezultă de aici că aproximativ 2/3 din respondenŃi stiu ce urmăresc la un 
candidat la această funcŃie. 
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Q2. Din ce domeniu de activitate credeŃi că ar trebuie să facă parte candidatul la 
funcŃia de preşedinte al României? 
.  

Statistics 

domeniu de activitate al candidatului 

Valid 150 N 

Missing 0 
Std. Deviation 2.58408 

 
domeniu de activitate al candidatului 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

financiar contabil 29 19.3 19.3 19.3 

administratie 24 16.0 16.0 35.3 

drept 22 14.7 14.7 50.0 

inginerie 8 5.3 5.3 55.3 

stiinte politice 41 27.3 27.3 82.7 

medicina 6 4.0 4.0 86.7 

militar 5 3.3 3.3 90.0 

educatie 9 6.0 6.0 96.0 

altele 6 4.0 4.0 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  

 
• Rezultă de aici că 27,3% din participanŃii la anchetă consideră că domeniu de activitatea 

din care ar trebui să facă parte candidatul ar fi domeniu ştiinŃelor politice, 19,3% din  domeniul 
financiar-contabil iar 16 % din respondenŃi preferă domneiul administraŃiei pentru candidatul ideal 
la funcŃia de preşedinte al României 
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Q3.Care credeŃi că este vârsta ideală pentru un candidat la funcŃia de preşedinte al 
României?  
  

Statistics 

varsta ideala a candidatului 

Valid 150 N 

Missing 0 

Std. Deviation 1.29913 

 
varsta ideala a candidatului 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

32-35 ani 8 5.3 5.3 5.3 

36-40 ani 23 15.3 15.3 20.7 

41-45 ani 54 36.0 36.0 56.7 

46-50 ani 23 15.3 15.3 72.0 

51-55 ani 33 22.0 22.0 94.0 

56-60 ani 9 6.0 6.0 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
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Rezultă de aici că 36% din respondenŃi consideră că vârsta ideală pentru un candidat este 

încadră în intervalul 41- 45 de ani,iar 22% consideră optim intervalul de vârstă 51- 55 de ani. 
Astfel,intelegem că electoratul preferă un candidat cu o mai mare experienŃă politică pentru 

ca el să fie capabil de funcŃia de preşedinte. 
 
Q4. Partidul politic din care face parte candidatul 

 
Statistics 
partidul politic din care face parte  

Valid 150 N 

Missing 0 
Mean 3.6400 

Median 4.0000 

Mode 3.00 

Std. Deviation 1.19439 

 
partidul politic din care face parte  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

foarte putin 
important 

11 7.3 7.3 7.3 

putin important 10 6.7 6.7 14.0 

indiferent 47 31.3 31.3 45.3 

important 36 24.0 24.0 69.3 

foarte important 46 30.7 30.7 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  

 
• Din acest grafic rezultă că 31,3% din respondenŃi consideră că le este indiferent partidul 

din care face parte candidatul , iar 30, 7 consideră că este foarte important partidul politic al 
acestuia.  
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Q5. În ce măsură consideraŃi că notorietatea( cunoaşterea) candidatului influenŃează 
alegerea acestuia  
 

Statistics 
imaginea candidatului 

Valid 150 N 

Missing 0 
Mean 4.5733 

Median 5.0000 

Mode 5.00 

Std. Deviation .66903 

 
 

imaginea candidatului 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

putin important 2 1.3 1.3 1.3 

indiferent 9 6.0 6.0 7.3 

important 40 26.7 26.7 34.0 

foarte important 99 66.0 66.0 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
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• Rezultă de aici că 50,7% din alegători sunt influenŃaŃi în mare măsură de notorietatea 

candidatului atunci când decid să îl aleagă, 42% spun că notorietatea influenŃează în foarte mare 
măsură decizia de a alege un candidat pentru o astfel de funcŃie. 
 

Q6. DaŃi exemplu de un nume politic care consideraŃi că se apropie de profilul 
candidatului ideal la funcŃia de preşedinte al României.  
 
 

Statistics 
nume politic care se apropie de profilul 

candidatului ideal 

Valid 150 N 

Missing 0 
Std. Deviation 3.41270 

 
nume politic care se apropie de profilul candidatului ideal 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Crin Antonescu 42 28.0 28.0 28.0 

Victor Ponta 7 4.7 4.7 32.7 

Dan Diaconescu 7 4.7 4.7 37.3 

Traian Basescu 6 4.0 4.0 41.3 

Regele Mihai 4 2.7 2.7 44.0 

Mircea Geoana 7 4.7 4.7 48.7 

Vadim Tudor 6 4.0 4.0 52.7 

Altii 24 16.0 16.0 68.7 

Nu stiu 47 31.3 31.3 100.0 

Valid 

Total 150 100.0 100.0  
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La această întrebare o majoritate de 31,3 % a raspuns că nu ştiu sau că nu există momentan 
un posibil candidat care să se încadreze în tiparul candidatului ideal. Crin Antonescu a fost numele 
politic pe care 28% din respondenŃi l-au încadrat în profilul candidatului ideal la funcŃia de 
preşedinte al României. 
 
 
 
 

CONCLUZII 
• În urma cercetării privind contrurarea profilului candidatului ideal la funcŃia de preşedinte 

al României, am constatat că alegatorii încet încet încep să îşi formeze o opinie în ceea ce priveşte 
candidatul la funcŃia de preşedinte. 

• Dacă ar fi să îi fac un mic portret candidatului ideal acesta ar trebui: 
–să aibă ca şi domeniu de activitate ,domeniul ştiinŃelor politice,  
–să deŃină competenŃe manageriale în foarte mare măsură, 
–să aibă o apropiere strâns legată de electorat,  
–să aibă o imagine foarte favorabilă în rândul alegatorilor 
–să aibă un nivel de educaŃie ridicat 
–să aibă vârsta cuprinsă între 41-45 de ani . 

Candidatul ideal trebuie să aibă o notorietate foarte ridicată pentru ca electoratul să il aleagă, 
partidul politic din care face parte fiind indiferent pentru aceştia. 
Numele politic care se încadrează cel mai bine în profilul candidatului ideal este Crin 
Antonescu.Acesta a fost numit de o majoritate de  28% din participanŃii la anchetă. 
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DEZVOLTAREA UNOR NOI CONCEPTE DE AFACERE  IN VIZIUNEA DE 
MARKETING – ANALIZA MODELULUI DE AFACERE VEL PITAR BAKERY COFFE 
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PREZENTAREA COMPANIEI 

 
 
 
 
 
 
 

Povestea numelui Vel Pitar 
   La sfarşit de secol XIV este atestat documentar dregatorul Vel Pitar, care era "pus peste 
pitari si îngrijea să se găsească făina şi să se coacă în fiecare zi pâine proaspată pentru domn, 
curteni şi oştire" ( Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae) AtribuŃiile sale le completau pe cele 
ale jitnicerului, responsabil cu strângerea şi depozitarea grânelor, dar şi pe cele ale stolnicului, care 
degusta bucatele înainte de a le trimite la masa domnească. 
   În acele vremuri domnitorii łărilor Române erau înconjuraŃi de boieri cu roluri importante 
în buna desfaşurare a activităŃii CurŃii Domneşti şi a oştirii, pitarul având grijă ca pâinea să fie 
îndestulătoare şi pe placul familiei domnitoare.   

De dimineaŃa pana seara pitarul aproviziona Palatul Voievodal cu paine proaspata, care era 
adusa inaintea lui Voda pe talgere si farfurii numai de aur si argint, acoperita cu servete pentru a nu 
se raci. Cand se infatisa la domnie, pitarul venea imbracat in haine scumpe si se incingea cu brau de 
matase, semn al preturirii de care se bucura. 
  Grupul Vel Pitar preia aceste traditii ale painii bine facute, ale satisfacerii gusturilor celor 
mai pretentioase pentru a aduce bucate alese la mesele romanilor.  

Grupul VEL PITAR 
• Nume: Vel Pitar S.A. 
• LocaŃie: Bucureşti 
• Industrie: alimentară 
• Produse şi servicii: pâine şi produse de panificaŃie 
• Website:  www.velpitar.ro 

  Grupul Vel Pitar este liderul pieŃei româneşti a 
produselor de panificaŃie si morarit şi un jucător important 

în domeniul producŃiei şi distribuŃiei de biscuiŃi, napolitane, 
specialităŃi de cofetărie şi produse de patiserie. 

  Povestea grupului începe în momentul în care fondul de investiŃii Broadhurst Investments 
Limited, administrat în România de către New Century Holdings (NCH), achiziŃionează două mari 
companii de morărit şi panificaŃie, Mopariv Râmnicu Vâlcea şi Berceni Bucureşti. În decembrie 
2001 se formează S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea a patru fabrici din industria de morărit şi 
panificaŃie: Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi Granpan Tecuci. 
Sediul noii companii este stabilit la Râmnicu Vâlcea. 
  Anul 2007 a reprezentat trecerea la un nou tip de organizare. Compania Vel Pitar S.A. s-a 
divizat în trei societăŃi autonome care au ca obiect de activitate panificaŃia - S.C. Vel Pitar S.A., 
morăritul - S.C. Şapte Spice S.A. şi retailul - S.C. VP Magassin S.A.. Aceste activităŃi s-au 
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dezvoltat continuu în ultimii ani, astfel încât acum beneficiază de condiŃiile necesare pentru a 
funcŃiona autonom. Prin procesul de divizare noile companii fructifică mai bine oportunităŃile 
oferite de piaŃă în domeniile lor, gestionează mai bine resursele şi utilizează în mod direct veniturile 
obŃinute. Fondul de investiŃii Broadhurst Investments Ltd., administrat în România de compania 
New Century Holdings (NCH), deŃine aproximativ 80% din toate cele trei firme rezultate în urma 
divizării. 

În prezent Grupul Vel Pitar deŃine centre de producŃie în Bucureşti (două) şi în 10 judeŃe din 
România (Vâlcea, Argeş, Braşov, Cluj, GalaŃi, Iaşi, Giurgiu, Gorj, Olt şi DâmboviŃa), unităŃi de 
morarit şi o reŃea de magazine în marile oraşe din România. 

�  Obiectul de activitate   
Conform statutului, obiectul de activitate al societăŃii este următor 
a. ProducŃie: 

• Fabricarea produselor de panificaŃie si patiserie. 
• Fabricarea biscuiŃilor, pişcoturilor si alte produse similare. 
• Fabricarea produselor zaharoase 

b.  ComerŃ: 
• ComerŃul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase. 
• ComerŃ intermediar specializat in vanzarea produselor cu caracter specific. 
• ComerŃ cu amănuntul, cu vanzarea predominantă de produse alimentare si băuturi 

c.  Servicii: 
• Transporturi rutiere de mărfuri 
• Alte activităŃi anexe transporturilor rutiere 
Îmbinând calitatea cu tradiŃia, VEL PITAR S.A. Sucursala Bucureşti produce şi 

comercializează o gamă largă de produse din toate categoriile pâine şi specialităŃi de patiserie-
cofetărie, biscuiŃi, napolitane şi semipreparate care se bucură de aprecierea tuturor. Astfel, din 
totalul producŃiei vândute (lei), in trimestrul I al anului 2001 pâinea şi specialităŃile de panificaŃie au 
reprezentat 84%, biscuiŃii 15%, napolitanele 1%.  

Planul de afaceri al societăŃii a inregistrat schimbări semnificative in special prin cresterea 
vânzărilor de mărfuri datorate unor acŃiuni publicitare pentru promovarea produselor, prin 
participarea la diverse târguri, afişarea unor panouri publicitare in locuri circulate, precum şi prin 
modernizarea unor centre din reŃeaua comercială proprie.  

Societatea produce 15 sortimente de pâine, 37 sortimente de specialităŃi de panificaŃie, 23 
sortimente de zaharoase, 26 sortimente de biscuiŃi (de diverse calităŃi, in vrac şi ambalaje de diverse 
gramaje) şi 13 sortimente de napolitane cu diverse creme şi arome ambalate. 

Aceste produse sunt distribuite cu mijloace proprii de transport populaŃiei capitalei (in 
special locuitorilor sectorului 4) şi a judeŃelor vecine, prin centre proprii de desfacere, precum şi 
prin alŃi beneficiari (societăŃi comerciale cu răspundere limitată, asociaŃii familiale, etc.) din 
Bucureşti şi zonele limitrofe. BiscuiŃii şi napolitanele se livrează şi către alte judeŃe din Ńară. 

Conceptul de model de afaceri 
Business Model 

� Introducere 
ÎnŃelegerea modului în care valoare este creată interesează orice 

organizaŃie. Din perspectivă strategică există mai multe concepŃii cu 
privire la modul în care o organizaŃie creează valoare. Printre aceste 
abordări putem enumera:  

LanŃul valorii descris de M. Porter (1985) analizează crearea 
valorii la nivel de organizaŃie şi identifică activităŃile firmei şi 
implicaŃiile lor economice.  

Prin valoare Porter înŃelegea suma pe care cumpărătorii sunt 
dispuşi să o plătească pentru ceea ce o companie le oferă. Valoarea 
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pote fi obŃinută prin diferenŃiere pe lanŃul valorii, prin activităŃi, rezultând în produse sau servicii 
care micşorează costul cumpărătorilor sau le creşte performanŃa. 

Din perspectiva teoriei resurselor organizaŃia este privită ca o sumă de resurse şi capabilităŃi. 
Potrivit teoriei dacă organizaŃia reuşeşte să combine în mod unic un set de resurse şi capabilităŃi 
(care sunt distincte, rare, durabile, greu de procurat şi dificil de imitat) poate duce la crearea de 
valoare. În literatura de specialitate unii autori consideră ca modelul de afaceri descrie logica prin 
care o organizaŃie creează, distribuie şi menŃine valoarea (Osterwalder et al.,2009).  

De asemenea, modelul de afaceri poate fi înŃeles ca o metodă de a face afaceri prin care o 
firmă poate să se susŃină (Rappa 2003). Magretta (2002) afirma că un model de afaceri focusează 
atenŃia asupra componentelor afacerii care se potrivesc cu strategia firmei de a se diferenŃia şi de a 
face faŃă competiŃiei. Modelul de afaceri prezintă interes şi pentru faptul că este considerat a fi o 
sursă a avantajului competitiv. Cercetarea din 2005 realizată de “Economist Intelligence Unit” arăta 
faptul că aproximativ 54% dintre directorii intervievaŃi considerau că modelele noi de business, 
inovarea acestora, reprezintă o sursă importantă a avantajului competitiv. În viziunea directorilor 
inovarea modelelor de business se clasează pe o poziŃie superioară comparativ cu inovarea de 
produs sau serviciu, ca sursă a avantajului competitiv.  

STUDIU DE CAZ: ANALIZA CONCEPTULUI VEL PITAR BAKERY COFEE 
 Stabilirea condiŃiilor de acŃiune pentru proiectarea conceptului Vel Pitar Bakery Coffe 
           Un sistem de distribuŃie inovativ şi specializat o reprezintă crearea de către Vel Pitar a Vel 
Pitar Bakery Coffe, inspirată dintr-un concept european. Această inovaŃie este declanşata de 
nevoia de a Ńine pasul cu evoluŃiile recente din retail, precum şi de a întâmpina nevoia 
consumatorilor de a se relaxa în timpul meselor sau pauzelor de masă. 
 Vel Pitar Bakery Coffe va avea următoarele caracteristici: 

� Va fi primul magazin specializat de panificaŃie din România cu manual de operaŃiuni 
� Va oferi cea mai diversificată gamă de produse de panificaŃie şi patiserie proaspete, 

realizate în cuptoarele din magazin 
� În interiorul magazinului va exista “coffe corner”, dezvoltat pe principiul “coffee to go”, 

precum şi  zonă de resting, de snack şi băuturi răcoritoare 
� Reprezintă “magazinul viitorului” de panificaŃie în România, oferind clienŃilor săi, nu 

doar produse ci şi servicii: recomandare personalizată în alegerea produselor, catering, servirea 
mesei; 

� Cumpărarea şi vânzarea se prevăd a fi flexibile şi rapide, prin expunere, merchandising 
şi promoŃii; 

� Atmosfera va fi prietenoasă, muzica relaxantă şi comunicarea modernă 
Pentru a permite o dezvoltare rapidă şi în oraşele din provincie, conceptul Vel Pitar Bakery 

Coffe va fi unul standardizat, modularizat şi flexibil, permiŃând astfel adaptarea lui pe specificul 
fiecărei locaŃii.  Portofoliul de produse care vor fi oferite de Vel Pitar Bakery Coffe va fi determinat 
în funcŃie de locaŃie şi de dimensiunea acesteia. Tabelul umător prezintă o comparaŃe între 
conceptul actual al magazinelor Vel Pitar – VP Magassin şi conceptul propus - Vel Pitar Bakery 
Coffe: 
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PatiseriePanificatie Snacks CofetarieCafeaRacoritoare

SHOPPING

< 60 mp

Portofoliul de produse in functie de tipul locatiei:

VP MAGASSIN

60 - 70 mp

RECREATIONAL

> 70 mp

 

 ConŃinutul pachetului de franciză Vel Pitar Bakery Coffe 

• utilizarea marcii "Vel Pitar Bakery Coffe ” -  nume, logo 
• consultanta necesara stabilirii locatiei de lucru conform profilului afacerii.  
• amenajarea uniforma indiferent de locatie 
• transferul de know-how de la francizorul Vel Pitar catre francizat 
• furnizarea continua de către Vel Pitar, francizatului de asistenta tehnica si comerciala pe 

durata contractului de franciza 
• sprijin de marketing       
• instruirea initiala a personalului 
• furnizarea manualului francizei 
• organizarea tuturor categoriilor de activitati  


 Costurile francizei  
Deschiderea unei afaceri francizate implica multe consideratii financiare serioase incluzand 

costuri de deschidere, taxe de franciza si costuri de operare pe una pana la trei luni. In plus fata de 
costurile de demarare asociate cu dezvoltarea unei afaceri, francizatul va trebui sa plateasca taxe 
firmei francizorului: taxa de intrare in reteaua de franciza; redeventa (royalty) ;taxe de publicitate 

CONCLUZII 
Modelele de afaceri au fost percepute ca un instrument pentru crearea unui limbaj comun 

pentru îmbunătăŃirea comunicării şi întelegerea problemelor fundamentale pe care le implică o 
afacere. Cu ajutorul modelului lui Osterwalder, o organizaŃie îşi poate determina singură modelul de 
afaceri. Modelul permite identificarea logicii după care este creată valoarea atât pentru organizaŃie 
cât şi pentru clienŃii acesteia. Acest model serveşte la identificarea elementelor principale ale unei 
organizaŃii în ceea ce priveşte crearea, distribuŃia şi menŃinerea valorii. Putem să urmărim dinamica 
modelului de business pentru o anumită organizaŃie, comparând modelul de business existent pe o 
perioadă mai lungă de timp. De exemplu dacă vom compara modelul de business al unei companii 
în perioada sa de lansare cu cel din perioada sa de maturitate vom observa câteva diferenŃe.  
Modelul ne ajută să anticipăm starea pe care o dorim să o realizăm şi în aceeşi măsură ne oferă o 
imagine globală asupra organizaŃiei şi a modului în care reuşeşte să creeze valoare. 

BIBLIOGRAFIE 
1. Osterwalder Alexander, Pigneur Yves, Business model 
generation,2009,http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/businessmodelgeneration_preview.pdf 
2. Rappa Michael, BUSINESS MODELS ON THE WEB  http://digitalenterprise.org/models/models.html 
3. www.velpitar.ro 
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ALEGEREA TEHNICILOR DE PROMOVARE A VÂNZĂRILOR LA S.C. TIMBURG 
S.R.L 

 
Autorii: BACIU Lucia Loredana, CIUCU Ioana Adina, DICU Florentina Mihaela, 

Anul III, Economia ComerŃului, Turismului şi Serviciilor 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Daniela MIHAI 

 
 ConŃinutul acestui referat analizează aspectele teoretice dar şi pe cele practice ale 
promovării vânzărilor. Prin urmare vom analiza conŃinutul şi obiectivele promovării vânzărilor, 
principalele tehnici de promovare a vânzărilor precum si tehnicile de promovare a vânzărilor a 
firmei S.C. Timburg S.R.L. prin exemple concrete de promovare a vânzărilor prin prime directe, 
reduceri temporare de preŃ şi concursuri la radio. 
 Obiectul principal al activităŃii de promovare îl reprezintă stimularea vânzărilor, iar firma 
S.C. Timburg S.R.L. reuseşte să crească vânzările cu fiecare activitate promoŃional, chiar peste 
nivelul aşteptărilor. 

 
CONłINUTUL ŞI OBIECTIVELE PROMOVĂRII VÂNZĂRILOR 

În literatura de specialitate, ca şi în practica economică, termenului de promovare a 
vânzărilor i se atribuie un conŃinut diferit ce se explică atât prin unghiurile de abordare a acestei 
activităŃi, cât şi prin nuanŃarea obiectivelor urmărite. 

Promovarea vânzărilor cuprinde ansamblul metodelor şi tehnicilor care vizează stimularea 
rapidă şi provizorie a unor avantaje materiale şi financiare. 

Este vorba de modificarea ofertei de bază a firmei şi propunerea unei oferte promoŃionale 
temporare. Ca mijloc de comunicaŃie, promovarea vânzărilor se distinge de alte componente ale 
politicii de comunicaŃie (publicitate, relaŃii publice, forŃa de vânzare etc.), prin obiective, durată şi 
procedee utilizate. 

Conform AsociaŃiei Americane de Marketing, promovarea vânzărilor cuprinde „totalitatea 
activităŃilor de marketing, altele decât publicitate şi vânzare personală (acŃiunea personală a 
vânzătorului), care stimulează cumpărarea produselor de câtre consumator”. Această definiŃie, prin 
caracterul ei concis, are dezavantajul că nu vine cu foarte multe elemente în ceea ce priveşte 
conŃinutul specific al promovării. Un concept mult mai clar aparŃine unor specialişti francezi care 
susŃin că „o operaŃiune de promovare constă în a asocia unui produs un avantaj temporar cu scopul 
de a facilita sau a stimula utilizarea acestuia, cumpărarea şi distribuirea sa”. 

Obiectul principal al activităŃii de promovare îl reprezintă stimularea vânzărilor. În vederea 
atingerii acestui obiectiv – stimularea vânzărilor -, promovarea vânzărilor presupune punerea în 
aplicare a numeroase tehnici ce însoŃesc actul de vânzare. O parte dintre acestea contribuie la 
îmbunătăŃirea calităŃii informaŃiilor despre produs, respectiv: 

• forŃele de vânzare, în procesul de negociere, folosesc suporturi grafice bogat colorate sau se 
servesc de trucuri amuzante care au legătură cu produsul pe care îl reprezintă, toate acestea 
urmăresc să atragă interesul partenerului, să-i câştige simpatia şi chiar adeziunea înainte de a 
ajunge în miezul tratativelor; 

• distribuitorii pot fi ajutaŃi cu sfaturi utile în materie de gestiune comercială (gestiunea 
stocurilor, formarea vânzărilor, amenajarea spaŃiului comercial) sau în privinŃa folosirii 
tehnicilor de merchandising; 

• comercianŃii pot utiliza, la locul vânzării, un întreg arsenal de afişe, panouri, indicatoare, al 
căror rol este de a îndruma cumpărătorul şi de a-l ajuta să alegă produsul care răspunde cel 
mai bine necesităŃilor sale; 

• cu ocazia unor sărbători (Paştele, Crăciunul), a unor evenimente deosebite (de pildă, 
aniversarea inaugurării magazinului) sau chiar în perioadele de soldare, în punctele de 
vânzare se poate crea o atmosferă specială ce le poate însufleŃi şi personaliza, ce le poate 
spori atractivitatea ; tot în interiorul magazinelor pot fi organizate şi unele evenimente cu 
caracter de spectacol, demonstraŃii sau degustări de produse. 
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Toate aceste acŃiuni au drept scop detensionarea relaŃiilor dintre vânzător şi cumpărător, 
urmărind, în cele din urmă, creşterea volumului vânzărilor. Dar, pentru a se ajunge aici, trebuie să 
se cunoască foarte bine care sunt tehnicile de promovare cele mai eficiente în cazul fiecărei Ńinte 
avute în vedere. 

Promovarea vânzărilor vizează patru categorii de Ńinte: 
• avantajul oferit poate fi adresat consumatorilor; 
• avantajul poate fi în beneficiul distribuitorilor; 
• acŃiunea de promovare poate urmări stimularea forŃei de vânzare; 
• se poate avea în vedere atragerea atenŃiei prescriptorilor. 

Astfel, dacă ne referim la consumatori, atunci tehnicile de promovare a vânzărilor trebuie să 
se adapteze unor obiective specifice. Poate fi vorba de promovarea unui nou produs făcându-l 
cunoscut şi facilitând încercarea acestuia de către cumpărătorul potenŃial, de diminuare momentană 
a handicapului unui preŃ mai ridicat în timpul perioadei de lansare, creşterea vânzărilor într-o 
anumită perioadă, creşterea frecvenŃei de cumpărare ş.a.; pentru atingerea unor asemenea obiective 
pot fi utilizate reducerile de preŃ, cadourile, jocurile şi concursurile, distribuirea de eşantioane etc. 

Pe o perioadă determinată de timp, tehnicile de promovare a vânzărilor contribuie la 
conferirea unei valori suplimentare produsului, făcându-l mai atrăgător şi mai bine adaptat 
diferitelor situaŃii, oferind avantaje legate de produs şi preŃul acestuia, ca şi la nivelul distribuŃiei. 
ExperienŃa practică demonstrează că există numeroase căi de intervenŃie asupra produsului, prin 
care acesta devine mai atrăgător, fără a fi necesare modificări la nivelul concepŃiei şi anume: 

• prezentare mai originală şi mai îngrijită; 
• comercializarea produsului împreună cu un accesoriu util, care de obicei este vândut separat; 
• produsul poate fi vândut însoŃit de un alt obiect, care chiar dacă nu are nici o legătură cu 

produsul propriu-zis se scontează că va fi apreciat de câtre cumpărător; 
• îmbunătăŃirea serviciilor post-cumpărare (importantă mai ales în cazul produselor de 

consum industrial); 
• actul de vânzare poate fi însoŃit de perspectiva unui câştig important, cu caracter aleator este 

cazul jocurilor, al concursurilor şi loteriilor). 
Avantajele care privesc preŃul sunt de moment, variaŃiile de preŃ fiind de scurtă durată. 

Întreprinderea poate opta în acest sens pentru: 
• reduceri excepŃionale de preŃ, efectuate in momentul cumpărării sau după cumpărare; 
• facilităŃi de plată (posibilităŃi de creditare cu sau fără dobândă). 
Referitor la îmbunătăŃirea activităŃii de comercializare, aceasta se poate realiza pe multiple căi: 
• printr-o mai bună prezentare, produsul va fi mult mai accesibil cumpărătorului; 
• prin respectarea termenelor de livrare şi aprovizionarea cu regularitate, evitându-se astfel 

rupturile de stoc; 
• pentru a răspunde nevoilor de informare ale consumatorului, comercianŃii trebuie, pe de o 

parte, să cunoască foarte bine caracteristicile tehnice ale produselor, pe de altă parte, să 
folosească afişele, panourile, precum şi alte materiale de prezentare a produselor care vin în 
ajutorul cumpărătorului; 

• o mai bună organizare a spaŃiului în care se desfăşoară vânzarea; 
• organizarea, în spaŃiile de vânzare, a unor demonstraŃii sau degustări (în funcŃie de specificul 

produsului). 
Toate aceste operaŃiuni, indiferent dacă au drept suport produsul, preŃul sau distribuŃia, nu 

urmăresc decât să îmbogăŃească conŃinutul ofertei. În acest scop, promovarea vânzărilor este un 
ansamblu de tehnici deosebit de complexe, întrucât acŃionează pe două planuri – raŃional şi 
iraŃional. Oferind cumpărătorului un avantaj real (de exemplu, o reducere de preŃ), acŃiunea de 
promovare apelează la raŃiune. Prezentând însă acest avantaj într-o manieră oarecum „dramatică”, 
va urmării să acŃioneze mai ales asupra resorturilor psihologice existente la nivelul 
comportamentului iraŃional. 
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Avantajele pe care promovarea le oferă diferitelor Ńinte au un caracter temporar. De aceea, şi 
efectele sale, chiar dacă sunt mai rapide decât în cazul publicităŃii, nu depăşesc o perioadă 
determinată, fiind limitate in timp. 

Obiective promovării vânzărilor sunt: 
• creşterea cantităŃii cumpărate la fiecare cumpărare de către un cumpărător dat; 
• creşterea frecvenŃei cumpărărilor; 
• creşterea fidelităŃii cumpărătorilor neregulaŃi; 
• câştigarea de noi cumpărători. 
Pe lângă aceste efecte pozitive, promovarea vânzărilor are şi consecinŃe negative: 
• efectul de anticipare: avertizaŃi de posibilitatea declanşării unei promovări, distribuitorii 

întârzie aprovizionarea pentru a profita de avantajele oferite de o astfel de acŃiune; 
• efectul stocării; cumpărătorii cumpără cantităŃi mari în perioada promovării şi stochează 

mărfurile; după terminarea promovării se va produce o reducere a cumpărărilor regulate; 
• efectul canibalismului: dacă promovarea nu permite atragerea consumatorilor mărcilor 

concurente, va putea determina deplasarea propriilor consumatori de la alte produse ale 
firmei spre cel pentru care s-a organizat acŃiunea (o promovare prin preŃ efectuată la iaurtul 
aromatizat vândut de firmă va determina deturnarea consumatorilor de iaurt cu fructe). 

În concluzie, pornind de la conŃinutul ce i-a fost atribuit, atât pe plan teoretic cât şi practic, se 
poate considera că promovarea vânzărilor corespunde unui ansamblu de tehnici prin care se 
urmăreşte „îmbogăŃirea” ofertei prin adăugarea unei valori suplimentare la nivelul produsului, al 
preŃului şi al distribuŃiei, pe o perioadă limitată de timp, Ńinând seama de obiectivele comerciale ale 
firmei şi cu scopul de a câştiga un avantaj temporar faŃă de concurenŃă. 

 
TIPOLOGIA TEHNICILOR DE PROMOVARE A VANZARILOR 

 
Clasificarea tehnicilor de promovare a vânzărilor s-a făcut în literatura de specialitate în 

funcŃie de diverse criterii sau unghiuri de abordare ale diverşilor specialişti. Trei dintre cele mai 
utilizate criterii de clasificare sunt: 

a) în funcŃie de natura avantajelor; 
b) în funcŃie de poziŃia faŃă de produs; 
c) tehnici promoŃionale combinate. 

 
a) Clasificarea în funcŃie de natura avantajelor  oferite, tehnicile de promovare a 

vânzărilor se delimitează în trei categorii: 
1. tehnici de promovare prin preŃ (avantaje financiare); 
2. tehnici de promovare prin obiecte (avantaje materiale); 
3. tehnici de promovare prin intermediul jocurilor (avantaje materiale şi/sau financiare). 

 
a.1. PROMOVAREA PRIN PREł 

Reducerile de preŃ constă în oferirea produsului la un preŃ inferior celui obişnuit, pe 
parcursul unei perioade de timp limitate. Această tehnică de promovare prezintă mai multe variante: 

• oferta specială–produsul este oferit la un preŃ mai mic decât preŃul obişnuit. 
• vânzarea grupată-vânzarea într-un singur lot a mai multor unităŃi dintr-un produs la un preŃ 

inferior sumei preŃurilor unitare. 
• vânzarea combinată-vânzarea într-un singur lot a mai multor produse la un singur preŃ 

inferior celui global. 
• trei pentru două-oferirea a trei unităŃi ale produsului la preŃul de două (în acelaşi fel se pot 

oferi şi „ patru pentru trei” ; „ cinci pentru patru” sau chiar „ două pentru una „ atunci când 
este posibil). 

• oferta de rambursare - rambursarea unei părŃi din preŃul produsului. 
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a.2. PROMOVAREA PRIN OBIECT 
Această formă de promovare a vânzărilor cunoaşte în principal următoarele modalităŃi de 

realizare: 
• eşantionarea-oferirea înaintea cumpărării a unui eşantion gratuit consumatorului. 
• încercarea- oferirea pe o perioadă limitată a unui produs utilizatorului. 
• demonstraŃia-prezentarea caracteristicilor produsului. 
• vânzarea cu premiu, odată cu cumpărarea unui produs se oferă posibilitatea obŃinerii gratuite 

a unui alt obiect sau serviciu. 
CircumstanŃele utilizării promovărilor prin obiect sunt în principal două: 

- lansarea unui produs nou; 
- prezentarea unei noi utilizări a unui produs existent. 
Promovarea prin obiect este considerată ca fiind un mijloc de promovare foarte eficient şi 

acceptat de ceilalŃi. Principalele inconveniente ale acestui tip de promovare sunt date de faptul că 
necesită costuri mari, prezintă mari dificultăŃi la punerea în aplicare şi se limitează la produsele cu 
preŃuri mici. 
 
a.3. PROMOVAREA PRIN INTERMEDIUL JOCURILOR 

Principalele tehnici de promovare prin intermediul jocurilor sunt: 
• concursurile-competiŃi ce permit câştigarea unui premiu prin apelarea la inteligenŃă, gândire, 

cultură, imaginaŃi sau spirit de observaŃie. 
• oteriile gratuite, se distribuie numere de loterie, participanŃi nefiind în mod obligatoriu şi 

cumpărători, procedându-se apoi la o tragere la sorŃi. 
Obiectivele urmărite de promovarea prin intermediul jocurilor sunt în principal: 

- atenuarea sezonalităŃii vânzării produsului; 
- întreŃinerea notorietăŃii mărci; 
- amânarea campaniei publicitare prin anunŃarea concursului. 

Organizarea promovării vânzărilor prin intermediul acestor tehnici va Ńine seama de natura 
produselor, de segmentele avizate, de reglementările legale în domeniu. 

 
b)  Clasificarea în funcŃie de poziŃia faŃă de produs. 

Promovarea vânzărilor reprezintă un ansamblu de tehnici complexe, elaborate cu multă rigoare 
teoretică şi practică. Fiecare dintre aceste tehnici este construită pe baza unor principii consacrate, 
iar punerea lor în practică face necesară o analiză prealabilă a condiŃiilor de mediu şi ale pieŃei. 

Practica întreprinderilor moderne evidenŃiază posibilitate grupării tehnicilor de promovare în 
două mari categorii, în funcŃie de poziŃia acestora faŃă de produs:  

1. tehnici susŃinute de către produs (au drept suport produsul însuşi); 
2. tehnici care urmăresc atragerea Ńintei către produs (complementare celor dintâi, accentuând 

performanŃele acestora). 
 
b.1. TEHNICI DE PROMOVARE SUSłINUTE DE PRODUS 

� REDUCURILE TEMPORARE DE PREł 

PreŃul este unul dintre elementele cu o importanŃă hotărâtoare pentru adoptarea deciziei de 
cumpărare. De aceea, o reducere de preŃ, chiar şi temporară, poate reprezenta un instrument 
promoŃional deosebit de eficient. Totuşi, numeroase studii au arătat, că potrivit mentalităŃii 
consumatorului, produsele cele mai bune sunt şi cele mai scumpe. Prin urmare, o reducere de preŃ 
presupune unele riscuri în ceea ce priveşte imaginea produsului. Luând în calcul şi incidenŃa pe care 
o asemenea operaŃiune ar putea să o aibă asupra rezultatelor economice ale întreprinderii, înseamnă 
că organizarea şi desfăşurarea unei actiuni de reducere a preŃului trebuie făcută cu foarte mare 
atenŃie. 

Din categoria reducerilor temporare fac parte: 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  344 

• ofertele speciale, constând în reduceri de preŃ propuse cumpărătorilor în momentul vânzării, 
pe perioade de scurtă durată şi pentru cantităŃi limitate; 

• reducerile de preŃ oferite anumitor clienŃi pe baza unor bonuri de reducere distribuite în mod 
aleatoriu şi în număr limitat; 

• reducerile cu ocazia unor evenimente speciale (solduri, înnoirea anuală a stocurilor, târguri, 
expoziŃii, saloane etc); 

• remizele, calculate ca parte din preŃ ce revin fiecărui cumpărător sau a carnetelor de 
fidelitate; 

• condiŃii speciale de prelungire a termenelor de plată oferite de către producător clienŃilor sau 
utilizatorilor săi. 

 
� PRIMELE ŞI CADOURILE 

Spre deosebire de reducerile de preŃ, oferirea de prime constă în a asocia un avantaj temporar 
unui produs; acest lucru se referă la un obiect pe care producătorul îl oferă cumpărătorului ca o 
gratuitate, cu titlu de cadou. 

Din categoria primelor şi cadourilor fac parte: primele directe, punctele cadou, vânzările 
excepŃionale la preŃ redus (primele excepŃionale). 

Primele directe constă în oferirea în mod gratuit a unui obiect suplimentar, alăturat produsului 
promovat. 

În cazul punctelor cadou produsul nu mai este însoŃit în mod direct de obiectul primă, ci de un 
punct cadou ce va face dovada cumpărării produsului. 

Prin tehnica vânzărilor excepŃionale la preŃ redus consumatorii care cumpără unul sau mai multe 
articole, vândute la un preŃ normal, au posibilitatea să achiziŃionaze un alt produs, diferit de primul, 
la un preŃ foarte avantajos. Această procedură nu reprezintă o primă în adevăratul sens al cuvântului 
deoarece nu presupune o gratuitate, ci o reducere de preŃ. 
 

� CONCURSURI, JOCURI, LOTERII 
Concursurile promoŃionale reprezintă operaŃiuni caracterizate prin implicarea personală a 

participnŃilor într-o competiŃie pe durata căreia trebuie să-şi dovedească inteligenŃa, îndemânarea, 
spiritul de observaŃie, creativitatea, subtilitatea şi intuiŃia. Participarea la concurs este condiŃionată 
de achiziŃionarea produsului promovat. 

Pentru producător sau comerciant, o asemenea operaŃiune se poate dovedi utilă în cazul 
urmăririi unor obiective ca: 

-determinarea clienŃilor actuali să cumpere şi să consume mai mult; 
-cucerirea unor noi cote de piaŃă sau menŃinerea cotei actuale; 
-lansarea unor produse existente într-o nouă prezentare; 
-atenuarea efectelor sezonalităŃii, 
-accelerarea ritmului distribuŃiei prin stimularea comercianŃilor; 
-atragerea unor noi segmente de utilizatori; 
-contracararea acŃiunilor promoŃionale ale concurenŃilor care au lansat ei înşişi un concurs; 
-crearea unei imagini puternice care va contribui la ameliorarea notorităŃii mărcii. 
În FranŃa s-a observat că, vară de vară, marile jurnale naŃionale se confruntă cu un fenomen 

îngrijorător: scăderea considerabilă a numărului de cititori. AflaŃi în concedii, din dorinŃa de a se 
rupe de realitatea cotidiană, francezii nu mai erau preocupaŃi de informare. Hotărâtă să depăşească 
acest impas, în iunie 1987, publicaŃia „L’Expres” ia atitudine; astfel pe toată durata verii 
„L’Expres” organizează un concurs: 180 de intrebări în opt numere ale publicaŃiei. Pentru a câştiga 
un premiu era necesar răspunsul corect la toate întrebările, iar pentru a le cunoaşte trebuiau 
cumpărate toate cele opt numere. Premiul concursului a fost deosebit de stimulativ: în decembrie 
1987, câştigătorul primeşte cheile unui superb Mercedes. În final, bilanŃul final a dus la concluzia că 
operaŃiunea a fost un succes. 
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Din fericire pentru specialiştii în marketing, aceşti profesionişti ai concursurilor constituie o 
minoritate în rândul oricărui segment. 

Loteriile şi jocurile sunt tehnici ce oferă participanŃilor posibilitatea de a câştiga un premiu 
doar graŃie hazardului. Sunt distribuite numere de loterie, fără obligaŃia din partea celor care 
participă să cumpere produsul promovat, după care se procedează la o tragere la sorŃ. 
 
b.2. TEHNICI CARE URMĂRESC ATRAGEREA łINTEI CĂTRE PRODUS 

� PUNEREA ÎN VALOARE A PRODUSELOR LA LOCUL VÂNZĂRII 

Tehnicile de punere în valoare a produselor la locul vânzării se referă la ansamblul 
manifestărilor de natură comercială şi promoŃională, prin care se urmăreşte atragerea atenŃiei 
consumatorilor asupra unei mărci de produs sau de înteprindere. Aceste acŃiuni promoŃionale pot 
lua forma unei expuneri optime a produsului, la îndemâna cumpărătorului sau utilizarea sistematică 
a materialelor publicitare, însă ele nu au ca scop sporirea notorietăŃii mărcii, ci prezentarea 
produsului într-o manieră cât mai atrăgătoare, incitând consumatorul să efectueze cumpărarea. 
Cadrul cel mai potivit pentru astfel de operaŃiuni îl constituie punctele de vânzare şi expoziŃiile; de 
aceea, ele contribuie, de obicei, doar la promovarea produselor finite. 

Pentru promovarea următoarelor categorii de produse se recurge la tehnica punerii în valoare la 
locul vânzări: 

• produse de larg consum, cu o foarte rapidă rotaŃie: produse alimentare, produse cosmetice şi 
de igienă etc; 

•  produse cu o concurenŃă puternică, ce necesită un efort comercial susŃinut, chiar dacă nu 
sunt produse ce presupun o anumită frecvenŃă de cumpărare, de exemplu, aparate electro-
menajere, automobile, aparatură electronică etc; 

• produse de marcă, ce se bucură de notorietate, comparabile din punct de vedere al calităŃii şi 
al preŃului cu alte produse de aceeaşi natură. 

Se poate spune că practica a demonstrat faptul că utilizarea tehnicii de punere în valoare a 
produselor la locul vânzării pe o perioadă îndelungată conduce la scăderea considerabilă a eficienŃei 
ei, atât datorită costurilor ridicate, cât şi ca urmare a reducerii efectelor asupra consumatorilor în 
timp. De aceea, obŃinerea unor bune rezultate este condiŃionată de alegerea celui mai potrivit 
moment pentru lansarea unei astfel de operaŃiuni. 
 

� PUBLICITATEA DIRECTĂ 

Prin publcitate directă se înŃelege totalitate tehnicilor de comunicaŃie abordate de o organizaŃie 
cu scopul realizării unor contacte directe fără a pune faŃă în faŃă cmpărătorul cu produsul. 
Principalul obiectiv al acestor contacte este obŃinere unui răspuns favorabil cât mai rapid din partea 
subiecŃilor vizaŃi. 

Principalele forme de publicitate directă sunt: 
- publicitatea prin corespondenŃă (mailing) adresată direct unei anumite persoane sau, fără adresă, în 
acest caz se distribuie în cutiile poştale; 
- vânzarea prin telefon; 
- vânzarea telematică (expedierea comenzilor prin intermediul Minitel, prospectarea cu ajutorul 
video-textului sau a video-discului); 
- vânzarea prin intermediul televiziunii (emisiuni teleshoping). 
 

c) TEHNICI PROMOłIONALE COMBINATE 

Prin combinare se înŃelege o asociere de tehnici de bază formând un mecanism original, cu 
excepŃia oricărei suprapuneri a unor operaŃii independente, pe acelaşi suport.În prezent se constată 
tendinŃa de a asocia pe acelaşi suport două sau trei oferte promoŃionale care se bazează pe tehnici 
diferite, chiar contradictorii; în acest caz nu este vorba de combinare ci de suprapunere. O asemenea 
suprapunere este contestată de specialişti din cel puŃin trei motive: 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  346 

• chiar şi mecanismul unei acŃiuni unice este uneori greu de înŃeles pe un ambalaj de 
dimensiuni mici; suprapunerea a două acŃiuni antrenează un spor de complexitate mărind 
riscul de confuzie şi reducând eficacitatea globală; 

• suprapunerea unor mesaje promoŃionale cu semne de comunicare divergente nu poate decât 
să bruieze imaginea mărcii; 

• eficacitatea unei operaŃii promoŃionale nu depinde de numărul tehnicilor propuse 
consumatorilor ci, în primul rând, de condiŃiile de expunere. Este deci preferabil ca acŃiunile 
să se concentreze pe o unică tehnică. 

 
TEHNICI DE PROMOVARE FOLOSITE DE CĂTRE SC TIMBURG SRL  

 
Firma SC TIMBURG SRL, înfiinŃată în 1993, comercializează produse cosmetice şi 

naturiste, produse de curaŃenie, articole sportive şi de pescuit.  
       Pentru latura cosmetice – detergenŃi suntem unici importatori ai mărcilor Florena (Germania), 
Schmees (Germania), iar pentru articolele sportive şi de pescuit deŃin exclusivitate în marca 
Shakespeare. 

În activitate sa de promovare firma a încercat abordarea mai multor tehnici diferite de 
promovare, în momente diferite şi cu rezultate ce au depins în mare măsură de momentul ales şi 
tehnica folosită. 

Putem spune că firma a încercat atât tehnici de promovare prin preŃ, tehnici de promovare 
prin obiect, cât şi tehnici de promovare prin intermediul jocurilor-concurs, obŃinând rezultate bune 
atât în cazul promovării prin preŃ şi prin obiect, cât şi al promovării prin jocuri-concursuri. 

În anul 2002 firma a folosit următoarele metode de promovare a vânzărilor: 
-prime directe acordate cumpărătorilor; 
-promovarea prin reduceri temporare de preŃ-oferte special; 
-promovarea prin intermediul jocurilor. 
 

� PRIMELE DIRECTE 

Această tehnică de promovare a fost aleasă de către conducerea firmei a se aplica produselor 
firmei Dalli, mai exact pentru promovarea detergentului de rufe produs de această firmă, în varianta 
de prezentare de 6,5kg. 

Datorită faptului că firma Timburg a importat o cantitate mare din produsul firmei Master Trade 
Creation, spray contra insectelor, iar acesta nu a mai fost achiziŃionat de către clientul ce comanda-
se produsul, firma a luat iniŃiativa de a promova un produs mult mai important, care este detergentul 
Dalli, prin organizarea unei campanii de promovare, folosind tehnica primelor directe şi să ofere 
produsul spray contra insectelor drept primă cadou. 

Deoarece momentul declanşării acŃiunii era destul de important şi pentru că perioada februarie-
martie a fost deja folosită pentru o altă promovare, s-a ales ca perioadă de desfăşurare a acŃiunii 
luna mai.  

S-a Ńinut cont şi de venirea primăverii, curăŃenia de primăvară fiind un argument important iar 
produsele promovate servesc chiar acestui scop. 

Pentru a avea însă succes această promovare trebuia să se facă printr-un magazin de vânzare cu 
amănuntul sau de tip supermarket, astfel încât firma să realizeze această promovare în acord cu 
magazinul gazdă a promoŃiei. 

Luând în considerare această condiŃie necesară pentru buna desfăşurare a promoŃiei a fost ales 
noul client al firmei, supermarketul Univers’all din Sibiu, care funcŃionează din luna martie 2002 , 
devenind client al firmei încă de atunci. 

Prima cadou a avut însă în cele din urmă două variante: spray contra insectelor şi şampon pentru 
păr Cara produs de către firma Glancos. 

Modul în care s-a făcut anexarea obiectului-primă la produsul-suport a fost prin ataşarea 
acestuia în afara ambalajului,astfel încât prima cadou să poată fi identificată imediat de către 
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cumpărător. S-a ambalat întreg pachetul în folie transparentă şi existenŃa primei a fost evidenŃiată şi 
printr-o menŃiune pe acest nou amalaj. 

Ca urmare a acestei promoŃii vânzările firmei pentru detergentul Dalli au crescut considerabil. 
EvoluŃia înregistrată în vânzările de detergent către firma Univers’all în perioada martie- mai a fost 
următoarea: 

 
Luna 
 

martie aprilie mai 

Valoarea 
vânzărilor 

8.254.000 10.508.000 105.653.000 

 
EvoluŃia vânzărilor de detergent către Univers’All în perioada martie-mai 

Figura 1 
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Sursa: www.firme.info 

 
După cum se poate observa şi din figura 1 întocmită pe baza datelor privind vânzările către 

supermarketul Univers’All din Sibiu, vânzările de detergent Dalli au ajuns să fie de zece ori mai 
mari în luna mai faŃă de luna precedentă, ajungând de la o valoare de 10.508.000 lei la o valoare de 
105.653.000 lei. 

Aceste rezultate arată că promovarea a fost percepută pozitiv de către cumpărători, şi deci 
produsul primă a fost bine ales, o cerere mai mare înregistrându-se pentru detergentul ce a avut ca 
primă -cadou sprayul contra insectelor decât pentru cel ce a avut ca primă-cadou şamponul pentru 
păr Cara. 

Aşadar putem spune că rezultatele promovării au fost foarte bune, chiar mai mari decât 
aşteptările, întrucât obiectivul promovării a fost de triplare a vânzărilor deoarece valoarea obiectului 
primă reprezenta aproximativ 15% din valoarea produsului suport. 

Datorită bunei colaborări cu clientul, a unei bune alegeri a momentului de realizare a 
promovării, şi alegerii foarte potrivite a obiectului primă, obiectivele promovării au fost îndeplinite. 
  

� REDUCERI TEMPORARE DE PREł-OFERTELE SPECIALE 

O astfel de promovare folosind tehnica reducerilor temporare de preŃ a fost desfăşurată de către 
firmă pentru produsele marca Florena în perioada martie 2002. 

Firma a decis realizarea unei reduceri temporare de preŃ, combinată cu o ofertă grupată, 
produsele alcătuind un cadou gata ambalat adecvat perioadei de desfăşurare a campaniei, adică 
sărbătoarea mărŃişorului şi ziua femeii. 

În realizarea campaniei s-a mizat pe răspunsul marilor firme, care obişnuiesc să achiziŃioneze 
astfel de cadouri pentru personalul feminin cu ocazia zilei femeii. Deci scopul acestei campanii a 
fost de a atrage ca şi clienŃi marile firme. 

Oferta specială a fost adresată doar magazinelor Metro din Bucureşti şi magazinelor Selgros din 
Bucureşti şi Braşov. 
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În prealabil s-a realizat o ofertă pentru fiecare din cele două reŃele ce a fost prezentată acestora 
spre a-şi dea acordul în privinŃa produselor componente ale ofertei grupate ce urma a fi revândută şi 
asupra preŃurilor. Oferta de reducere a fost 15% din preŃul de listă al produselor. 

Pentru reŃeaua magazinelor Metro ofertele grupate au cuprins următoarele produse ale mărcii 
Florena: săpun lichid cu arome de flori, duschbad Florena,cremă cu muşeŃel Florena (75 ml), 
deodorant Florena sensitiv, cremă cu muşeŃel Florena (75 ml), săpun solid cu arome de flori sau 
fructe, cremă cu gălbenele sau Aloe Vera, săpun solid cu arome de flori, doedorant Florena sensitiv,  
săpun Florena superior, cremă Florena cu Aloe Vera, gel de duş Florena, săpun Forena superior. 

Acestea au fost cadourile distribuite către reŃeaua Metro în perioada 18 februarie-4 martie. 
Pe baza vânzărilor realizate la fiecare tip de ofertă grupată s-a întocmit un clasament al acestora, 
care arată astfel: 

• oferta ce cuprinde: deodorant Florena sensitiv şi săpun Florena superior; 
• pachetul cuprizând: deodorant Florena sensitiv, cremă cu muşeŃel (75 ml) şi săpun cu arome 

de flori sau fructe; 
• pachetul format din: cremă Florena cu Aloe Vera, duschbad Florena şi săpun Florena 

superior; 
• pachetul cuprinzând: săpun lichid cu diferite arome de flori, duschbad Florena şi cremă cu 

muşeŃel Florena (75 ml). 
Pachetul ce a înregistrat cele mai bune vânzări este compus din produse Florena cu vânzări bune 

în general, deci faptul că sunt produse cunoscute şi cu vânzări foarte bune, s-a răsfânt şi asupra 
pachetului format de acestea. 

În general, cele mai multe produse ce au format oferta grupată au fost produse cu vânzări bune 
ce au fost solicitate şi de către clientul Metro. 

Se poate spune că vânzările foarte bune înregistrate de către pachetul situat pe primul loc în 
clasamentul realizat s-a datorat şi preŃului atractiv al acestui, factor decisiv în alegerea lui. 

Pentru magazinele Selgros s-a realizat o altă ofertă formată din produse dorite de către client, de 
această dată au existat 6 tipuri de pachete cu produse ale firmei Florena: deodorant Florena, săpun 
solid Lady, cremă soft cu muşeŃel, săpun Florena superior, deodorant Florena, lapte sau loŃiune de 
corp Florena, gel de duş Florena, cremă cu Aloe Vera, şampon Florena, săpun Florena cu arome de 
flori, cremă cu muşeŃel (200 ml), şampon Florena, săpun lichid cu arome de flori sau fructe, săpun 
solid cu arome de fructe, cremă cu muşeŃel (75 ml). 

Cele mai bune vânzări le-a avut pachetul format din: deodorant Florena şi lapte sau loŃiune 
de corp Florena, urmat de pachetul conŃinând: cremă soft cu muşeŃel şi săpun Florena superior. 

Această promovare realizată într-o perioadă foarte adecvată a dat rezultate foarte bune. Ca 
urmare, în afara vânzărilor din cele două reŃele: Metro şi Selgros, au existat contactări directe ale 
unor firme interesate în achiziŃionarea de astfel de pachete cu produse cosmetice, pentru personalul 
feminin al societăŃilor. 

Au existat 4 societăŃi din Ńară care au cumpărat astfel de pachete valoarea totală a încasărilor 
din vânzarea către aceşti clienŃi fiind de: 523.471.500 lei. 

În ceea ce priveşte vânzările în cele două reŃele acestea au crescut cu 255% în reŃeaua de 
magazine Metro şi cu 270% în magazinele Selgros. Deci vânzările au crescut în medie cu 262,5% 
ca urmare a promoŃiei. 
 

� JOCURI PROMOłIONALE LA RADIO 

O altă tehnică de promovare folosită de către Timburg pe parcursul acestui an a fost promovarea 
prin intermediul unui joc la un post de radio local. 

AcŃiunea s-a desfăşurat pe o perioadă de 4 săptămâni în intervalul 4 februarie-3 martie şi a fost 
iniŃiată de către firmă în scopul cunoaşterii produselor Florena distribuite. Datorită faptului că 
Timburg este unic distribuitor al produselor Florena pentru piaŃa românească, cele mai multe acŃiuni 
de promovare ale sale au ca obiectiv promovarea acestei mărci, a produselor Florena, de imaginea 
favorabilă a acestora beneficiind în mod direct firma. 
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Primul obiectiv a fost deci de popularizare a mărcii Florena. În următoarea fază s-a urmărit 
popularizarea ofertei promoŃionale a firmei, ocazionată de ziua femeii şi anume, de a realiza pentru 
diferite societăŃi pachete conŃinând produse cosmetice Florena destinate femeilor, oferindu-se un 
discount de la preŃul de listă. 

Jocul s-a desfăşurat astfel: în cadrul unei emisiuni muzicale era prezentat un text publicitar al 
produselor mărcii Florena, descrierea acestora şi prezentarea firmei ce distribuie produsele în 
România. Ascultătorii au fost invitaŃi să sune la un număr de telefon pentru a răspunde la o întrebare 
formulată pe baza mesajului publicitar prezentat. Primul ascultător care răspundea corect la 
întrebare era considerat câştigător.  

Premiile concursului constau în produse marca Florena, ce urmau a fi ridicate de la sediul firmei 
Timburg. Pentru această acŃiune s-au realizat 12 pachete conŃinând următoarele produse: deodorant 
Florena, săpun solid şi gel de duş Florena. 

Jocul–concurs a avut loc de trei ori pe săptămână în acest interval de patru săptămâni şi a fost 
difuzat în intervalul orar 9-11. Postul local de radio ales a fost Radio Vest Timişoara deci rezultatele 
se puteau obŃine doar la nivel local. 

AcŃiunea de promovare a avut succes şi au fost atinse obiectivele stabilite, deoarece au existat 
rezultate imediate în ceea ce priveşte atragerea unor clienŃi pentru realizarea de pachete-cadou. 
Astfel, firma a fost contactată de trei asemenea firme mari din Timişoara în vederea achiziŃionării 
de produse marca Florena sub formă de cadouri pentru ziua femeii. AchiziŃionarea acestora dându-
le clienŃilor avantajul de a cumpăra produse gata ambalate sub fornă de cadou şi la un preŃ mai mic 
datorită discountului de 15% oferit. 

Datorită faptului că perioada de desfăşurare a concursului a fost bine aleasă şi a spotului 
publicitar bine realizat ce a reuşit să stârnească interesul potenŃialilor cumpărători, rezultatele au 
fost foarte bune obŃinându-se o valoare a încasărilor datorată numai acestei promovări de 
aproximativ 54 milioane lei la costuri de promoŃie în valoare de 9 milioane lei. 

Acest gen de acŃiune s-a dovedit a fi benefic atât pentu popularizarea produselor comercializate, 
dar mai ales datorită faptului că au existat rezultate imediate materializate în contractele cu aceste 
firme şi vânzări de produse ce au acoperit costul de realizare al promoŃiei. 

Acest gen de clienŃi pot fi fidelizaŃi prin discounturile oferite şi prin calitatea produselor, astfel 
încât, aceştia să colaboreze cu firma şi cu ocazia altor evenimente în care doresc să ofere cadouri 
angajaŃilor. 

Firma Timburg şi-a dovedit capacitatea de adaptare la evoluŃia pieŃii, în condiŃiile în care piaŃa 
produselor cosmetice s-a modificat semnificativ de la înfiinŃarea sa până în prezent. Deşi şi-a 
început activitatea pe o piaŃă pe care nu existau atât de mulŃi concurenŃi, ea a reuşit să se menŃină 
chiar dacă în prezent concurenŃa a evoluat şi există o mult mai mare competiŃie. 

Din punct de vedere a bazei tehnico-materiale aceasta a evoluat adaptându-se nevoilor 
crescânde ale firmei. 

RelaŃiile cu principalii furnizori au rămas bune, în continuare acordându-i-se firmei 
exclusivitatea distibuŃiei pe piaŃa românească pentru produselor acestora, ceea ce arată că şi 
principalii doi furnizori: Dalli şi Florena, au fost şi continuă să rămână mulŃumiŃi de colaborarea cu 
SC Timburg SRL. 
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Abstract: All the processes in a company are important, they are done to achieve  the final pupose – selling. 

That`s why we can not tell which one is the best, but we know for sure that distribution is one of the most relevant. The 
reason why it  happens so  is because this is the process that makes the connection between the producer and the 
consumer and it is essential for the company that  the products and services to be consumed in order  to be efficient and 
to gain profit. 

Therefore this paper was created to analyze the distribution at the company COGEME SET RO SRL. The 
authors showed the strengths of this process and the efficiency of it, reflected in the gross profit and the partners with 
whom the company collaborates. 

The paper starts with theoretical information about the distribution process, continuing with the presentation 
of the company and the most important partners. The distribution process is analyzed in the third part with the 
strengths, weaknesses of the system and some recommendations. 

    
DISTRIBUłIA – CONCEPT 

DistribuŃia reprezintă ansamblul operaŃiunilor şi proceselor economice determinate de 
circulaŃia (mişcarea) mărfurilor de la producător la consumator. 

Prin poziŃia  pe care o ocupă în ansamblul proceselor economice – ca activitate de 
intermediere între producător şi consumator - distribuŃia îndeplineşte un rol economic important. 
Prin intermediul distribuŃiei, se finalizeaza activitatea economică a întreprinderilor şi se încheie 
ciclul economic al produselor. Întreprinderea producătoare / comercială redobândeşte în forma 
bănească resursele investite în producerea/comercializarea produselor, împreună cu un profit pentru 
activitatea desfaşurată, iar consumatorul / utilizatorul intră în posesia bunurilor necesare. 

Deasemenea distribuŃia reprezintă şi un element extrem de important al conceptului de 
marketing. Cei 4 stâlpi de bază ai marketingului fiind : 

-Produs  
-PreŃ 
-Promovare 
-Plasament sau distributie - ce se referă la modul în care produsul ajunge la client; spre 

exemplu, plasamentul la locul vânzării sau desfacerii cu amănuntul. Acest al patrulea P face 
referinŃă la locul unde produsul sau serviciul este vândut, exemplu regiune geografică sau ramura 
industrială, şi segmentul căruia se adresează (tineri adulŃi, familii, companii, oameni de afaceri, 
femei, bărbaŃi, etc.). 

  DistribuŃia în sine presupune folosirea unui anumit canal care diferă în funŃie de produse, 
comenzi, alegerea consumatorului.  

 
DIMENSIUNILE CANALULUI DE DISTRIBUłIE 

FuncŃia esentială a distribuŃiei este schimbarea proprietăŃii asupra produsului, realizarea 
actului de vânzare-cumpărare. Drumul parcurs de mărfuri in circuitul lor economic, respectiv 
modalităŃile de trecere a unui produs de la producător la consumator formează canalul de distribuŃie. 
Acesta va include intermediarii având aceeaşi natură şi specializare, care participă la fluxul unui 
produs de la locul lui de producŃie la locul lui de consum. 

Canalul de distribuŃie are caracter tridimensional, structura acestuia avand dimensiuni 
legate de lungime, lătime şi adâncime. 

1.      – lungimea canalului este data de numărul verigilor intermediare prin care produsul 
ajunge la utilizatorul final. Este vorba de numărul de etape, de verigi, nu de distanŃa in spaŃiu 
parcursă de produsul sau serviciul in cauză. Astfel, un produs care merge direct de la producător la 
utilizatorul final va parcurge cel mai scurt canal de distributie, chiar  daca cei doi factori plasaŃi la 
capetele canalului sunt despărŃiŃi de mii de kilometrii, in timp ce un altul, in itinerarul căruia 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  351 

intervin mai multi intermediari, aflaŃi in aceeaşi localitate cu utilizatorul final, parcurge un canal de 
distribuŃie lung. In funcŃie de numărul de intermediari putem avea:         
a – canal direct – când in procesul de distribuŃie nu intervine niciun intermediar, in acest caz fiind 
vorba de un canal foarte scurt. Un exemplu al acestui canal il reprezintă vânzararea de paine de la 
brutărie.  
Producător   Consumator   
b  – canal scurt – când in procesul de distribuŃie apare un singur intermediar, detailistul. Se 
utilizează mai ales pentru produsele agroalimentare perisabile, dar şi pentru produse de valoare 
mare, de noutate, de modă sau când piaŃa este concentrată. In cazul mijloacelor de producŃie, 
depozitele specializate pun la dispoziŃia consumatorului produsele, in general pe baza de comenzi. 
Producător  Detailist  Consumator 
In acest caz producătorul iŃi asuma funcŃia distribuŃiei fizice, pana la magazin. Avantajele acestui tip 
de canal se  reflectă in reducerea cheltuielilor, realizarea relatiei cu consumatorii sau marirea vitezei 
de rotatie. Distribuitorul este cel care isi asumă riscul comercial şi funcŃia de promovare; 
c– canalul lung – in care intre producător şi consumator, de obicei apar doi intermediari: engrosistul 
si detailistul. 
Producător  Angrosist  Detailist  Consumator 
Se utilizează in mod frecvent pentru mărfurile cu sortiment complex, cu cerere sezonieră sau care 
presupun operaŃiuni de sortare, ambalare, etc. In acest caz produsele trec printr-o singură verigă de 
depozitare, dar pot fi şi mai multe. Un asemenea canal necesită cheltuieli mai mari, incetinirea 
vitezei de rotaŃie şi chiar pierderi datorită condiŃiilor de depozitare, dar asigură o aprovizionare 
ritmica si condiŃii in genere adecvate de păstrare; 
d – canal complex – in care există mai mult de două verigi intermediare care vor spori cheltuielile. 
Se intâlneşte mai ales in Ńările dezvoltate, ce practică comerŃ integrat şi in comerŃul international, 
dar il intâlnim adesea şi pentru bunuri de folosinŃă curentă.     
Producător      Angrosist       Micgrosist         Detailist       Consumator 
                    
2.      – lăŃimea canalului – este dată de  numărul unităŃilor prin care se asigură desfacerea 
produsului in cadrul fiecarei etape a circuitului. In cazul bunurilor de consum lăŃimea creşte pe 
măsura apropierii de consumatori, O astfel de dimensiune nu ramâne constantă de-a lungului 
intregului canal, fiind mai mare in partea sa inferioara, difuzarea produselor la consumator făcându-
se prin numeroase puncte de vânzare. Pe de alta parte, o asemenea dimensiune nu va apărea in cazul 
circuitului direct, unde livrările de produse au loc direct de la producător la consumator. In toate 
celelalte cazuri fenomenul apare, materializandu-se in numarul de intermediari, fie ai angrosişti, 
detailisti, centre de cumpărare, agenŃi comerciali, etc. 
 LăŃimea canalului de distribuŃie stă la baza selectivităŃii distribuŃiei, in funcŃie de care se disting 
mai multe forme de distribuŃie: 
a.       – distribuŃie intensivă sau generala; 
b.      – distribuŃie selectivă; 
c.       – distribuŃie exclusivă – presupune alegerea unui singur intermediar convenit printr-un 
contract prin care cumpărătorul se obligă să vândă numai comerciantului respectiv pe o anumită 
piaŃă. Vânzarea prin franchising – se utilizează in Ńările dezvoltate pentru produsele de marcă. 
 
3.      – adâncimea canalului – este cea care reflectă gradul de dispersie in spaŃiu al punctelor de 
vânzare, respectiv de punctele in care au loc efectiv actele de vânzare.  
La bunurile de producŃie, adâncimea e redusă, distribuŃia având grad ridicat de concentrare 
teritorială. La bunurile de consum adâncimea e mare, unele fiind aduse la domiciliu (comandă, 
corespondenŃă, comis-voiajor). Canalul de distribuŃie este specific fiecărei categorii de produs, iar 
adesea acelaşi produs se poate afla in canale de dimensiuni diferite. Ca urmare la nivelul economiei 
naŃionale se creează o adevarată reŃea de distribuŃie, formată din persoane şi organizaŃii.  
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Toate acestea sunt determinate de necesitatea de a realiza toate activităŃile de distribuŃie cu 
cheltuieli cât mai mici, ceea ce după părerea noastră nu semnifică nicidecum reducerea rolului 
intermediarilor. 
  DistribuŃia reprezintă poate cel mai important element din cadrul marketingului deoarece fară un 
plan bun de distribuŃie nu poŃi avea succes , nu iti poŃi vinde eficient produsele .  
In următoarele rânduri ne-am hotarât să realizam un mic studiu asupra distribuŃiei din cadrul firmei 
COGEME SET RO SRL. 
 

PREZENTAREA FIRMEI 
            Firma COGEME SET RO SRL. a apărut pe piaŃa din Romania în data de 14 mai 2005 având 
Numărul de înmatriculare la Registrul ComerŃului ”J03/763/2005”, C.U.I : 17481030 şi  sediul  în  
Calea CAMPULUNGULUI 76B, MICESTI, JudeŃul ARGEŞ iar la conducere se află Dl. Roland 
Răcăşan .  

Organigrama firmei SC Cogeme Set România SRL este piramidală, specifică unei structuri 
organizatorice de tip ierarhic – funcŃional. Organigrama este prezentată în Anexa 1. 
  COGEME SET RO SRL. face parte din grupul COGEME ce operează pe piaŃa business to 
business de mai bine de 50 de ani ,dezvoltând în tot acest timp soluŃii pentru probleme mecanice în 
ceea ce vizează piaŃa componentelor de automobile .  
 Compania mamă a fost înfiinŃată în anul  1953, obiectul de activitate  al acesteia fiind 
”realizarea de elemente de fixare”. 
           În anul  1991 s-a pus la bază şi implementat un plan ce îşi fixa ca obiectiv producŃia de 
soluŃii mecanice de inaltă precizie (numai în Italia) , la acel moment compania având un singur 
sediu productiv . Din acest moment putem spune că organizaŃia a început un ambiŃios proces de 
internaŃionalizare prin crearea de facilităŃi de producŃie în cooperare cu principalii jucători de pe 
piaŃa auto interesaŃi in general de investiŃii în Ńările unde costurile forŃei de muncă sunt reduse .         
( Honeywell Garret, Magneti Marelli, Bosch Diesel Systems şi Continental Siemens ) 
 În cadrul companiei se produc : turbocompresoare; injectoare de combustibil;sisteme de 
direcŃie; cutii de viteze; sisteme de evacuare; airbag-uri; compresoare şi sisteme de frânare.  
 De la înfiinŃare până în momentul de fată compania a înregistrat o creştere spectaculoasă 
ajungând să aibă în medie 115 angajaŃi şi o cifră de afaceri de 23 mil Euro ( 23,3 mil in 2009 ) iar in 
2010 aproape că s-a dublat . 
 

PRINCIPALII PARTENERI 
COGEME SET RO SRL. derulează relaŃii parteneriale cu o serie de jucători extrem de 

importanŃi pe piaŃa auto internaŃională. Dintre aceştia precizăm :  
-Honeywell Garret, 
 -Magneti Marelli, 
 -Bosch Diesel Systems  
- Continental Siemens.  

Un alt partener important al firmei COGEME SET RO SRL  este SKF Group în calitate de furnizor. 
 

MISIUNE , VIZIUNE ŞI VALORI 
Misiunea firmei este aceea de a oferi pieŃei auto soluŃii tehnice şi mecanice de înaltă precizie, 

fapt ce, potrivit evoluŃiei din ultimii ani, aş spune că este indeplinit , COGEME SET RO făcând 
parte din grupul COGEME SET , un grup ce are o experienŃă de peste 50 de ani în domeniul 
fabricatelor de înaltă precizie. 

Viziunea , să ajungă unul dintre cei mai importanŃi producători din domeniul său de activitate În 
acest sens organizaŃia se remarcă printr-o serie de valori care o aduc mai aproape de client şi îi 
conferă celui din urmă satisfacŃia colaborarii cu nişte profesionişti . Grija faŃă de client este prima 
valoare esenŃială prezentă în organizaŃie urmată de versatilitate şi flexibilitate . 
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SISTEMUL DE DISTRIBUłIE. CANALUL. RESURSELE FIZICE ŞI UMANE 
Sistemul de distribuŃie din cadrul firmei COGEME SET RO SRL. este caracterizat de 

simplitate, distribuŃia realizându-se  direct , mărfurile fiind livrate de producător direct 
consumatorului\canal de distribuŃie direct  , fără intervenŃia intermediarilor .  
 
 
 

Firma COGEME SET RO SRL. dispune de un numar de 10 maşini cu o capacitate cuprinsă 
între 1,5t si 6t cu care realizează transportul pieselor către cumpărător . Cea mai mare parte din 
producŃie este direcŃionată către export, aproximativ 60% restul de 40% fiind livrată diferiŃilor 
clienŃi din Ńară .  
 Derularea unei comenzi se realizează în felul următor :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 
 
 

Majoritatea comenzilor firmei vin din Ńări precum : Germania 40,2% ; FranŃa 27,8%; 
Polonia 32% iar principalele produse livrate sunt turbocompresoarele şi sistemele de injecŃie pentru 
motoarele diesel şi benzină. Germania are cel mai mare procentaj în achiziŃia de turbocompresoare 
,aproximativ 50% din producŃia firmei . Piesele urmând să fie montate pe maşini din clasa Tier 1 
(BMW, Mercedes)  
 

          Producător          Consumator 

Datele Comenzii: 
 

Date ClienŃi 

 
Prelucrarea Comenzii 

Date de indentificare 
a comenzii 

Date Stoc în depozit 

Facturi DispoziŃie de 
vanzare 

Continuarea 
Comenzii 

Statistici 
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În cadrul sistemului de distribuŃie lucrează un numar de 27 persoane dintre care :  

• 10 Coaferi  
• 5 Persoane care primesc comenzile 
• 2 Gestionari depozit  
• 7 ManipulanŃi ce au rolul de a pregătii produsele pentru livrare şi a le încărca in mijloacele de 

transport 
• Alti angajaŃi ; 

 
În anul 2010 firma a obŃinut un profit net de 6.369.908 Euro în creştere faŃă de anul 2009 

când acesta a atins cota de 37.191 Euro. Deasemenea se observă o creştere a stocurilor în anul 2009  
valoarea acestora  era 5.050.868  iar  în anul 2010 a atins valoarea de 5.918.320 fapt ce poate releva  
existenŃa cererii pe piaŃă . 
 

ANALIZA SWOT A SISTEMULUI DE DISTRIBUłIE ÎN CADRUL FIRMEI COGEME 
SET RO SRL. 

 
PUNCTE TARI  

 Echipa de conducere strategică, experimentată si unită 
 Viteza de reacŃie decizională la modificările produse in mediul intern sau extern 
 Cea mai performantă reŃea de distribuŃie directă 
 Strategie de marketing eficientă 
 Program de gestiune financiar-contabil si de marfă performant – on  line . 
 DeŃine un centru logistic cu un control total computerizat 
 Produse de calitate şi service asigurat 
 Raportul pret/calitate favorabil 
 Procese de vanzare aduse la cel mai înalt standard 
 Termene de livrare „on time” 

 
PUNCTE SLABE  

 DistribuŃia se realizează doar prin canal direct , neexistând posibilitatea achiziŃionării 
produselor şi de către micii consumatori .  

 lipsa punctelor de desfacere proprii ( magazine ) 
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 distribuŃia directă doar în oraşele mari/ în cantităŃi mari 
 
RECOMANDĂRI :  
-Să se aibă în vedere extinderea sistemului de distribuŃie şi utilizarea de noi canale de distribuŃie. 
-Realizarea de parteneriate cu retaileri importanŃi de pe piaŃa auto , acest lucru ar maximiza 
vanzările şi implicit ar oferii organizaŃiei noi viziuni şi posibilităŃi de dezvoltare . 
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În septembrie 2008, falimentul băncii americane Lehman Brothers a  marcat începutul crizei 

financiare, declanşând ulterior criza economică extinsă la nivel global. Economia mondială pare să-
şi revină însă mai repede decât au prezis mulŃi economişti, în mare parte datorită reducerii ratelor 
dobânzilor agresive, a creditului de urgenŃă al băncii centrale şi a stimulului financiar 
guvernamental.  

Conform analiştilor, economia Uniunii Europene a depăşit perioada de cădere liberă şi a 
început să-şi revină treptat.   
            Principalii factori determinanŃi ai redresării sunt reprezentaŃi de măsura problemelor din 
sectorul bancar (cu efecte în sensul înăspririi condiŃiilor de creditare) şi de obstacole în privinŃa 
recâştigării încrederii populaŃiei. Ritmul lent de creştere a exporturilor (în special către zona euro) şi 
reducerea investiŃiilor străine în regiune sunt alŃi doi factori care influenŃează în continuare 
redresarea. Potrivit ultimelor date statistice oferite de Eurostat, în trimestrul al IV-lea din 2010, 
economia zonei euro şi cea a Uniunii Europene au crescut în raport cu trimestrul anterior cu 0,2%, 
respectiv 0,3% şi cu 2,1%, respectiv 2% faŃă de  aceeaşi perioadă a anului anterior. Cele mai 
puternice creşteri au fost înregistrate de Bulgaria şi Lituania, 1,7% fiecare. De menŃionat însă că 
pentru opt dintre statele membre UE datele nu sunt încă disponibile.  
            În ceea ce priveşte bilanŃul comercial al zonei euro, acesta a înregistrat în luna noiembrie 
2010 un deficit de 0,4 miliarde de euro faŃă de +3,1 miliarde în aceeaşi perioadă a anului trecut. În 
Uniunea Europeană deficitul a fost de 14,7 miliarde de euro faŃă de -7,3 miliarde în noiembrie 2009.  
            Referitor la inflaŃie, datele Eurostat de la începutul acestui an arată că în 2010 aceasta s-a 
ridicat la 2,2% în statele care au adoptat moneda unică şi la 2,6% în întreaga Uniune Europeană. De 
asemenea, Eurostat arată că rata şomajului a stagnat în decembrie 2010 la 9,6% în Uniunea 
Europeană, respectiv 10% în zona euro, numărul total al şomerilor din cele 27 de state membre 
cifrându-se la peste 23 de milioane.   
            De la izbucnirea crizei economice în 2008 s-a putut constata că scăderea puternică a 
producŃiei a avut un efect major asupra IMM-urile din UE. Raportul anual al Comisiei Europene 
privind IMM-urile relevă faptul că impactul crizei economice a fost mai puternic asupra firmelor 
medii şi mari decât asupra celor mici şi micro. Una dintre problemele majore cu care se confruntă 
IMM-urile este accesul la finanŃare. Profitabilitatea IMM-urilor în UE este supusă unor presiuni 
uriaşe, lucru care diminuează numărul companiilor care intră pe piaŃă şi îl creşte pe al celor care ies. 
Implicit, acest fenomen determină creşterea şomajului. Potrivit aceluiaşi raport producŃia IMM-
urilor cunocunoaşte cel mai accentuat declin din 1930 până în prezent.  
            La nivelul Uniunii Europene, IMM-urile reprezintă 99% din totalul întreprinderilor. Cele 23 
de milioane de întreprinderi mici şi mijlocii asigură aproape 70% din locurile de muncă din sectorul 
privat.   

În cele ce urmează va fi prezentată situaŃia economică din Europa de Est, România şi 
Germania. 

 Europa de Est    
            În ciuda semnalelor pozitive, în 2010 recesiunea a continuat să fie prezentă în unele state ale 
Uniunii Europene (Grecia, România), iar potrivit analiştilor, ritmul creşterii economice, în special în 
Europa de Est, va rămâne în perioada următoare redus. Relansarea economică în această zonă a 
Europei depinde într-o foarte mare proporŃie de redresarea situaŃiei întreprinderilor mici şi mijlocii, 
grav afectate de criza economică din cauza lipsei creditării. Acest sector a fost primul care s-a 
confruntat cu greutăŃile crizei.   
            Creşterea peste aşteptări a economiei germane a avut însă şi are un efect benefic asupra 
companiilor din statele Europei Centrale şi de Est (ECE). Firmele germane din state precum 
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Polonia, Cehia, Slovacia sau Ungaria îşi majorează afacerile pe măsură ce economia germană 
devine tot mai puternică. InvestiŃiile făcute de acestea ajută atât Germania, cât şi statele respective, 
iar revenirea economiilor Ńărilor din Europa Centrală având la bază exporturile către Germania 
devine tot mai vizibilă.   
            Pentru acest an, economiştii de la Banca Europeană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare 
(BERD) anticipează un avans economic de 4,2% pentru regiunea Europa Centrală, Ńările baltice, 
Europa de Sud-Est şi Asia Centrală. Economiile statelor din această regiune au înregistrat progrese 
mai mari decât au estimat iniŃial analiştii. Pentru CroaŃia şi România, care au înregistrat în 2010 un 
deficit bugetar, anul 2011 se aşteaptă o redresare economică: economia croată va creşte cu 2% 
(2010: -1,3%), iar cea româneasca va reveni la o creştere modestă de 1,1% (2010: -1,2%).   
            Se remarcă faptul că economiile care au fost cel mai dur afectate de criză se redresează cel 
mai greu, revenirea economiilor din Europa de Est fiind în continuare frânată de măsurile luate 
privind onsolidarea bugetelor de stat, deoarece acestea determină scăderea cererii interne.   
            Pentru categoria noilor state membre ale Uniunii Europene, respectiv România, Bulgaria, 
Cipru, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia, Economist Intelligence Unit 
(EIU) anticipează pentru acest an o creştere economic ă de 2,8%, urmată de un avans de 3,4% în 
2012. InflaŃia la nivelul regiunii va fi de 3,2%, respectiv 2,6%. De asemenea, potrivit estimărilor 
EIU creşterea economiei zonei euro în acest an, susŃinută de Germania, va fi de 1,5%, şi va încetini 
însă la 1,3% în 2012. Pentru UE este aşteptat un avans de 1,6% atât pentru 2011, cât şi pentru 2012. 
În ceea ce priveşte inflaŃia din zona euro, aceasta va fi în acest an de 1,2% şi va creşte la 1,5% anul 
viitor.   
            În Ungaria, Republica Cehă şi Polonia, aceste firme sunt responsabile pentru 60-70% din 
totalul locurilor de muncă şi de aproximativ jumătate din PIB-ul economiei fiecărei Ńări în parte, 
făcându-le esenŃiale pentru creşterea economica postcriză.  
            În ceea ce priveşte  Bulgaria , falimentele au crescut cu 63%, însă majoritatea firmelor care 
au intrat în faliment sunt de dimensiuni mici, cu posibilităŃi limitate de a diminua impactul 
recesiunii. EIU prognozează că în acest an va avea loc o redresare modestă a economiei bulgare. 
Capacitatea de reacŃie a Ńării faŃă de criză a fost constrânsă de cotarea strictă a levei în raport cu 
euro şi de necesitatea menŃinerii unei politici bugetare stricte.   
            Singura Ńară care nu a intrat în recesiune a fost  Polonia.  Această Ńară a înregistrat o creştere 
economică neîntreruptă în ultimii 14 ani, economia acestei Ńări fiind pe plus chiar şi în 2009 (PIB-ul 
a crescut cu 1,8%). Această performanŃă a fost însă realizată cu preŃul creşterii deficitului bugetar. 
Pentru anul în curs, Fondul Monetar InternaŃional (FMI) prognozează că economia Poloniei va 
creşte cu 3,25%.    
România  
            România, alături de Grecia, a înregistrat o scădere economică (1,2%), iar toate celelalte Ńări 
membre UE au ieşit deja din recesiune.  Alături de Ungaria şi Ńările baltice, România este 
considerată ca având un risc destul de ridicat de instabilitate socială din cauza deteriorării situaŃiei 
economice şi (perspectivei) creşterii şomajului.   
            Astfel, la nivel macroeconomic, printre provocările cu care se confruntă România se numă 
ră reluarea creşterii economice şi evitarea unei recesiuni prelungite, adoptarea unei strategii 
economice pe termen lung şi implementarea reformelor structurale care să confere stabilitate, 
precum şi creşterea gradului de absorbŃie a fondurilor structurale. În acest sens, executivul de la 
Bucureşti a negociat un pachet financiar cu Fondul Monetar InternaŃional, Banca Mondială  şi 
Banca Europeană pentru ReconstrucŃie  şi Dezvoltare (BERD) şi alte organisme internaŃionale. 
Acest pachet este conceput pentru a sprijini economia în prezent în dificultate, guvernul de la 
Bucureşti dorind să reducă deficitul bugetar la 4,4% în 2011 şi la sub 3% în 2012. La 2 februarie 
a.c., guvernul a adoptat o decizie privind sprijinirea tinerilor întreprinzători. Este vorba despre un 
sprijin nerambursabil de la bugetul de stat în valoare de maximum 50% din valoarea proiectului, dar 
nu mai mult de 10.000 de euro, şi de garantarea creditelor pe care aceşti întreprinzători le vor 
obŃine.  
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România a înregistrat în luna octombrie 2010 cea mai mare rată anuală a inflaŃiei din UE, de 
7,9%, în condiŃiile în care în UE rata anuală a inflaŃiei a fost de 2,3%, iar în zona euro de 1,9%. De 
menŃionat că, pe fondul efectelor majorării TVA, BNR a majorat prognoza de inflaŃie pentru anul 
2010 la 8,2%. Pe de altă parte FMI preconizează pentru anul în curs o rată a inflaŃiei de 5,2% (un 
nivel depăşit numai de Turcia), şi o rată a şomajului de 7,1%. România, cu datele din trimestrul al 
treilea din 2010, are un şomaj de 7,3%.  
            Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, cel mai dinamic din economia românească, este 
primul care a fost lovit de criza   economică. Acesta este mult mai expus schimbărilor decât 
companiile mari, care dispun de o capacitate ridicată de adaptare. În România, cele 600.000 de 
IMM-uri reprezintă 99,6% din totalul întreprinderilor, iar ele aduc aproape 80% din produsul intern 
brut şi asigură aproximativ 60% din totalul salariaŃilor. Impactul negativ al crizei asupra majorităŃii 
IMM-urilor determină reducerea ratei de dezvoltare şi creşterea numărului de falimente. Cu toate 
acestea, pentru un număr mic de IMM-uri, adică cele care identifică modificările pe piaŃă şi 
reacŃionează prompt, această perioadă se poate dovedi favorabilă.  
            În vreme de criză, unele IMM-uri, spre deosebire de marile companii, se bucură de o mai 
mare flexibilitate, fiind capabile să pună în aplicare mult mai uşor noi servicii şi lansarea pe piaŃă de 
noi produse. Principalele provocări ale IMM-urilor din România sunt date de problema lichidităŃilor 
şi a creditelor, scăderea cererii pentru produse şi servicii, variaŃiile cursului de schimb şi inflaŃiei. 
De asemenea, creşterile bruşte ale preŃurilor pentru materiile prime reprezintă o altă provocare.  
            Efectele adverse ale crizei financiare sunt vizibile în special în cazul IMM-urilor în sectoare 
precum comerŃul, construcŃii şi imobiliare. Scăderea exporturilor, diminuarea investiŃiilor, precum 
şi blocajul de lichiditate sunt principalele efecte ale crizei financiare, cu repercusiuni asupra 
companiilor.  
            Se remarcă faptul că România a marcat o creştere pe linia încrederii investitorilor la nivel 
european. Mediul de afaceri din România se arată încrez ător privind perspectivele de creştere 
economică pe termen lung, pe fondul stabilizării relative a economiei şi al semnalelor de 
consolidare financiară. Potrivit reprezentanŃilor mediului de afaceri naŃional, România se va afla pe 
creştere economică în acest an, esenŃială în privinŃa consolidării fiscale şi bugetare astfel încât să se 
poată discuta despre o creştere economică sănătoasă pe termen lung.   
            Economia românească va înregistra o evoluŃie pozitivă cel mai probabil din a doua jumătate 
a acestui an. Conform unui studiu realizat de Consiliul NaŃional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
private din România (CNIPMMR), numărul firmelor înregistrate în primele şase luni din 2010 s-a 
redus cu 3% faŃă de semestrul al II-lea din 2009, iar radierile au crescut cu aproape 465%. Numărul 
firmelor care au obŃinut profit în acest interval a scăzut  cu 2%, valoarea acestuia diminându-se cu 
5,1%. Cifra de afaceri a IMM-urilor s-a redus în medie cu 7,8%, pierderile s-au majorat cu 7,71%, 
iar investiŃiile au scăzut cu 6,45% faŃă de a doua jumătate din 2009.  
            Potrivit analiştilor, din cauza problemelor din UE şi alte zone ale lumii,state ca România nu 
vor putea să se redreseze decât relativ târziu prin creşterea exporturilor, soluŃia fiind o redresare la 
nivel intern, ceea ce presupune însă mai mult timp şi implică atingerea unor deficite mai ridicate. 
Estimările Comisiei NaŃionale de Prognoză (CNP) pentru perioada 2010-2014 sunt următoarele: ȋ 
PIB: după o scădere de 1,2% în 2010, în 2011 este prevăzută o creştere de 1,5%, urmată de +3,9% 
în 2012 şi +4,5% în 2013; InflaŃia: ritmul mediu anual este prevăzut la 5,9% în 2010, la 5,3% în 
2011, trendul descendent urmând să continue până la o medie anuală de 2,8% în 2014; Şomaj: rata 
şomajului este estimată în 2010 la 8,5%, urmată de o scădere la 8% în 2011 şi la 6,5% în 2014.  
 Germania    

În anul 2010, atât în UE, cât şi în zona euro s-au înregistrat creşteri economice, în principal 
datorită performanŃelor Germaniei. Văzută în ansamblu, economia germană creşte mai puternic ca 
în ultimele două decenii. Pentru majoritatea sectoarelor, anul 2010 a adus câştiguri în pofida 
prognozelor negative ale experŃilor. După ce a scăzut timp de patru trimestre consecutive, din 
trimestrul al  II-lea 2008 până în primul trimestru al anului 2009 inclusiv, cea mai mare economie 
europeană a revenit pe creştere în perioada aprilie-iunie 2009, fiind printre primele state care au 
ieşit din recesiune.  Economia germană a crescut progresiv începând cu trimestrul al II-lea 2009, 
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când a avansat cu 0,5% comparativ cu primele trei luni ale anului. În perioada iulie – septembrie a 
aceluiaşi an s-a înregistrat o creştere de 0,7%, iar în octombrie-decembrie de 0,3%. Anul 2010 a fost 
de asemenea caracterizat de creştere economică: trimestrul I – 0,6%, trimestrul al II-lea – 2,3%, 
trimestrul al III-lea  –  0,7%, trimestrul al IV-lea – 0,4%. 
  Ultimele date oferite de autorităŃile germane au arătat că per ansamblu economia a crescut în 
2010 cu 3,6% (tabelul 2), depăşind cu mult estimările iniŃiale. Avansul economic puternic a venit pe 
fondul creşterii exporturilor şi al relansării consumului intern. Pentru 2011 analiştii consideră că 
rata creşterii va fi însă mai scăzută,  şi anume numai de 1,2%, forŃa motrice conjuncturală 
rămânând, în continuare, industria. 

Modificările PIB raportate la anul precedent, în % : 
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

32  12  0  – 0,2 12  8  34  27  10  – 4,7 36  

 
            Se remarcă o sensibilizare faŃă de diversele riscuri economice care se regăsesc, 
preponderent, în afara economiei Germaniei. Cu toate acestea, pe ansamblu, economia acestei Ńări a 
evoluat puternic crescător, reuşind să compenseze, în cea mai mare parte, factorii negativi 
determinaŃi de criza economică.  
            Cheltuielile de consum privat au înregistrat în 2010, în continuare, creşteri. După o sensibilă 
înviorare în trimestrul al II-lea 2010, consumul a impulsionat în trimestrul al III-lea şi al IV-lea 
creşterea economică în ansamblu.  
            RelaŃiile economice externe au avut o contribuŃie pozitivă la creşterea din trimestrul al IV-
lea 2010. La aceasta a contribuit în mare măsură creşterea exporturilor de mărfuri, care în luna 
septembrie a anului trecut s-a majorat cu 3,0%, în preŃuri curente, după ce în luna precedentă 
înregistrase o uşoară scădere, de 0,2%. Ca tendinŃă, exporturile se menŃin pe o linie crescătoare, 
chiar dacă cu o dinamică mai scăzută. Acestea au depăşit doar cu puŃin nivelul maxim atins înainte 
de criza economică şi financiar ă, cu ajustările de preŃ şi cele sezoniere. Germania este tot mai 
legată de comerŃul cu pieŃele emergente care înregistrează ritmuri înalte de creştere. Însă, ca şi 
înainte, Ńările industrializate reprezintă cel mai important partener comercial, fiind responsabile 
pentru trei pătrimi din exporturi în anul 2010. Multe din acestea luptă însă, în prezent, cu o 
conjunctură economică slabă şi şomaj ridicat.   
În ceea ce priveşte exporturile germane în Europa de Est, în primele 10 luni ale anului 2010, acestea 
au crescut cu 22%. Pe fondul unei creşteri economice în regiune, estimată la aproximativ 4%, 
pentru anul 2011, se prognozează o creştere de 10% a exporturilor în Europa de Est.De asemenea, 
importurile au atins deja valorile anterioare crizei, cu ajustările de preŃ. 
            Atât balanŃa comercială, cât şi balanŃa de cont curent au înregistrat excedente în 2010, de 
15,6, respectiv 13,2 miliarde de euro (cu ajustările sezoniere). Soldurile pozitive din perioada 
similară din anul trecut au fost depăşite cu 5, respectiv 2,9 miliarde de euro. Astfel, după o lungă 
perioadă de descreştere, indicii legaŃi de aşteptările privind exportul au reînceput să crească.   
            Pentru a ajunge la aceste rezultate pozitive, autorităŃile de la Berlin au adoptat în 2008 un 
prim pachet de măsuri anticriză cu soluŃii pe termen lung, dar aplicabile rapid şi cu efecte imediate, 
obiectivele principale fiind stabilizarea sistemului financiar german şi stimularea creşterii 
economice şi a ocupării forŃei de muncă. La începutul anului 2009 a urmat adoptarea unui al doilea 
pachet care urmărea în special relansarea creşterii PIB-ului şi stabilitatea socială.   
            Chiar dacă programele de stimulare a economiei realizate de guvern şi creşterea exporturilor 
au scos statul din recesiune încă din trimestrul al II-lea 2009, economia Germaniei a avut în 2009 
cea mai slabă evoluŃie de după cel de-al II-lea război mondial.  
            În 2010, executivul german a continuat aplicarea măsurilor anticriz ă chiar în condiŃiile în 
care economia germană a înregistrat în trimestrul al II-lea (2010) cea mai bună evoluŃie economică 
de la reunificare. Astfel, a fost adoptat un proiect de lege valabil pentru următorii patru ani în 
valoare de 80 miliarde de euro, care acoperă cea mai mare parte a programului de austeritate.  
EvoluŃia pozitivă a economiei germane a acŃionat favorabil şi asupra pieŃei muncii. În 2010 numărul  
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şomerilor s-a situat, pentru prima dată din toamna anului 2008, sub pragul de trei milioane. Astfel, 
rata şomajului a continuat să descrească semnificativ, ajungând în 2010 la 7,0%, faŃă de nivelul din 
2009 de 7,7%, reprezentând cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani. În ianuarie 2011, şomajul din 
cea mai mare economie europeană se situa la 7,4%.   
            S-a putut constata că în actuala criză economică şomajul a crescut mai încet decât în cazul 
precedentelor recesiuni cu care s-a confruntat Germania, graŃie în mare parte subvenŃiilor generoase 
acordate de guvern pentru a stimula companiile. Acestea nu şi-au concediat angajaŃii, ci i-au trecut 
la un orar mai scurt de muncă. Pe de altă parte, există o problemă majoră cu care se confruntă 
Germania şi anume, lipsa personalului calificat. EvoluŃiile demografice arată că  forŃa de muncă este 
în continuă scădere. Pentru a asigura forŃa de muncă calificată, guvernanŃii au hotărât suplimentarea 
bugetului alocat educaŃiei  şi cercetării pentru perioada 2010-2013 cu 12 miliarde euro (pentru 2011 
bugetul se ridică la 11,65 miliarde euro, ceea ce reprezintă 6,2% din PIB). De asemenea, analiştii 
germani vorbesc, în acest context, din ce în ce mai mult despre integrarea migranŃilor care pot 
contribui semnificativ la economia Germaniei.  
            In ceea ce priveşte mediul de afaceri, guvernul de la Berlin a luat o serie de măsuri pentru 
încurajarea acestuia. Spre exemplu a fost înfiinŃat un fond special de microcredite, cu o valoare 
totală de 100 de milioane de euro, pentru a ajuta întreprinderile de mici dimensiuni care nu pot 
obŃine finanŃare  din partea băncilor comerciale (oferirea de credite individuale de până la 20.000 
euro pe durata a trei ani). Programul este prevăzut a se desfăşura până în anul 2015, 60% din cele 
100 milioane provenind din fonduri europene şi 40% bugetul Ministerului Federal al Muncii.  
            Datorită măsurilor adoptate se poate constata că, în ciuda crizei economice, numărul 
firmelor germane care au declanşat procedura de faliment în 2009 a fost mai mic decât a celor nou-
înfiinŃate, iar raportul dintre acestea continuă să scadă şi în 2010. Ultimele date publicate de Oficiul 
Federal de Statistică arată că în octombrie 2010 au intrat în faliment 13.374 de firme, cu 5,7% mai 
puŃine decât în aceeaşi lună din 2009, iar în perioada ianuarie – octombrie 2010 numărul acestora s-
a ridicat la 140.440, cu 3,6% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului 2009.  

Întreprinderi în faliment în perioada 2000 – 2010: 
Întreprinderi în faliment 

An 
Nr. total 

Modificări faŃă de anul 
anterior, în % 

2000 42.259 242 
2001 49.326 167 
2002 84.428 712 
2003 100.723 193 
2004 118.274 174 
2005 136.554 155 
2006 161.430 182 
2007 164.597 20 
2008 155.202 -57 
2009 162.907 50 
2010 

Ian –oct 
140.440 36 

Oct 13.374 -57 
 
            În ceea ce priveşte evoluŃiile economiei germane pentru următoarele trimestre, specialiştii 
anunŃă performanŃe solide, însă nu spectaculoase. Astfel, după cum am amintit, pentru 2012 se 
aşteaptă o creştere economică de 1,2%.  
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CONCLUZII 
            Economiştii susŃin că sectorul IMM-urilor este cel mai important din economia românească 
şi totodată singurul sector care poate aduce relansarea economică, întreprinzătorii fiind cheia 
relansării economice, stimulând întărirea potenŃialului IMM-urilor să contribuie la asigurarea unor 
resurse de creştere economică în perioadele dificile.  
            Pentru a veni în sprijinul creşterii economice, guvernul de la Bucureşti ar trebui să ia în 
continuare măsuri care să conducă la îmbunătăŃirea mediului întreprinzătorilor, printre acestea 
putem aminti neimpozitarea profitului reinvestit, care reprezintă una dintre cele mai importante 
pârghii de dezvoltare, şi reducerea fiscalităŃii pe forŃa de muncă.   
            În vederea sprijinirii sectorului IMM din România, este prioritar ca statul să îşi achite 
datoriile (acestea au depăşit 1,5 miliarde de euro până în prezent), să realizeze investiŃ ii în 
infrastructură, să încurajeze absorbŃia fondurilor europene şi normalizarea relaŃiilor de creditare. În 
plus, mediul de afaceri are nevoie de un cadru fiscal stabil, de susŃinere pentru investiŃii, ca de altfel 
şi pentru  atragerea banilor europeni. De asemenea, trebuie subliniat că, mai ales în această 
perioadă, când IMM-urile trec printr-o perioadă dificilă, România are nevoie de manageri foarte 
bine pregătiŃi profesional.   
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SECłIUNEA 4 – TURISM 

 

STUDIU PRIVIND IDENTIFICAREA IMAGINII ROMÂNIEI CA DESTINAłIE 
TURISTICĂ PENTRU TURIŞTII STRĂINI 

 
Autor: ILINCA Adriana 

Anul III, Marketing 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Amalia PANDELICĂ 

 
 

Imaginea de turism în România 
 
 Imaginea României în exterior este rezultatul îmbinărilor unor elemente diferite, toate la fel 
de importante, fiind cele ce creează imaginea pe baza căreia alŃii iau decizii în privinŃa Ńării noastre. 
Lipsa unor elemente duce la crearea unei imagini de multe ori negativă care ne dezavantajează. 
Conform unor informatii aparute în presa străina cat şi pe baza unor studii realizate anii trecuŃi de 
anumite instituŃii de cercetare, imaginea României în exterior este mai degrabă negativă decât 
pozitivă.   
 Printre principalele puncte forte şi puncte slabe ale imaginii României se numără 
următoarele:  
 

Puncte forte:  
• - România o Ńară cu peisaje frumaose, păduri neatinse, natură şi animale sălbatice; 
• - România o Ńară care a păstrat vechile tradiŃii şi obiceiuri ; 
• - Românii sunt ospitalieri şi harnici ; 
• - vinul românesc, produsele de artizanat şi produsele agricole sunt apreciate ; 
• - există destinaŃii turistice atractive precum Bucureşti, Delta Dunării, castelul lui Dracula, 

oraşele medievale din Transilvania, mânăstirile din Moldova, satele tradiŃionale româneşti . 
Puncte slabe: 
• România este percepută ca o Ńară săracă, nedezvoltată cu o infrastructură precară ; 
• România din punct de vedere turistic nu are servicii de caliatate şi nu prezintă siguranŃă ; 
• Românii sunt percepuŃi ca înapoiaŃi ; 
• Există puŃină informaŃie despre personalităŃile româneşti ; 
• - România este mai puŃin atractivă ca destianŃie turistică decât alte destinaŃii în Europa  

  În concluzie, există puncte pozitive de imagine, ce pot fi valorificate, dar şi 
puncte negative de imagine ce necesită un efort ridicat de schimbare a lor. 
 
Branding de tară prin turism 
 
 Dispunând de un potenŃial turistic bogat şi 
variat, România s-a situat de-a lungul timpului între 
destinaŃiile turistice recunoscute şi apreciate atât la nivel 
european, cât şi la nivel mondial.152 
  Acest lucru s-a concretizat în importante fluxuri 
de sosiri de turişti, conferind Ńării noastre statutul 
de receptor. 
 În ultimii 22 de ani, România a pierdut treptat 
din renumele pe care l-a avut pe piaŃa turistică datorită, 
în principal, absenŃei preocupărilor privind 

                                                
152 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turimului 
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modernizarea şi diversificarea produselor oferite şi dezvoltării infrastructurii.Această tendinŃă a fost 
accentuată de imaginea negativă a Ńării noastre (generată de regimul dictatorial sau de 
comportamentul inadecvat al unora dintre conaŃionalii noştri după 1990). 
 Brandul turistic poate fi definit drept: „Crearea, dezvoltarea şi menŃinerea unei relaŃii 
reciproc avantajoase între România (şi comerŃul turistic) şi o serie de consumatori de produse 
turistice (pieŃe-Ńintă), cu un mesaj convingător care să fie transmis constant în timp” 
 În definirea brandului, pentru a obŃine beneficii maxime în dezvoltarea turismului din 
România, este imperios necesar să se aleagă cu atenŃie elementele definitorii pentru România; 
acestea ar putea fi: natura, oamenii, valorile, tradiŃiile, aptitudinile, realizările – care pot fi 
prezentate în combinaŃie într-un mod coerent şi convingător. 
 De la măretul lant carpatic, până la comorile ecologice ale Deltei Dunării, România este, 
din punct de vedere turistic, diamantul neşlefuit al Europei. Tara noastră este plină de minuni 
naturale şi culturale. 
 Branding-ul este cheia succesului pentru orice destinatie turistică, iar România a demarat, 
tocmai în acest scop, procesul de repozitionare pe piata internatională. Construirea unui brand de 
turism pentru România va deschide portile pentru ochii şi inimile străinilor şi va deveni o realizare 
istorică pentru viitorul industriei noastre turistice. 
 
Identitatea Vizuală şi Sloganul Brand-ului 
 
 Elementele de identitate vizuală şi sloganul nu descriu brand-ul. Acestea sunt doar 
o‘’ancoră’’ pentru a aminti un set de perceptii care compun brandul. Astfel, la vederea elementelor 
vizuale, principalele atribute, valorile şi personalitatea brand-ului vor fi constientizate. 
           Cum au fost create brand-ul de turism al României, elementele sale de identitate 
vizuală şi sloganul 
 
 Noul brand de turism a fost dezvoltat folosind o abordare profesională pas cu pas, aplicată şi 
în cazul altor destinatii de vacantă de top. Fiind încă în stadiul de dezvoltare a unei destinatii 
turistice, analiza de imagine si procesul complex de integrare a diferitelor sectoare turistice interne 
si internationale (a fost înfiintat un consiliu de brand, consultat în toate stadiile cheie ale proiectului) 
au fost factori importanti în definirea brand-ului turistic al României. Procesul a fost proiectat şi 
realizat de către THR International Tourism Consultants, una dintre firmele de consultantă de nivel 
mondial în domeniul destinatiilor turistice de top, şi de către TNS, cea mai mare companie de 
cercetare de piată din lume. 
 
Brand-ul şi strategia de comunicare a brand-ului 
 
 Strategia de brand este cheia succesului, fiind mult mai importantă, de exemplu, decât 
designul elementelor de identitate vizuală sau decât sloganul. Brand-ul poate avea succes numai 
dacă punerea în aplicare a unei strategii eficiente îi adaugă valoare şi putere. Această valoare trebuie 
comunicată, dar, mai presus de orice, ea trebuie atribuită României. Experienţe pozitive de 
călătorie, care să respecte promisiunile făcute de brand stimulează astăzi cele mai puternice forme 
de marketing: marketingul viral şi de la om la om. Credibilitatea şi impactul opiniilor călătorilor 
adevăraţi capătă tot mai multă importanţă. Astfel comunicarea şi furnizarea valorii trebuie să 
acţioneze în paralel, consolidându-se reciproc. 
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 Îmbunătăţirea experienţei turistice: este elementul cheie al întregului proces de branding. 
Aceasta presupune luarea și implementarea celor mai bune decizii pentru turismul românesc în 
vederea transformării brand-ului dintr-o promisiune în realitate și pentru a genera repetarea de vizite 
şi recomandări personale. Se referă la proiectarea unor experienţe româneşti unice, precum şi a unor 
itinerarii şi zone special amenajate, unde acestea pot fi trăite. Printre alte acţiuni, acest lucru 
înseamnă şi implementarea unui sistem riguros de etichetare de calitate, îmbunătăţirea modului de 
semnalizare a obiectivelor și traseelor turistice şi un program dedicat pentru servirea, satisfacerea şi 
ajutarea turiştilor în România. Aceste lucruri pot fi obţinute doar printr-un efort organizat în 
vederea atingerii excelenţei în industrie, sprijinit prin platforme de comunicare şi schimb de practici 
optime. 
 Obţinerea unui nivel mai ridicat de conştientizare şi interes pentru brand-ul turistic al 
României: Cheltuielile pentru comunicarea brand-ului trebuie să fie foarte eficiente urmărind 
obiective clare şi concentrându-se pe principalele pieţe ţintă şi pe principalele produse turistice 
promovate de România. Lansarea internaţională a brand-ului trebuie să fie urmată de un program 
special utilizând reviste cu difuzare globală pentru a genera un puternic „val” de acoperire media 
care să îmbunătăţească conştientizarea şi imaginea produselor turistice româneşti. În general, 
comunicarea ar trebui să folosească canale inovatoare şi instrumente on şi offline, îndeosebi 
deoarece produsele turistice româneşti atrag călători cu discernământ care au interese specifice. O 
puternică infrastructură de comunicare cu baze de date bine structurate, cu bănci de filme şi imagini 
de calitate, va ajuta atât activităţile de comunicare din domeniul public, cât şi pe cele din domeniul 
privat. 
  
Brandul- origini 

 
LOGOTIPUL 
Caractere imitând scrisul de mână, având o 
personalitate prietenoasă şi cu o trasare clară şi 
originală. O etichetă vizuală, cu forme simple, ferme 
şi optimiste. 

IZOTIPUL 
Frunza reprezintă principiul de bază al naturii, poate aduce ocazional şi cu o siluetă muntoasă iar 
codiţa albastră reprezinta importanţa apei şi a fluviului Dunărea. 
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CULORILE: 
 
 O gamă de culori verzi naturale, reprezentând bogăţia naturală a pădurilor, zonei rurale şi a 
munţilor. Linii curbe pentru a aminti de Carpaţi şi de formele peisajelor naturale. La mijloc, semnul 
diacritic circumflex este caracteristic gramaticii limbii române. Are o formă de arc, arătând în sus, 
zugrăvit în culori calde, pentru a crea contrast, notorietate şi vitalitate. 
 
Metodologia cercetării: 
Volumul eşantionului: 105 respondenŃi cu vârste de 18 ani şi peste: 
Scopul cercetării: Identificarea imaginii României ca destinaŃie turistică pentru turiştii străini; 
Obiecctive: 

1. Studierea imaginii României ca destinaŃie turistică; 
2. Aprecierea zonelor turistice din România; 
3. Identificarea percepŃiilor turiştilor străini asupra românilor; 
4. Identificarea problemelor cu care turismul român se confruntă. 
 

Instrumentul de culegere al datelor: chestionar online 
 
Chestionarul cuprinde 18 întrebãri. Înainte de a se adresa prima întrebare existã un protocol de 

deschidere a comunicãrii şi o scurtã introducere. Chestionarul se încheie cu o frazã în care se mulŃumeşte 
persoanei pentru timpul acordat. 

 
Chestionarul aratã astfel: 
 

Tema cercetarii: Identificarea imaginii Romaniei ca destinatie turistica.                     Ianuarie  2012 
Numar chestionar: 
Nume operator:__________________________________Localitatea:_______________________ 
 

CHESTIONAR 
 

 Buna ziua! Realizam un sondaj cu scopul de a identifica imaginea României ca destinaŃie 
turistică.  Vă rugăm să aveŃi amabilitatea să răspundeŃi la o serie de întrebări privitoare la această 
temă. Garantam că datele şi informaŃiile furnizate de dvs. sunt confidenŃiale şi vor fi utilizate 
exclusiv în analiza statistică. 
 
1.AŃi vizitat România? 1.Ati vizitat Romania ?
a)Da  (treceŃi la  urmatoarea întrebare); 
b)Nu (treceŃi la întrebarea cu nr. 5). 
 
2. Ce impresie vȋa făcut România?  
 a) O foarte bună impresie ; 

 b) O bună impresie ; 

 c) Nici o impresie ; 

 d)O proastă impresie ; 

 e)O foarte proastă impresie ; 

 f)Nu ştiu \Nu răspund.  

3. Când vă gândiȋi la România  ca destinatie turistica , care e primul lucru care vă vine în minte?  
 …………………………. 
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4. 
ConsideraŃi că : În foarte mare

masura 
In mare 
masura 

Nici –nici In mica masuraIn foarte mica
masura 

Românii sunt manieraŃi 
şi civilizaŃi 

     

Românii sunt bine 
 educaŃi 

     

Românii sunt prietenoş      
Românii sunt oneşti      
Românii sunt inteligenŃ      
Românii sunt muncitori     
Românii au aptitudini 
artistice  

     

Românii sunt activi în 
domeniul sportului 

     

Românii sunt curaŃi şi 
prezentabili 

     

Românii sunt ospitalieri
şi primitori 

     

 
5.Din punct de vedere turistic, România este o tara atractivă? 
a)Da; 
b)Nu; 
c)NS\NR. 
 
6. În ce măsură consideraȋi că sunt sau nu atractive următoarele destinaȋii turistice româneşti?  
 In foarte mare 

masura 
In mare 
masura 

Nici-nici In foarte mica
masura 

In foarte mica 
masura 

Nu stiu 
\ Nu 
raspund 

Delta Dunării        
StaŃiunile balneo-climatice       
StaŃiunile de ski din MunŃii
CarpaŃi 

      

Castelul lui Dracula        
Mânastirile din Moldova       
Satele românesti tradiŃionale      
Situri arheologice,  
monumente istorice 

      

Oraşele medievale din 
Transilvania 

      

Palatul Parlamentului ,  
“Casa Poporului” 

      

Oraşul Bucureşti       
Marea Neagră       

7. AveŃi de gând să vizitaȋi România în următorii doi ani?  
a) Da; 
b)Nu; 
c)Nu ştiu\ nu răspund. 

 8. Care ar fi scopul principal pentru care aţi călători în România?  
a) ca turist, săȋmi petrec vacanȋa, concediul ; 
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 b) pentru a face afaceri ; 
c)  în scopuri profesionale (studii, conferinȋe, întruniri, etc.) ; 
d) în alte scopuri ; 
e)Nu ştiu \ Nu răspund. 

        9.PrecizaŃi care ar fi cele mai importante probleme cu care se confruntă turismul românesc: 
a )Infrastructura de transport; 
b)Lipsa unei promovari a programelor turistice; 
c) Fiscalitatea ridicată; 
d) Cazarea; 
e) Nivelul prea ridicat al preŃurilor în raport cu calitatea serviciilor oferite; 
f) Slaba pregatire a presonalului specializat în turism. 
 
10.Din perspectiva turismului ;i a culturii , considerati că: 
 In foarte 

 mare masură 
In mare 
masură 

Nici-nici In mica  
masură 

In foarte 
mica masură 

Nu ştiu\ 
Nu 
răspund 

România este un loc sigur  
pentru a o vizita 

      

România are un turism 
valoros 
atragător 

      

România are o mulŃime de 
peisaje minunate  pitoreşti 

      

România are o bucătarie  
tradiŃională atrăgatoare 

      

România are un  trecut 
 istoric bogat 

      

România are o cultură diversă      
România are o cultură  
atrăgătoare interesanta şi  
sărbatori tradiŃionale 

      

România are viată de noapte
 bună şi de divertisment 

      

România dispune de facilităŃ
 şi oportunităŃi bune de 
cumpărături 

      

România are o infrastructură
 de transport buna 

      

România dispune de facilităŃ
 şi servicii bune turistice 

      

 
11.Vă rog să nominalizaŃi\specificaŃi: 
a)Primele două  sursele în care aŃi auzit  de campaniile de promovare a turismului românesc: 
• din presa scrisă, din ziare  

• de la radio  

• de la televizor  

• de pe Internet  

• de la prieteni, cunoştinţe, colegi, vecini  

• de la prieteni, cunoştinţe, colegi, vecini (români)  
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• din alte surse: ………………… 

• NŞ/NR  
 
b)O campanie de promovare a României ca destinaŃie turistică: 
………………………………. 
12.Campaniile de promovare a turismului românesc vă sunt utile? 
a) da 
b)nu 
c)ns\nr 
 
13.ConsideraŃi că : 
 Acord 

 total 
Acord Indiferent Dezacord Dezacord 

total 
Ns\NR 

Romania este o tară sigură 
 pentru a trăi 

      

România este o tară dezvoltat      
România oferă un standard  
ridicat de trai pentru 
cetatenii săi 

      

România dispune de servicii
de înaltă calitate de asistenŃă
medicală 

      

România dispune de servicii
de sănătate ieftine 

      

Romania are un climat plăcut      
 
Caracteristici socio-demografice ale respondenŃilor: 
14. Sex: 1.  Masculin          

2.  Feminin 
1. Sub 20 ani 
2. 20-25 ani 
3. 26-30 ani 
4. 31-35 ani 
5. 36-40 ani 
6. 41-50 ani 

15. Vârsta (ani împliniŃi): 

________ani 

7. Peste 50 ani 
16. Care este ultima şcoală absolvită de dvs? / 

Se bifează răspunsul corespunzător 
1. Şcoala generală      
2. Şcoala profesională    
3. Liceu 
4. Colegiu/facultate 
5. Postuniversitară 

17. Care este, cu aproximaŃie, venitul dvs.  net  
într-o lună obişnuită? / Se bifează 
răspunsul corespunzător 

1. Sub 100 EUR  (Sub 130 USD)   
2. 101-250 EUR (131-350 USD)  
3. 251-500 EUR  (351-700 USD) 
4. 501-1000 EUR (701-1400 USD) 
5. 1001-1500 EUR (1401-2000 USD) 
6. 1501-2000 EUR (2001-2700 USD) 
7.2001-3000 EUR (2701-4000 USD) 
8.Peste 3000 EUR (Peste 4000 USD) 
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Nume, 

prenume........................................................... 

..................................................................................... 

Regiune 

:................................................................... 

 
 
 
                     Vă  mulŃumesc pentru timpul acordat! 
 
Perioada de desfasurare: Ianuarie – Aprilie 2012 
 
  Analiza rezultatelor asupra  urmatoarelor întrebari: 
 
Întrebare nr. 1: Ati vizitat Romania? 
 

Statistics 

FrecvenŃa de vizită în Romaânia 

Valid 105 N 

Missing 0 

 

FrecvenŃa de vizită în România 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Da 43 41,0 41,0 41,0 

Nu 62 59,0 59,0 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
Conform rezultatelor cercetării 
59% din eşantionul cercetat nu au 
vizitat România. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întrebare nr 2: Ce impresie v-a făcut România? 
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Statistics 

Masurare impresie despre România 

Valid 42 N 

Missing 63 

Mean 4,2143 

Median 4,0000 

Mode 4,00 

Std. Deviation 1,00087 

 

Masurare impresie despre Romania 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

O proastă impresie 5 4,8 11,9 11,9 

O bună impresie 20 19,0 47,6 59,5 

O foarte bună 
impresie 

15 14,3 35,7 95,2 

Nu ştiu \ Nu raspund 2 1,9 4,8 100,0 

Valid 

Total 42 40,0 100,0  

Missing System 63 60,0   

Total 105 100,0   

 
 
 
 
 
19% din respondenŃii chestionaŃi, care au 
vizitat România, au o bună impresie 
despre România ca destinaŃie turistică. 
 
  
 
 
 
Întrebare nr. 6: În ce măsură considerați 
că sunt sau nu atractive următoarele 
destinații turistice româneşti? 

 

Statistics 

Atractivitate staŃiunile de ski din MunŃii CarpaŃi 

Valid 105 N 

Missing 0 
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Mean 4,2000 

Median 4,0000 

Mode 5,00 

Std. Deviation 1,13001 

 

Atractivitate statiunile de ski din Muntii Carpati 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

In foarte mică 
masura 

5 4,8 4,8 4,8 

In mica maura 4 3,8 3,8 8,6 

Nici-nici 12 11,4 11,4 20,0 

In mare masura 32 30,5 30,5 50,5 

In foarte mare 
masură 

48 45,7 45,7 96,2 

Nu ştiu \ Nu răspund 4 3,8 3,8 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

 
Statistics 

Atractivitate castelul lui Dracula 

Valid 105 N 

Missing 0 

Mean 4,4286 

Median 5,0000 

Mode 5,00 

Std. Deviation ,99863 

 

Atractivitate castelul lui Dracula 
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Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

In foarte mică 
masură 

2 1,9 1,9 1,9 

In mică masură 5 4,8 4,8 6,7 

Nici-nici 8 7,6 7,6 14,3 

In mare masură 25 23,8 23,8 38,1 

In foarte mare 
masură 

61 58,1 58,1 96,2 

Nu ştiu \ Nu răspund 4 3,8 3,8 100,0 

Valid 

Total 105 100,0 100,0  

 
 
 

Statistics 

Atractivitate satele româneşti tradiŃionale 

Valid 105 N 

Missing 0 

Mean 4,3905 

Median 5,0000 

Mode 5,00 

Std. Deviation 1,13929 

 

Atractivitate satele romanesti traditionale 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid In foarte mică 
masură 

2 1,9 1,9 1,9 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  373 

In mică masură 5 4,8 4,8 6,7 

Nici-nici 15 14,3 14,3 21,0 

In mare masură 24 22,9 22,9 43,8 

In foarte mare 
masură 

46 43,8 43,8 87,6 

Nu ştiu \ Nu răspund 13 12,4 12,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 

Atractivitate Palatul Parlamentului, "Casa Poporului" 

Valid 105 N 

Missing 0 

Mean 4,5048 

Median 5,0000 

Mode 5,00 

Std. Deviation 1,38066 

 

Atractivitate Palatul Parlamentului, "Casa Poporului" 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

In foarte mică 
masură 

4 3,8 3,8 3,8 

In mică masură 7 6,7 6,7 10,5 

Nici-nici 15 14,3 14,3 24,8 

Valid 

In mare masură 11 10,5 10,5 35,2 
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In foarte mare 
masură 

42 40,0 40,0 75,2 

Nu ştiu \ Nu răspund 26 24,8 24,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics 

Atractivitate Marea Neagra 

Valid 104 N 

Missing 1 

Mean 4,3077 

Median 5,0000 

Mode 5,00 

Std. Deviation 1,10670 

 

Atractivitate Marea Neagra 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

In foarte mică 
masură 

4 3,8 3,8 3,8 

In mică masură 4 3,8 3,8 7,7 

Nici-nici 11 10,5 10,6 18,3 

In mare masură 27 25,7 26,0 44,2 

In foarte mare 
masură 

53 50,5 51,0 95,2 

Nu ştiu \ Nu răspund 5 4,8 4,8 100,0 

Valid 

Total 104 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   
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Atractivitate Marea Neagra 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

In foarte mică 
masură 

4 3,8 3,8 3,8 

In mică masură 4 3,8 3,8 7,7 

Nici-nici 11 10,5 10,6 18,3 

In mare masură 27 25,7 26,0 44,2 

In foarte mare 
masură 

53 50,5 51,0 95,2 

Nu ştiu \ Nu răspund 5 4,8 4,8 100,0 

Valid 

Total 104 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

Total 105 100,0   

 
Conform rezultatelor cercetării se observă o 
tendinŃa centrală la nivel de eşantion asupra 
destinaŃiilor turistice româneşti. 
Principalele atracŃii turistice ale respondenŃilor 
cercetaŃi vizează: 
 “Castelul Contelui Dracula”(58,1%) , 
“Marea Neagra” (50%), “StaŃiunile de ski din 
MunŃii CarpaŃi” (45,7%). 
Întrebarea nr.9: PrecizaŃi care ar fi cele mai 
importante probleme cu care se confrunta 
turismul românesc: 

Statistics 

Principalele probleme cu care se confruntă 
turismul românesc 

Valid 105 N 

Missing 0 

Std. Deviation 2,34841 

 

Principalele probleme cu care se confruntă turismul românesc 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Infrastructura de 
transport 

27 25,7 25,7 25,7 
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Lipsa unor promovari a 
programelor turistice 

19 18,1 18,1 43,8 

Fiscalitate ridicată 11 10,5 10,5 54,3 

Cazarea 8 7,6 7,6 61,9 

Nivelul prea ridicat al 
preŃurilor în raport cu 
calitatea serviciilor 
oferite 

20 19,0 19,0 81,0 

Slaba pregatire a 
personalului specializat 
în turism 

7 6,7 6,7 87,6 

PrezenŃa câinilor 3 2,9 2,9 90,5 

PrezenŃa rromilor 7 6,7 6,7 97,1 

Alte probleme 3 2,9 2,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 
 În urma evaluarii raspunsurilor respondenŃilor, s-a constatat că principala problemă cu care 
se confruntă turismul românesc este infrastructura de transport reprezentând 25,7% din totalul 
raspunsurilor.Printre alte probleme dar cu o pondere mai scazuta se află şi problema cainilor 
vagabonzi (2,9%) şi a rromilor (6,7%). 
Întrebare nr. 11 : Vă rog să nominalizaŃi/ specificaŃi primele două  sursele în care aŃi auzit  de 
campaniile de promovare a turismului românesc: 

Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 
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$Campaniia 105 100,0% 0 ,0% 105 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
 

$Campanii Frequencies 

  Responses 

  N Percent 

Percent of 
Cases 

Din Presa scrisă, din 
ziare 

26 12,4% 24,8% 

Radio 10 4,8% 9,5% 

Televizor 59 28,2% 56,2% 

Internet 53 25,4% 50,5% 

Prieteni,Cunoştinte, 
colegi, vecini 

27 12,9% 25,7% 

Prieteni,Cunoştinte, 
colegi, vecini (români) 

30 14,4% 28,6% 

Sursele de informare 
campaniia 

Nu ştiu\ Nu răspund 4 1,9% 3,8% 

Total 209 100,0% 199,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 Rezultă de aici că principalele surse de informare privind campaniile promoŃionale a 

turismului românesc din care respondenŃii primesc detalii sunt prin intermediul televiziunii şi prin 

internet cu un procent de 28,2% respectiv 25,4%. 

 
Întrebare nr. 18:Regiunea de provenienŃă 
 

Statistics 

Regiunea din care respondentul provine 

Valid 105 N 

Missing 0 

Std. Deviation 1,75662 

 

Regiunea din care respondentul provine 

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Europa de Nord 16 15,2 15,2 15,2 

Europa de Sud 38 36,2 36,2 51,4 

Europa de Vest 12 11,4 11,4 62,9 

Valid 

Europa de Est 8 7,6 7,6 70,5 
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Europa 
Transcontinentala şi 
Asia 

13 12,4 12,4 82,9 

Alte regiuni 18 17,1 17,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

 
 O majoritate de 36,2% din respondenŃii  care au facut parte din eşantionul cercetat provine 
din Europa de Sud. Cu o pondere mai redusă de 7,6 % au facut parte şi respondenŃi din Europa de 
Est. 
Concluzii:  
 łara noastră oferă o mare diversitate de aspecte, care te pot fascina! Studiile de piaŃă 
realizate în Ńară şi în străinătate l-au evidentiat pe cel mai apreciat: natura încă sălbatică şi, în multe 
zone intactă, pe care România o are. 
 În urma studiului, realizat pe un eşantion de 105 respondenŃi ,am constatat că imaginea 
României ca destinaŃie turistică s-a modificat .   
 Comparând studiile anterioare, realizate de instituŃiile de cercetare, cu cel prezent ,consider 
că imaginea României pătată a migrat catre o bună impresie asupra turismului românesc. 
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Anul II, Economia ComerŃului, Turismului şi Serviciilor 
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Fig. 1. Harta Muntii Alpi 
 

Sursa: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Le_alpi_1899.jpg 
 

 Alpii sunt un lanȋ muntos din Europa, care se întinde din Austria ȋi Slovenia până în sud-
estul Franȋei, trecând prin nordul Italiei, sudul Elveȋiei, Liechtenstein ȋi sudul Germaniei. Alpii 
formează un arc de cerc în sudul Europei centrale, în lungime de aproximativ 1200 km ȋi acoperă o 
suprafaȋă de cca 200.000 km². Cel mai înalt munte din Alpi este Mont Blanc, situat la frontiera 
franco-italiană, cu piscul aflat la o altitudine de 4810 m. În Alpi există în total 128 de piscuri cu 
înălȋimi care depăȋesc 4000 m, care pot fi găsite în lista piscurilor alpine după înălȋime. 
Principalele caracteristici: 

• masivitatea accentuată, determinată de lipsa depresiunilor întinse; 
• altitudinile ridicate: Mont Blanc (4810 m), Monte Rosa (4638 m), Matterhorn (4565 m); 

• fragmentare ridicată prin văi longitudinale (Gail, Rhône); 

• nicio vale n-a reuşit să ferestruiască unitatea montană în totalitate; 

• extrem de complecşi sub raport structural şi morfologic; 

• predominanŃa rocilor cristaline, metamorfice şi sedimentare; 
• faliere intensă; 
• simetrie structurală: cristalin (şisturi, granite, gnaise) în centru, sedimentar mezozoic intern 

(calcare) şi sedimentar mezozoic şi neozoic spre exterior (calcare şi molasă);  
• limita actuală a zăpezii persistente este situată la 3.600 m altitudine în sud şi 3.200 m pe 

versantul nordic, unde modelarea glaciară continuă; 
• în Alpii Dolomitici, Bavariei, Austriei, Iulieni – carst dezvoltat în calcare de mare 

grosime, cu peşteri de mari dimensiuni (Eisriesenwelt, Postojna); 
• umanizarea mai redusă datorită accesibilităŃii limitate şi   resurselor (îndeosebi cele 

subsolice) relativ puŃine; 
• abia în ultimul secol, datorită turismului, spaŃiul alpin a fost populat mai intens. 
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Europa Alpină este alcatuită din următoarele sectoare: 
• Alpii elveţieni  
• Alpii austrieci  
• Alpii Sloveniei  
• Alpii italieni  
• Alpii francezi  

 
1. Sectorul francez 

 
        Sectorul cu cel mai intens turism, datorită combinării turismului estival cu cel de iarnă, este cel 
francez. Alpii formează un arc de cerc în sudul Europei centrale, în lungime de aproximativ 1200 
km și acoperă o suprafaţă de cca 200.000 km². Cel mai înalt munte din Alpi este Mont Blanc, situat 
la frontiera franco-italiană, cu piscul aflat la o altitudine de 4810 m. În Alpi există în total 128 de 
piscuri cu înălţimi care depășesc 4000 m, care pot fi găsite în lista piscurilor alpine după înălţime.  
  

Chamonix 

 

Chamonix 

 

 

Fig. 2. Staţiunea chamonix 

Sursa: http://www.bigtravel.ro/sejururi/franta/chamonix/ 

 

      

   La baza impresionantului Mont Blanc, staŃiunea Chamnix are 150 km de pârtii de ski, din 
care 42 km pentru ski fond, statiunea vă oferă toate facilitaŃile pentru practicarea sportului de iarnă: 
patinaj artistic si de viteză, hochei, alpinism, şcoli de ski şi snowboard, fiind aşezat la 1035 m 
altitudine. După o zi de schiat, pentru toŃi cei care încă mai au puteri, există posibilitaŃi de: înot, 
tennis, fittness precum şi alte activitaŃi sportive. 
 
Staţiuni specializate pentru turismul hivernal 
 
 Megeve 

 
Combleux 

 
  Albertville 

Fig. 3. Statiuni: Megeve, Combleaux, Albertville 

Sursa: http://www.wayfaring.info/2010/12/18/megeve-france/ 

 

  

 Statiunea Megeve este o staŃiune tradiŃională franceză,   un oraş carismatic, cu un charm 
tradiŃional alpin.  
     Statiunea Megeve este o staŃiune tradiŃională franceză,   un oraş carismatic, cu un charm 
tradiŃional alpin.  
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  Argentiere Avoriaz     Avoriaz 

Fig. 4. Staiuni: Argentiere si Avoriaz  

Sursa: http://www.alp-line.com/en/avoriaz-ski 

 

             Argentiere este o destinaţie populară pentru  schi, snowboarding şi snowshoeing, atragerea 
de schiori şi snowboarderi în sezonul de iarnă - de obicei de la mijlocul lunii decembrie până la 
începutul lunii mai - şi este o locaŃie ideală pentru cei care caută o experienŃă excepŃională pentru 
sportul alpin. Satul este o locatie la fel de populară în sezonul de vară - iunie până în septembrie - 
pentru plimbări. 
  Avoriaz este o staţiune de schi dotată cu  scoală și grădiniţă de schi, snowbord park, fiind,  
de asemenea, un centru   pentru drumetii, golf, mountain biking şi alte activităŃi în aer liber. 
 

2. Alpii elveţieni 
 
  Davos   St.Moritz  

 Fig. 5. Orasul Davos și staţiunea St. Moritz 

Sursa: http://www.turisteuropa.ro/elvetia/   

        

 Davos este orașul aflat la cea mai mare altitudine din întreaga Europa. Sporturi non-alpine: 
snowboarding, curling, parapantă, drumeţii pe trasee amenajate, înot interior, patinaj – la ringul 
Eisstadion care a găzduit Campionatul Mondial de Patinaj Artistic şi campionate de hockey, iar 
restaurantele, viaţa de noapte, muzeele și magazinele sunt alte atracţii turistice. Din păcate Davos 
nu are un aer de sat tradiţional precum staţiunile Wengen şi Zermatt. Este însă una dintre cele mai 
liniștite staţiuni din ţară.  
  St. Moritz este staţiunea montană cea mai veche din Europa. Este cunoscută în Elveţia 
pentru numărul de zile însorite pe an, ce depășește 300. Una din principalele atracţii ale staţiunii 
este Muzeul Segantini. 

Fig 6. Orasele Altdorf, Andernatt și Interlake 
Sursa: http://www.turisteuropa.ro/elvetia/ 
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Altdorf  este un oraş superb  din  ElveŃia. Statuia lui Wilhelm Tell este unul dintre 
simbolurile oraşului. 
   Andernatt .Oraşelul este cochet şi liniştit, curat şi cu aer proaspăt, suficiente calitaŃi să îl 
facă un punct de atracŃie. 
 Interlake - Atracţia principală este magnificul munte Jungfrau.  
 

 

  Montreaux  Targul de Craciun   Castelul Chillon 

Fig 7. Staţiunea Montreaux, Târgul de Crăciun și Castelul Chillon 

Sursa: http://www.tagungsplaner. 

 

     Montreaux este o statiune pe malul lacului Leman, considerat “Marea Alpilor”. Orasul 
Montreux este renumit pentru Festivalul de jazz, şi, de asemenea, de la mijlocul lui noiembrie, 
acesta este mai animat ca niciodată datorită Targului de Craciun.  
     Castelul Chillon, aflat la iesirea din Montreux, Elvetia, este un veritabil castel al secolului XIII. 
Castelul este cel mai cunoscut monument istoric elveŃian. A devenit simbol naŃional, reprezentativ 
prin frumuseŃea lui şi formele armonioase. Castelul este unic, având fortareaŃa orientată strategic 
înspre drumul antic care duce către Italia şi rezidenŃă cu vedere spre lacul Geneva. 

 
3. Alpii austrieci  

 
Austria este faimoasă pentru cultură, muzică, artă, dar şi pentru multiplele posibilităŃi pe 

care le oferă turiştilor dornici să practice sporturile preferate: schi, rafting, parapantă etc. La toate 
acestea, se adaugă excelenta bucătărie şi vinurile fine. 
 
 
  Bad Gasein   Innsbruck   Innsbruck 

Fig 8. Bad Gasein, Innsbruck 

Sursa: http://www.mytravelguru.ro/peisaje-de-vis-din-europa 

 

    Bad Gastein este cunoscută atât ca staŃiune de schi cât şi ca staŃiune wellness, datorită 
băilor sale termale tămăduitoare .  
     Innsbruck este renumit în întreaga lume pentru posibilităŃile de practicare a sporturilor de 
iarnă. Aici sunt construite cinci pârtii de schi la standarde olimpice. De altfel, oraşul a fost de doua 
ori gazda Jocurilor Olimpice de Iarna, in 1964 si 1976. Pe ghetarul Stubal, la aproximativ 40 km de 
Inssbruck, se poate schia pe toată perioada anului.  
 
 Statiuni  balneo-climaterice  
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Sankt Wolfgang este renumit pentru: 
•  Hotel Weisses Rössl,    
• o biserică gotica de Michael Pacher . 
• un centru spa  
• o staŃiune de schi popular în timpul iernii 

 

  Hotel Weisses Rossl   Biserica gotica de Mihail Pacher  

 
Fig 9. Hotel Weisses Rossl, Biserica gotica de Mihail Pacher 
Sursa: http://www.geniustravel.ro 
 

4. Alpii italieni 
 
 Alpii italieni sunt plini de peisaje deosebite, centre turistice destinate sporturilor de iarnă, 
statiuni rezidenţiale și un deosebit relief pitoresc, format din dolomite, care îi face să fie una din 
destinaţiile preferate pentru turiști din întreaga lume.  
          
  Gran Paradiso Gran Paradiso   Capra ibex, animalul-simbol al 

parcului  

 

Fig 10. Gran Paradiso Capra ibex, animalul-simbol al parcului 

Sursa: http://www.ermaktravel.com/Europe/Italy 

 

 Parcul Naţional Gran Paradiso 
Vizitarea acestui colŃ de natură aproape neatinsă este o experienŃă revelatoare, în care turismul 
civilizat se împleteşte armonios cu protejarea eficientă a mediului ambiant.  
 
 Rivierele lacurilor: 
 
  Maggiore   Garda   Como 

Fig 11. Lacurile: Maggiore, Garda, Como 
Sursa: http://www.romaniantourism.ro/circuit/toata-elvetia 
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 Maggiore este uun lac prealpin imens, de origine glciară, care se ascunde printre munţi, 
insule și orașe.Adăpostește plante mediteraneene, dar și de origine glaciară, dacă avem în vedere 
prezenţa rocilor silicioase. 
 Lacul Como este alcatuit din trei segmente: Colico, Como și Lecco.Cele trei segmente se 
intalnesc in zona central, muntoasa, plina de farmec. 
 

 Centre turistice destinate sporturilor de iarnă 
 
 
  Cortina d’Ampetzo 
 

 

 

  

 

Fig 12. Cortina d’Ampetzo 

Sursa: http://www.dolomitesworld.com/dolomites/cortina-d-ampezzo/ 

 

 Amplasata în Valea Ampezzo, Cortina d’Ampezzo este considerata ca fiind cea mai 
frumoasă destinaŃie de schi din lume. În afară de pârtii de cea mai buna calitate, staŃiunile din 
această regiune oferă peisaje mirifice şi o distincŃie clară între DolomiŃi şi restul Alpilor Italieni. 
 

5. Alpii Sloveniei 
 
  Kranjska Gora   Bohinj  

Fig 13.  Kranjska Gora,  Bohinj 

Sursa: http://www.jeka.ro/Poze-SLOVENIA.aspx 
 

       Kranjska Gora este sinonim cu turismul alpin sloven. Datorită calitaŃii sale excelente, a 
devenit leader-ul staŃiunilor de schi din Slovenia, gazda Cupei Mondiale Vitranc la slalom masculin 
și la slalom uriaș. 
    Kranjska Gora este un loc însorit, idilic, la marginea Parcului NaŃional Triglav, în inima 
văii Sava. Are, pe de o parte munŃii verzi, Karavanke, pe de alta parte vârfurile cele mai înalte din 
Alpii Iuliani, de unde pe timp senin se poate vedea şi Marea Adriatica.  
   Bohinj a început deschiderea de turişti cu ani în urmă, datorită atracŃiilor naturale. A 
devenit un punct de plecare pentru turişti, pentru excursii de o zi, pentru plimbări pe trasee care se 
execută în întreaga vale, şi pentru alpinism şi excursii de căŃărare.  
În timpul iernii, valea devine un centru de sport de iarnă pentru schiori, snowboard, alpinişti de 
gheaŃă, precum şi patinatoarele pe lacul Bohinj. În timpul verii, lacul Bohinj este frecventat de 
înotatori, şi pescari. Ciclismul, drumeŃiile montane şi alpinismul sunt, de asemenea, activităŃi tipice 
turistice din zonă.  
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Platoul carstic Karst  
    

  

  Peștera Postojna 

 

Fig 14. Podișul Karst, Peștera Postojna 

Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Karst 

 

     Bled este numele unui lac de origine glaciară din Alpii Iulieni, care și-a căpătat denumirea 
după orașul întemeiat pe malul său. Lacul este înconjurat de munţi și păduri. În mijlocul său este o 
mică insulă unde s-a înălţat o biserică cu hramul Sfintei Maria.  
     Platoul Karst se află la periferia sud-estică a Alpilor, având forme de relief  spectaculoase 
dezvoltate  pe calcare.  
         Pestera Postojna uimeste bineînteles, prin multitudinea galeriilor sale monumentale, 
dispuse pe mai multe niveluri, însumand vreo 20 km, care adapostesc formaŃiuni tipice dar şi prin 
amenajările şi facilităŃile turistice.  
     Concert Hall, cunoscut pentru acustica sa excepŃională, are spaŃiu suficient pentru 10.000 de 
oameni care conduc orchestre simfonice, octeŃi şi o varietate de solişti pentru a efectua aici concerte 
spectaculoase.  
 Europa Alpină polarizează cea mai mare parte a turismului montan, în special pentru 
practicarea sporturilor de iarnă, datorită dotărilor speciale și potenţialului turistic natural deosebit al 
Munţilor Alpi. 
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OBIECTIVE TURISTICE ÎN AMERICA LATINĂ 
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Centre turistice tradiŃionale din America Centrală şi Caraibe 
 

Mexicul – o  veritabilă Ńară turistică 
 

Turismul balnear din această Ńară a avut ca punct  de plecare  oraşul Acapulco unde, datorită 
amenajării plajelor, contrucŃiei numeroaselor hoteluri, climatului tropical şi expunerii sudice, au fost 
amenajate noi staŃiuni: Manzanillo, Manzatlan, Puerto Angel, Salina Cruz 

 

 

 
 
 Situată în nord-estul peninsulei Yucatan, staŃiunea Cancun (figura 1, figura 2) este una 
dintre cele mai căutate staŃiuni de către clientela internaŃională, atât datorită peisajelor de care 
turiştii se pot bucura, cât şi datorită apropierii acesteia de siturile precolumbiene din zonă. 

Acapulco Manzanillo Manzatlan 

Puerto Angel Salina Cruz 

Figura 2 

1 
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Turismul cultural este foarte bine 
ilustrat în această Ńară de : 

• frecventele vestigii ale civilizaŃiilor 
precolumbiene( Uxmal, Mayapal) 

 
 
 
 
 

 
• oraşele coloniale cu numeroase catedrale, 

palate, case vechi, muzee (Ciudad de 
Mexico, Veracruz, Oaxaca, Puebla, 
Toluca): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arcul Antilez 
 
 

Constituie o a doua regiune turistică  
a Ńărilor latino-americane, iar baza atracŃiei o 
constituie ambianŃa tropicală extrem de favorabilă 
turismului balnear. 
 
 

Antilele Mici  reprezintă o grupare de insule 
situate în regiunea de est a Mării Caraibelor, 
răspândite de la Insulele Virgine până la 
coasta Venezuelei, pentru care turismul reprezintă principala resursă economică. 

 
Printre cele mai reprezentative insule se numară: Bermude, Barbados, Dominica, Bahamas, 

Grenada, Martinica, Jamaica, Haiti, Puerto Rico, Cuba. 
 
 
• Bermude 
 
 Insulele Bermude reprezintă un lanŃ de 180 

de insule de coral si insuliŃe mai mici. Teritoriul 
insulelor este înconjurat de recife coraliere 

Figura 1 

Uxmal 

Catedrala din Veracruz Catedrala Nationala din Mexic 

2 

Bermude 
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subacvatice, care protejează de furtuni si oferă culori de neuitat - apa verde si albastră ce se imbină 
cu rozul nisipului. 
 

 
 

• Barbados 
 
Cunoscută ca şi "Mica Anglie" insula 

Barbados încă mai păstrează un aer "englezesc",  
multe din obiceiurile engleze regăsindu-se şi aici: 
ceaiul de după-miază şi criketul. Foarte multe străzi 
şi zone au aceeaşi denumire ca în Marea Britanie. 
 
 

 
 

• Dominica 
 

Din muntii acoperiti cu vegetatie tropicala 
izvorasc mici rauri cuapa cristalina, ce formeaza 
cascade. Acestea formeaza lacuri si piscine 
naturale. Nativii spun ca numarul raurilor este 
acelasi cu numarul zilelor dintr-un an - 365.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 

• Bahamas 
 
Insulele Bahamas şi-au câştigat o solidă 

reputaŃie internaŃională prin cele peste 50 de recorduri 
la pescuit care s-au stabilit aici şi prin competiŃiile 
nautice care se desfăşoară pe tot parcursul anului.  

 
 
 
Clientela europeană frecventează mai ales 

Barbados 

ŞtiaŃi că... 
    Dominica are patru 
parcuri naŃionale, dintre 
care unul se află pe lista 
UNESCO de patrimoniu 
mondial? 
    Este unul dintre cele mai 
bune locuri din lume pentru 
a privi balene? 
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”teritoriile de peste mări” 

   ... ale FranŃe 
 
    ... şi ale Marii Britanii (Insulele Virgine), dar şi Antilele Olandeze. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Insule mai mari au intrat recent în atenŃia investitorilor în domeniu, prin potenŃialul lor 
incomparabil mai   ridicat: 
 

• Jamaica  (Montego Bay, Ocho Rios,  Port Antonio)  
 
 

Denumită şi Insula 
Însorită, Jamaica este 
patria romului, a muzicii 
raggae şi a legendarului 
Bob Marley. 

 
 
 
 

• Republica Dominicană, care a devenit 
o destinaŃie turistică predilectă după 
1990, datorită plajelor sale tropicale 
magnifice din sud-est (Sousa, Cabo 
San Rafael).                                                                     

 
           

• Haiti, cel mai sarac stat din emisfera vestică; 
 

• Cuba, cea mai mare insulă din întregul arhipeleag, care supusă blocadei nord-
americane, nu valorifică decât parŃial valorosul potenŃial de care dispune( capitala La 
Habana şi insule pitoreşti precum Isla de Pinos). 

 
 

Insulele Virgine Antilele Olandeze 

Ocho Rios 

Montego Bay 
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Regiunea istmului central-american 
 

• Costa Rica a avansat destul de mult în valorificarea plajelor de pe coasta pacifică 
(Puntarenas), a parcurilor naturale (Irazu, cu vulcani  şi cascade sau a unor oraşe 
coloniale (Cartago) 

 
• Guatemala este inclusă adesea în circuitele care propun vizitarea siturilor maya din 

Zucatan (Tikal, Piedas Negras, lacurile Iyabal si Peten- Itza). 
 
                                      Centre turistice sud-americane 

                  
 
        
        PotenŃialul turistic balnear al acestei 
zone este imens, îndeosebi pe coasta 
braziliană, unde este situată şi staŃiunea 
Copacabana, situată în Rio de Janeiro, cu 
plaje celebre si un sit splendid asigurat de 
Golful Guanabara şi înălŃimile Serrei  do 
Mar. 

                     
 
 

•   Coralul estuarului La Plata , atât în 
Uruguay ( Punta del Este, Atlantida, Piriapolis, La Paloma), cât şi în Argentina 

(Mar del Plata), reprezintă o atracŃie turistică de necontestat. 

 
Dintre centrele urbane, foarte 

vizitate sunt cele din Brazilia, pentru: 
• atracŃii inedite: Rio de Janeiro cu celebrul carnaval, Olinda, Salvador . 

3 

Irazu 

3 

Puntarenas 
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Intre 21-24 februarie izbucneşte cel mai faimos si mediatizat carnaval al planetei. În 
Brazilia, evenimentul este a doua manifestare populară dupa meciurile de fotbal.  

Punctul de maximă atracŃie este însă Sambodromul, singura stradă unde mulŃimea este 
organizată: mijlocul străzii trebuie lăsat liber pentru defilarea elevilor celor 18 şcoli de samba. 
 

• capitale cu numeroase monumente şi muzee (Bogota, Quito, La Paz, Buenos Aires). 

 
 
 

Turismul montan este reprezentat de 
numeroase izvoare termale şi minerale, staŃiuni de 
sporturi de iarnă (Portillo în Chile), parcuri naŃionale ( 
łinutul lacurilor), ascensiuni (Aconcagua, cel mai 
înalt vârf de pe continent).  

 
Imensitatea selvei amazoniene reprezintă un alt punct de atracŃie pentru turismul 

expediŃionar din Galapagos şi Patagonia. 

Rio de Janeiro Carnavalul de la Rio 

Bogota 

Basilica din Quito 

Aconcagua 

Portillo 
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Insulele Galapagos se caracterizează printr-o floră şi faună neobişnuite. De aceea, guvernul 

ecuadorian a atribuit rezervaŃiei 90% din teritoriul arhipeleagului.Insulele Galapagos sunt situate la 
aproximativ 1000 km de teritoriul continental al statului sud-american Ecuador. Ele sunt cunoscute 
şi ca insulele Ńestoaselor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Patagonia este o regiune din America de Sud pe teritoriul statelor Chile și Argentina ce 
include munții Anzi la vest și sud precum și o zonă de podiș și câmpie la est. 
 Lama Guanaco puma, zorro sau vulpea braziliană, zorrino (un tip de sconcs) și tuco-
tuco sunt cele mai caracteristice mamifere ale câmpiilor patagoniene. Lamele cutreieră în turme de-
a lungul țării și formau împreună cu rhea principala hrană pentru nativi. 

 

 

 

 

 

Păsările sunt adeseori abundente. Caracho (Polyborus tharus) este caracteristic peisajului 
patagonian; prezența papagalilor verzi cu coadă lungă (Conurus cyanolysius) în sudul continentului, 
până la malul strâmtorii Magellan au atras atenția primilor navigatori; printre fulgi de zăpadă se pot 
vedea păsări Colibri. Printre păsările de apă menționăm flamingo, gâște și rațe, întâlnite în special 
în zona strâmtorii. 

ŞtiaŃi că... 
 
1. În arhipeleagul 
Galapagos trăiesc animale 
care nu convieŃuiesc 
impreună nicăieri în altă 
parte a lumii De exemplu, 
Ńestoasele şi pinguinii. 

 
2. Unele tipuri de 
animale se întâlnesc 
numai în insulele 
Galapagos, cum este 
cazul păsării Darwin. 

 
 
3. În prezent, insulele 
Galapagos pot fi 
vizitate de turişti 
numai cu permisiune 
specială. 

Galapagos 
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Fauna marină include balene, pinguinul regal, orca, foca elefant. Peninsula 
Valdes aparține patrimoniului mondial UNESCO din 1999 datorită importanței sale în conservarea 
speciilor periclitate. 
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OBIECTIVE TURISTICE DIN NORDUL ŞI VESTUL EUROPEI 

 
Autori: FLOREA Ionela - Marinela, PISCANU Isabela - Andreea 

anul II, Economia ComerŃului, Turismului şi Serviciilor 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Smaranda SIMONI 

 
 

 
Paris 

 
           Parisul prezintă unele dintre cele mai 
faimoase obiective turistice din lume, precum 
Turnul Eiffel şi Arcul de Triumf. 
 
Este imposibil să vă imaginaŃi Parisul fără 

Turnul Eiffel. Turnul are 300 de metri înălŃime. În 
turn sunt incluse trei platforme care se găsesc la 57 de 
metri, la 115 şi la 274. Dacă vreŃi să urcaŃi până în 
vârf, va trebui să mergeŃi pe 1.665 de trepte. . 
Restaurantul din Turnul Eiffel poate găzdui 200 de 
oameni. Turnul Eiffel primeşte peste 6 milioane de 
vizitatori pe an şi este considerat o parte naturală a 
peisajului din Paris. 
 
 

Cel mai mare Arc de Triumf din lume, Arcul de 
Triumf de l'Etoile este situat în centrul unei stele 
configurate de 12 cai radiante. Măsoară 51 metri 
înălŃime, iar numele luptelor importante câştigate 
în timpul revoluŃiilor şi războaielor napoleoniene 
sunt gravate în partea de sus a arcului. Numele 
unor victorii mai puŃin importante precum şi 
numele celor 558 generali pot fi găsite pe pereŃii 
din interior.  
 
 
 
Notre-

Dame se întinde larg peste Place de Parvis, pe Isle de la 
Cité, şi ca simbolul cel mai rezistent din Paris este o 
atracŃie turistică foarte interesantă. Construita între 
1163 şi 1345 Catedrala este considerată una dintre 
capodoperele în stil gotic. Să urci cele 387 de trepte în 
partea superioară a turnurilor merită efortul pentru o 
vedere panoramică a oraşului.  
 
 
 
 
 
Unul din cele mai mari muzee de artă din lume, Muzeul Luvru adăposteşte o extraordinară colecŃie 
de picturi, sculpturi şi antichităŃi din întreaga lume. Luvru a fost deschis pentru public în 1793, 
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imediat după revoluŃie, pentru a afişa comorile spectaculoase jefuite de la palatele regale. Cea mai 
cunoscută atracŃie este enigmatica Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci, care este protejată de sticlă 
în propria cameră. 
 
 

                    Londra 
 
 Londra este capitala Angliei ȋi a Regatului 
Unit.Oraşul a fost fondat pe malul de nord al 
râului Tamisa.  
 
 
 
Tower Bridge este un pod peste Tamisa situat 

în Londra. Lungimea totală a podului este de 244 m, înălȋimea pilierilor atinge 65 m. Tower 
Bridge este în acelaȋi timp un pod mobil ȋi un pod 
suspendat. 
 
 
 
 
 
Nicio vizită la Londra nu este completă fără 
experienŃa pompei şi a ceremoniei schimbării 
gărzilor de la Palatul Buckingham, dar acum 

vizitatorii pot trage cu ochiul înăuntru în timpul 
deschiderii estivale anuale ale State Rooms, şi pot 
vedea o parte din colecŃia privată de arta a reginei la 
recent inaugurată Galerie a Reginei. 
 
 
 
 
Turnul Londrei sau Turnul Alb este cea mai veche 

construcȋie din Londra, aflată pe malul nordic 
al Tamisei. De-a lungul timpului a servit ca 
fortăreaȋă, dar ȋi ca reȋedinȋă regală (ultimul care 
a locuit acolo a fost regele Carol al II-lea). 
 
O atracŃie turistică recentă, dar deja foarte populară 
este Ochiul Londrei, o roată uriaşă de observare, 
localizată în Grădinile Jubileului, pe malul sudic. 
Structura de 135 de metri înălŃime a fost construită ca 
parte a sărbătoririi noului mileniu în Londra. Este 
atracŃia turistică ce aduce cei mai mulŃi bani, vizitată de peste 3,5 milioane de oameni anual. 
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Abația Westminster este biserica cea mai cunoscută din Londra. 
Construcȋia sa a început în secolul XI. Este mormântul majorităȋii 
regilor ȋi reginelor engleze, dar ȋi a mai multor oameni 
celebri. Colȋul poeȋilor aduce onoruri scriitorilor Regatului Unit. 
Aproape toate încoronările monarhilor englezi au avut loc în 
această abaȋie. 
Adevăratul nume al catedralei este "Biserica colegială a Sfântului 
Petru".  
 

 
 

München 
 

München este capitala landului  Bavaria din Germania ȋi al treilea 
oraȋ ca mărime din Germania. Pe lângă acestea, în Munchen mai putem vizita Muzeul Alte 
Pinakothek, Muzeul Antikensammlungen, Parcul tematic Bavaria Filmstadt, Muzeul Alpin, Palatul 
Nymphenburg ş.a. 

 
 

 
Fanii sportului şi ai arhitecturii ar trebui să facă un drum până în 
suburbia Fröttmaning din nordul Munchen-ului pentru a vedea 
Allianz Arena. Tururile stadionului, care durează 75 de minute, 
sunt foarte populare. 
 
 
 
 
 
 
 
Complexul parcului 

Olimpic din Munich a fost construit pentru cea de-a 
douăzecea ediŃie a Jocurilor Olimpice în 1972, însă rămâne o 
minune a ingineriei moderne. 
 
 

 
Marienplatz este 
inima Munchen-ului şi locul celor mai importante clădiri 
istorice ale sale.  Primăria are un turn care poate fi accesat 
cu ajutorul unui lift. Centrul prezintă o statuie a Fecioarei 
Maria după care a fost numită Marienplatz. Vizitatorii pot 
de asemenea explora un muzeu al jucăriilor în vechea 
Primărie din piaŃă, şi Frauenkirche, catedrala Munchen-
ului. 
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Amsterdam 
 

Amsterdam este capitala oficială a Olandei. Muzeele 
reprezintă principalele obiective turistice din Amsterdam. 
Amsterdam deŃine peste 50 de muzee, care atrag milioane 
de vizitatori anual. 
 
 
Rijksmuseum 
Acest muzeu (Muzeu NaŃional) este cel mai important 
muzeu de artă din Olanda. În timp ce operele expuse se schimbă ocazional, exponatele cele mai 
importate sunt mereu expuse 

 
 
 
 
 
O vizită la Amsterdam nu ar fi completă fără o vizită în 
Cartierul Roşu. Atmosfera poate fi haotică, având în vedere 
turiştii care se amestecă cu proxeneŃi şi vânzători de droguri. 
Arhitectura cartierului constă într-un amestec care datează înca 
din Evul Mediu. 
 

 
 
 
 
 
Muzeul Van Gogh, situat într-o clădire modernă, arhitectura 
simplă evidenŃiază în mod subtil munca extraordinară şi plină 
de culoare a artistului. Muzeul găzduieşte o expoziŃie 
permanentă a câtorva sute de tablouri şi schiŃe ale lui Van 
Gogh 
 
 

Berlin 
 

Berlin este capitala Germaniei şi este cel mai mare oraş din Ńară. Oamenii vin la Berlin în principal 
pentru fascinaŃia dată de reînvierea acestui oraş. 

 
RămăşiŃele infamului Zid al Berlinului au devenit acum cea mai mare galerie de artă în aer liber 
din lume.  
Catedrala Berlinului a fost construită între 1895 şi 1905 şi este o bazilică magnifică ce sălăsluieşte 
pe locul unor alte structuri anterioare. 
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Schloss Charlottenburg este cel mai mare palat din 
Berlin. Interioarele splendide sunt decorate cu opere de 
artă, în timp ce grădinile din jur conŃin un mausoleu, 
pavilion şi Belvedere, care găzduieşte muzeul de 
porŃelan. 
 
 

Stockholm 
 

Stockholmul este capitala ȋi cel mai mare oraȋ din Suedia. Este un oraş cu mult farmec plin 
de obiective turistice foarte interesante.  
 
Gröna Lund Tivoli  
Un punct de reper îl constituie parcul de 
amuzament care se laudă cu cea mai înaltă 
„Cădere Liberă” din Europa, scăpând 
căutătorii de senzaŃii 80m în doua secunde. 
 
  
Palatul Regal oficial este unul dintre cele 
mai mari şi mai încântătoare palate din 
Europ

a, 
datând din anul 1754 . Edificiul Baroque este în centru 
Gamla Stan, vechiul oraş, şi multe dintre cele 608 de saloane 
sunt deschise publicului tot timpul anului. Vizitatorii pot 
admira Clădirea Statului, Trezoreria Roială, Apartamentul 
Ordinii Cavaleriei, Muzeul de AntichităŃi Gustav III şi 
Capela Roială.  

 
 
 
Marele Nordiska Museet ( Muzeul NaŃional de Cultură 
Istorică ) este al doilea spaŃiu de interior ca mărime al 
Suediei şi este găzduit întrun castel de 4 etaje întrun stil 
renascentist. Există expoziŃii temporare importante şi 
colecŃii nesfârşite olandeze din 1520 până în prezent, cu 
un total de 1.5 milioane de obiecte.  
 

 
Muzeul Skansen Stockholm  
Turiştii pot explora trecutul Suediei într-un 
muzeu în aer liber, cel mai vechi din lume, unde 
au fost relocate clădiri istorice din toată Ńara, 
datând din secolul 18 până în secolul 19.  
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Dresda 

 
Dresda este un oraȋ din Germania, capitala landului 
federal  Saxonia. 
 

Originala 
Gläserne Manufaktur (Fabrica Transparenta) a 
Volkswagen s-a deschis în 2001 ca un monument al 
modernitătii printre clasicele clădiri din Dresda, mare 
parte din procesul de producŃie fiind vizibil prin mari 
panouri de sticlă. 
 
 
 
Kasematten  

La vest de Albertinum se află Brühlsche Terrasse, o 
promenadă spectaculoasă numită ‘Balconul Europei’, cu un 
pavaj la aproape 15 metri de digul sudic al Elbei. Sub 
promenadă se află bastionul renascentist din cărămidă 
cunoscut drept Kasematten, care are un muzeu ce arată cum 
era folosită fortăreaŃa. 

 
 
 
Domul Frauenkirche, unul dintre cele mai iubite 
simboluri ale Dresdei, s-a ridicat practic din cenuşa 
oraşului.  
 
 
 

 
 

Viena 
 

Palatul Schönbrunn. Supranumit şi Palatul Versailles al Vienei, 
magnificul palat în stil baroc cu grădini măreŃe a fost construit pentru 
Habsburgi între 1696 si 1713.  
Marele tur al palatului străbate peste 40 dintre cele 1441 de saloane 
ale acestuia. 

Pe domeniile Palatului Schönbrunn se află şi Tiegarten (Grădina 
Zoologica), cea mai veche menajerie din Europa. 
 
Prater Park.Atractii: Turbo Booster, Dizzy Mouse, Top Spin, 
Megablitz, Carousel-ul cu cai vi. 
 

 

Palatul Belvedere se află în mijlocul unui parc splendid. Domeniul Belvedere are două castele, 
unul mai mare contruit între 1720-22 şi un al doilea mai confortabil contruit între 1714-16. Cele 
două palate găzduiesc muzee.  
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Bruxelles 
 

Pe langa ciocolata faimoasă în toată lumea, Bruxelles oferă şi 
câteva obiective tursitice foarte interesante. 
 

 
Machetele de la Mini Europa 
au o calitate deosebită şi reproduc perfect originalele. 
Machetele diverselor monumente şi atracŃii din Uniunea Europeană 
ce sunt expuse la Mini Europa sunt cu adevarat fascinante. România 
este şi ea prezentă la Mini Europa din Bruxelles prin Palatul 
Mogoşoaia. 
 
  
 

Atomium este situat chiar 
lângă Parcul Mini-Europa. 
Întraga structură are o 
înălŃime de 102 metri, iar 
sferele au diametrul de 18 
metri.  A fost construită 
pentru ExpoziŃia Mondială 
din anul 1958 ce a fost 
găzduită de Bruxelles.  
 
 

 
 
Vorbitorii de franceză se referă la ea numind-o „Grand-
Place”, în timp ce în olandeză este numită „de Grote 
Markt”. Grand Place este obiectivul turistic principal din 
Bruxelles. Pe perioada întregului an, Marea PiaŃă din 
Bruxelles este vizitată de mii de oameni .  
 

 
Geneva 

 
 
Lacul Geneva (Leman) este cunoscut în toată lumea şi 
oferă posibilităŃi nenumărate de petrecere a timpului liber 
de-a lungul întregului an.  
 
 
 
Insula Rousseau este un alt obiectiv turistic important în Geneva. Această insulă romantică este un 
bastion al relaxării şi liniştii în mijlocul apelor agitate ale fluviului Ron.  
Pe insulă se găseste o rezervaŃie de păsări şi un restaurant care oferă o privelişte excepŃională. 
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Catedrala St-Pierre este un alt punct de interes. Catedrala se găseşte în cel mai înalt punct din 
Oraşul Vechi, chiar în inima oraşului. Catedrala Sf Petru din Geneva este cea mai veche şi 
impresionantă comoară arhitectonică a oraşului.  
 
 
 
 
”Jet d’eau“, unul dintre cele mai importante 
obiective turistice din Geneva reprezintă un adevărat 
simbol al oraşului. “Jet d’eau” este o fântână cu apă 
pompată la 140 de metri înălŃime. Noaptea, jetul de 
apă este luminat foarte frumos. 

 
 

 
Luxemburg 

 
 
Palatul Marilor Duci  se află în sudul oraşului. 
Clădirea renascentistă este reşedinŃa oficială a Marelui 
Duce de Luxemburg. An de an, de la sfârşitul lunii 

iulie până la începutul lunii septembrie, Palatul îşi deschide porŃile pentru a primi vizitatori din 
întreaga lume.  
 
 
 
Cazematele Petrusse reprezintă nişte vestigii foarte bine conservate 
ale trecutului istoric al oraşului. Plimbându-te de-a lungul celor 23 de 
kilometri ai cazematelor, îŃi poŃi imagina cu uşurinŃă o frântură din 
viaŃa îndepărtată a Evului Mediu timpuriu. 
 

Oslo 
 

Printre obiectivele turistice din Oslo recunoscute internaŃionale se 
numără Parcul de Sculptură Vigeland, Muzeul Vaselor Vikinge, 
Muzeul Munch şi Holmenkollen. 
 
 
Parcul Vigeland este cel mai vizitat obiectiv al oraşului, şi este un 

monument 
închinat 

sculptorului 
norvegian Gustav Vigeland, care a creat de-a 
lungul a 40 de ani statuile ce decorează aleile şi 
spaŃiile deschise ale parcului.  
 
 
 
 

Grădina Botanică din Oslo.Pe o suprafaŃă de 15 acri se află nu mai puŃin de 7.500 de plante de pe 
întreagă planetă. Printre acestea se numără şi patru plante norvegiene pe cale de dispariŃie. 
Specimenele sunt însoŃite de texte informative în variantă normală şi braille. 
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Catedrala Oslo. Datând din 1697, aceasta merită văzută pentru vitraliile realizate de 
Emanuel Vigeland  şi tavanul sau pictat între 1936 şi 1950. Altarul, o adevartă operă de artă, Cina 
cea de Taină şi Crucifixul, de Michael Rasch, au fost un simbol al bisericii.  
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Abstract.  Destination is a place or a geographic space where a visitor or a tourist stops either for a day or for a longer 
period of time, or it may represent the terminal point of a tourist’s holiday, regardless of their purpose – either touristic 
or for business. In order to be regarded as a destination, a place has to dispose of an appropriate touristic potential 
and to fulfill, at the same time, other requirements connected with infrastructure, with the complementary goods and 
services which can increase its amenity. 
 Through this paper, we intend to make a brief introduction to the main touristic destinations in South Europe, 
emphasizing the touristic objectives considered to be some of the most attractive in the world and, at the same time, to 
make people aware of their existence. 
 
 Rezumat. DestinaŃia reprezintă locul sau spaŃiul geografic unde un vizitator sau un turist se opreşte fie pentru o 
noapte de cazare, fie pentru o perioadă de timp, sau punctul terminal al vacanŃelor turiştilor, indiferent dacă ei 
călătoresc în scop turistic sau de afaceri. Pentru a putea fi considerată destinaŃie, un loc trebuie să dispună de un 
potenŃial turistic corespunzător şi să îndeplinească, în acelaşi timp, şi alte cerinŃe legate de infrastructură, bunurile şi 
serviciile complementare, ce-i pot mări atractivitatea.  

Prin intermediul acestei lucrări ne-am propus să realizăm o scurtă prezentare a principalelor destinaŃii 
turistice din Europa Meridionlă, punând accent pe acele obiective turistice, considerate ca fiind unele dintre cele mai 
atractive din întreaga lume, dorind totodată să le facem cunoscute şi celor aflaŃi în necunoştinŃă de cauză. 

 
INTRODUCERE 

 
Unitatea geografică „Europa Sudică” cuprinde cele trei mari peninsule din sudul 

continentului — Iberică, Italică, Balcanică şi insulele din Marea Mediterană. Cele mai mari insule 
ale Europei Sudice sunt: Insula Sardinia, Insula Sicilia, Insula Corsica, Insula Creta, Insulele 
Baleare ş.a. În întreaga Europă de sud, turismul este un domeniu vital, ce oferă promisiunea 
creşterii economice şi prosperităŃii. Regiunea este neobişnuit de bogată în atracŃii turistice 
potenŃiale, de la litoral la lanŃuri muntoase şi situri istorice sau culturale. Pe măsură ce Balcanii îşi 
revin în sfârşit după perioada de tranziŃie post-comunistă şi violenŃele din anii '90, Ńările încep să 
intre în competiŃie pentru cota de piaŃă a destinaŃiilor de mult căutate, cum ar fi Spania si Vatican. 

Spania şi-a propus să devină o superputere în turismul european. Statul şi-a deschis porŃile 
pentru investitorii străini şi lanŃurile hoteliere ce doresc să aibă o parte din profit. Cu facilităŃi de 
cazare de cinci stele, închirieri de iahturi, terenuri de golf, lecŃii de scuba-diving şi apartamente 
elegante cu vedere spre mare, Ńara se fixează pe harta turismului de elită. 

Sloganul turistic oficial invită turiştii să trăiască „Mediterana de odinioară”. O posibilă 
problemă pe viitor va fi păstrarea acestui tip de experienŃă în acelaşi timp cu satisfacerea 
necesităŃilor turiştilor de lux. Țari din Europa Sudica în care se practică turism intens: 

- Vatican- Tibrul, Capela Sixtina, Palatul Vatican 
- Spania - Coridele spaniole, Madrid 
- Portugalia - Oceanul Atlantic 
- Italia - Arcul pacii, Colosseum,Vulcani activi. 
 

EUROPA MERIDIONALĂ – DestinaŃii turistice urbane 
 

În interiorul continentului s-a acumulat pe parcursul ultimelor milenii un patrimoniu cultural 
excepȋional, care mobilizează mase de turiȋti comparabile celor dirijate spre zonele costiere, de 
multe ori în circuite care combină cele două categorii de atracȋii. Dorinȋa admirării splendorilor 
arhitecturale ale unor lumi de mult apuse mai recente, ca ȋi vizitarea nenumăratelor  muzee, 
colecȋii de artă, memoriale sau centre culturale este suficient de puternică pentru a canaliza fluxuri 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  405 

turistice. Dintre numeroasele centre ȋi regiuni pot fi menȋionate ca fiind foarte frecventate 
următoarele: 

1) Italia propune câteva regiuni reputate,fiecare cu un specific aparte: 
Roma cu Vaticanul ȋi împrejurimile (vestigii etrusce ȋi romane, palate, catedrale, vile, 

fântâni, poduri din perioada renascentistă, grădinile Tivoli); Toscana cu numeroase oraȋe care au 
cumulat valori culturale inestimabile, mai ales în Evul Mediu ȋi în perioada Renaȋterii: Florenȋa, 
Siena, Pistoia, Arezzo, Volterra, Lucca. Se adaugă oraȋe care atrag prin ineditul arhitectonic (Pisa 
cu celebrul turn) 

Umbria este o altă regiune căutată de turiști din aceleași motive: orașele Perugia, Assisi 

(locul de nastere al Sf. Francisc), Gubbio, Spoleto, Orvieti, Câmpia Padului formează un alt 

ansamblu, mai vast cu un potențial asemănător. Foarte vizitate sunt capitalele medievale (ale unor 

ducate, marchizate) cu palate și castele faimoase: Mantova, Prma, Modena, Pavia, Cremona, 

Bergamo, Verona, Bologna, marile orașe, Torino și Milano sunt un fel de frecventate, potențialul 

lor fiind  mai dispersat, dar rolul pe care îl au în drenarea traficului aerian le asigură fluxuri turistice 

importante.se adaugă un număr mare de orașe mai mici care oferă atracții de interes local mai ales 

ori se integrează unor circuite axate pe turismul rural. 
Roma a fost dintotdeauna un oraş mare, mai presus de orice altă capitală europeană. Roma 

este prin excelenŃă un oraş al obiectivelor turistice. Principalele monumente, muzee şi biserici se 
găsesc la mică depărtare unele de altele. Atmosfera Romei este total diferită de cea a severelor oraşe 
nordice şi aproape imposibil sa nu atragă priviri. 

Colosseumul-ul este astăzi un monument turistic din Roma vizitat de foarte mulți turiști din 
toată lumea. El este probabil cea mai impresionantă clădire - ruină a Imperiului Roman. Cunoscut 
inițial sub numele de Amfiteatrul Flavian, Colosseumul era cea mai mare construcție a vremurilor 
sale și astăzi este cel mai mare amfiteatru antic care poate fi vizitat.153 

FlorenŃa. Domul din FlorenŃa - Duomo di Firenze sau Catedrala din FlorenŃa - este una 
dintre cele mai mari catedrale din lume ce a fost construită între anii 1296 şi 1436.  

Domul din FlorenŃa, cu numele oficial de Santa Maria del Fiore, dar fiind recunoscut sub 
numele mult mai simplu de Duomo, a fost iniŃial proiectat în anul 1296 de Arnolfo di Cambio, în 
stil gotic, luând locul bisericii Santa Reparata, o catedrală a cărei origine se situează undeva la 
începutul Evului Mediu. Noua catedrală a fost concepută pentru a marca importanŃa tot mai mare 
FlorenŃei şi urma să fie cu mult mai mare decat predecesoarea sa. Francesco Talenti, cel care a 
                                                
153 Roma – Ghid turistic, Ed. Vremea, 2007, p.31 
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condus construcŃia catedralei după 1351 a extins-o şi mai mult, mărind substanŃial naosul şi 
absidele. Filippo Brunelleschi, cel mai de seamă arhitect al Renaşterii timpurii, a proiectat cea mai 
impresionantă parte a Catedralei din FlorenŃa: domul. 

Vatican — sau Statul Vatican — este un mic stat suveran al cărui teritoriu constă dintr-
o enclavă în oraȋul Roma, Italia. Întreaga ȋară este de aproximativ jumătate de kilometru pătrat. 
Statul este condus de către episcopul Romei, Papa, ȋi astfel poate fi considerat un stat ecleziastic în 
care funcȋiile înalte sunt ocupate de către clerici. În zilele noastre, Vaticanul este cel mai mic stat 
independent din punct de vedere al suprafeȋei ȋi al numărului de locuitori.  

Basilica di San Pietro din Roma se găsește în Cetatea Vaticanului, înăuntrul statului 

pontifical, în monumentala Piazza San Pietro. Imensul edificiu al doilea lăcaș sacru al creștinătății 

după Bazilica Notre-Dame din Paris.Bazilica "Sfântul Petru" nu este o catedrală, pentru că sediul 
episcopului Romei este bazilica "San Giovanni in Laterano". 

Torino (Turin în piemonteză ȋi occitană) este un important oraȋ industrial în nord-
vestul Italiei. Este situat pe malul stâng al râului Pad, aproape de confluenȋa sa cu 
râurile Sangone, Dora Riparia ȋi Stura di Lanzo.  

Piazza San Carlo este una dintre cele mai importante pieŃe din Torino. Se obişnuieşte să se 
organizeze diferite evenimente istorice şi sociale, inclusiv mitinguri şi dispute sindicale, electorale, 
precum şi pentru a sărbători triumful Clubului de fotbal Juventus.  

Verona este un oraș din regiunea Veneto și este a doua zonă, luând în considerare populaţia, 
din regiune și din zona Triveneto, populaţia sa înregistrând în 2008 un număr de 265.245 locuitori. 
Aria metropolitană veroneză este de 1070,9 km2 și numără o populaţie de circa 500.000 de 
locuitori. Verona e vizitată în fiecare an de peste 100 milioane turiști, mulţi dintre ei străini, pentru 
bogăţia sa artistică și diversele manifestări anuale, cum ar fi stagiunea lirică areniană. Orașul 
datoreaza importanţa sa socio-economică, poziţiei sale geografice și dispunerii hidrografice. Între 
monumentele cele mai cunoscute din oraș se numară Arena și casa Julietei. Verona este şi orasul 
eroilor shakespearieni Romeo si Julieta. 

Parma este un oraș în Italia de nord. Intemeierea orașului este datorată vechiului drum 
roman Via Aemilia, care unea Roma cu partea nordică a Imperiului Roman. Important centru de 
învăţământ și comercial (târguri).  

Piazza del Duomo, inima artistică din Parma este o adevarată capodoperă arhitecturală din 
Evul Mediu, fiind totodată şi emblema oraşului, un loc de reculegere şi rugăciune, centrul de 
drumuri şi legături cu zona şi vechile biserici, simbol viu pentru comunitatea din Parma.  
Piazza del Duomo este astazi considerată ca fiind una dintre cele mai frumoase pieŃe din lume. 
 Mantova: Orasul Mantova este un oras în Regiunea Lombardia, Italia fiind capitala cu 
acelaşi nume. Valoarea culturală a oraşului Mantova este totuşi remarcabilă, deşi multe dintre 
capodopere au fost dispersate. Multe monumente furnizează exemple de patrimoniu unice în cladiri 
şi în arhitecturi italiene. 

Palazzo del Te sau Palazzo Te este un palat aflat în suburbiile oraşului din nordul Italiei. 
Acest palat este un exemplar deosebit al stilului manierist de arhitectură, capodoperă celebră a 
arhitectului Giulio Romano, unul dintre elevii lui Rafael. 

Palatul Te este o clădire simplă, patrată, construită între anii 1524-1534 cu numeroase 
camere, fiecare servind unui scop bine definit. Pe pereŃi sunt pictate alte povestiri mitologice, care 
ilustrează iubiri imposibile, neimpărtăşite, tragice, contrastante. Numeroase sunt relaŃiile dintre zei 
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şi pământeni (Venus şi Adonis, Bacchus şi Ariadne, Jupiter şi Olympia), dar şi pasiunile născute 
între zei (Marte şi Venus, Acis şi Galatea). 

Bologna. Renumit pentru faptul că adaposteşte cea mai veche universitate din Europa 
(fondată în anul 1088), Bologna a devenit, în timp, un adevarat centru al educaŃiei şi culturii.  

Bologna este una dintre cetățile istorice cele mai bine conservate din 

nordul Italiei în Emilia-Romagna. Este denumită „orașul roșu” pentru culoarea acoperișurilor și 

fațadelor sale. Basilica San Petronio este una din bisericile importante din acest oraş din nordul 

Italiei, fiind a cincea biserică din lume, ca marime. Basilica San Petronio este dedicată celui ce a 
fost episcop de Bologna în secolul al V-lea. Acest edificu simbol al puterii comunale a aparŃinut 
oraşului pâna in anul 1929, când a fost transferată diocezei, pentru ca în anul 2000 să devină locul 
în care se păstrează moaştele Sf. Petronius, patronul oraşului Bologna. 

Pavia. La Certosa di Pavia este o mănăstire ce aparŃine ordinului Cistercense şi totodată 
sanctuarul pentru Fecioara Maria Madre delle Grazie. Aceasta este situată în comuna omonimă la 
circa 8 kilometri departare de Pavia. Monumentul, construit în secolul al XIV-lea poartă stilul gotic 
târziu al şcolii italiene. Pe 7 iulie 1866, mănăstirea a fost declarată monument naŃional al Italiei şi 
astfel a intrat în proprietatea statului. 

Perugia este un oraș în regiunea Umbria în Italia centrală, în apropiere de fluviul Tibru. Oraș 
de artă, Perugia găzduiește o Universitate fondată în 1308, precum și cea mai mare Universitate 
pentru străini din Italia. Perugia a dat numele faimosului pictor Pietro Perugino, fiind un frumos 
oraş medieval de deal, cu palate gotice şi cafenele de jazz, unde aleile strvechi din piatră se 
întâlnesc cu promenadele secolului XIX. Perugia este şi un oraş universitar respectat, comunitatea 
studenŃească animând calendarul cultural. 

Modena are o istorie îndelungată, existând încă de pe vremea Imperiului Roman. Oraȋul 
este cunoscut ȋi sub titlul de "capitala motoarelor", datorită asocierii cu diferite firme de maȋini 
italiene: Ferrari, Lamborghini ȋi Maserati. 
Unele dintre cele mai renumite obiective turistice din oraşul Modena sunt: Catedrala, Ghirlandina, 
Palatul Ducal, Primăria, Piazza Grande, Palatul Comunal şi Muzeul Palace. 

Milano este principalul oraȋ din Italia de nord. Se află pe câmpiile Lombardiei, una dintre 
cele mai dezvoltate regiuni urbane ale Italiei. Milano este de asemenea recunoscut ca una din 
capitalele modei ȋi design-ului, metropola Lombardiei fiind faimoasă prin casele de modă ȋi 
cochetele ei magazine, cum ar fi cele de pe via Montenapoleone sau din renumita Galleria Vittorio 
Emanuele II din Piazza Duomo (considerată a fi cel mai vechi shopping mall al lumii). 

Domul din Milano este cel de-al treilea edificiu bisericesc romano-catolic ca mărime din 
lume, după Catedrala din Sevilla si Basilica San Pietro din Roma, fiind totodată şi un simbol al 
puterii economice. 

Assissi este un oraȋ aflat în centrul Italiei în apropierea oraȋului Perugia ce face parte din 
Regiunea Umbria cu capitala în oraȋul Perugia. Una dintre atracȋiile oraȋului este Basilica San 
Francesco construită între anii 1228 ȋi 1253.  Basilica combină stilul romanic umbric cu arhitectura 
gotică franceză. Complexul este alcătuit din două biserici, amplasate una deasupra celeilalte. 
Biserica de jos este slab iluminată şi conŃine fresce de Cimabue şi Giotto. Cele patru fresce de 
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deasupra altarului îl prezinta pe Sf. Francisc în glorie şi virtuŃile ordinului franciscan (sărăcia, 
castitatea, ascultarea). În transeptul drept se află portretul Sf. Francisc realizat de Cimabue. În criptă 
se află mormântul Sfântului Francisc. 

Siena: Siena este una dintre cele mai vizitate destinaŃii turistice ale Italiei. Oraşul este 
renumit prin construcŃiile medievale (Domul Siena), muzeele, arta şi mai ales bucătaria sa. 

Catedrala oraşului Siena, Duomo di Siena, a fost construită în perioada medievală (între 
1215 şi 1263) în centrul Italiei şi poartă hramul Sfintei Maria. Domul a fost construit în forma de 
cruce pe o bază octogonală, şi dispune de un turn-clopotniŃă. Interiorul şi exteriorul catedralei au 
fost construite din marmură albă şi neagră-verzuie aşezate alternat, în ton cu culorile oraşului. Pe 
faŃada domului mai putem găsi şi marmură roşie. 

Pisa este un oraș cu aproximativ 90.000 de locuitori din regiunea Toscana, Italia, aflat la 
gura de vărsare a râului Arno în Mediterană.  

Pisa a fost una dintre cele patru Republici Marine ale Italiei împreună 
cu Genova, Amalfi și Veneţia. Orașul era un important centru comercial în Evul Mediu și controla o 
flotă mediteraneană importantă. 

Cel mai cunoscut obiectiv din Pisa este faimosul turn înclinat (Torre Pendente) având o 
înălŃime de 55 m, care este însa doar una dintre structurile importante din punct de vedere 
arhitectonic şi artistic din PiaŃa Miracolelor. 

2) Sudul Franȋei, unde se disting o serie de oraȋe de dimensiuni mici sau mijlocii,cu 
unpatrimoniu excepȋional (antic sau medieval) ,dar ȋi pentru atmosfera creată de mediul 
mediteranean: Avignon (capitală temporară a papalităȋii în secolul XIII), Arles, Aix-en Provence, 
Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan. Foarte vizitat este oraȋul Carcassonne cu una din cele 
mai bine păstrate citadele medievale. 

Avignon, capitala regiunii, este un oraț zidit din istorie, rafinament şi cultură existent în 
sudul  Franței, pe malul stâng al Ronului în departamentul Vaucluse, la 640 km sud-est 
de Paris ți la 80 km nord-vest de Marsilia. Le pont d’Avignon a fost construit în perioada 
medievală, înainte ca Avignon să devină oraş papal, pentru a permite trecerea spre Villeneuve -
Avignon. Era o construcŃie masivă, ce şi-a dovedit utilitatea.154 

Arles. Vechiul oraş Arles se află pe râul Ron. BogăŃiile sale arhitecturale sunt trecute pe lista 
UNESCO de patrimoniu mondial, printre acestea numărându-se şi l’amphiteatre d’Arles. 
Săpat în stâncă, în partea înaltă a cetăŃii, Amfiteatrul se sprijină pe o vastă platformă de 136 m 
lungime şi 107 m lăŃime, fiind format din 60 arcade pe două nivele şi având o înălŃime de 21 m.  

Amfiteatrul din Arles, construit către anul 90, ocupă locul 20 între marile amfiteatre şi putea 
primi 20.000 de spectatori. Aici au avut loc, până la sfârşitul secolului al V - lea, lupte de gladiatori 
şi scene de vânătoare. 

Montpellier nu este un oraş foarte mare, remarcabil datorită  farmecului părŃii vechi, 
magazinelor, muzeelor şi restaurantelor, precum şi stilului de viată, dar şi a  numeroaselor  plaje de 
bună calitate. Un principal obiectiv turistic îl constituie Place de la Comédie, care atrage numeroşi 
turişti, reprezentând totodată şi principalul punct de interes al oraşului Montpellier, în 
departamentul Hérault, în sudul Franȋei, situat la punctul de Sud-Est de centrul oraşului. 

Narbonne. Catedrala din Narbonne (Cathedrale Narbonne) gotică, a fost construită, în cea 
mai mare parte, în cursul secolului al XIII-lea, dar pe locul unor construcŃii mult mai vechi, ruinate 
în timp, cea mai veche dintre acestea fiind, probabil, o bazilică datând din primele timpuri ale 
creştinismului în Europa apuseană- secolul al IV-lea. Însă, lucru curios, această catedrală, una dintre 
cele mai înalte din FranŃa, este şi azi neterminată: construcŃia a fost oprită în 1355, când Eduard al 
III-lea al Angliei a invadat oraşul, şi n-a mai fost reluată niciodată. 

Carcassonne (la 150 km de Aigues Mortes) este cea mai impresionantă cetate medievală din 
sudul FranŃei. Aceasta face parte din patrimoniul UNESCO, fiind una dintre cele mai bine păstrate 
cetăŃi medievale din lume. După turnuri şi biserici gotice, se mai poate  vizita şi Castelul Comtal, 
(Chateau Comtal) secolul XII, în interiorul cetăŃii. 

                                                
154 FranŃa – Ghid Complet, Ed. Aquila, ,Bucureşti, p.318 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  409 

Château Comtal este un castel medieval în Carcassonne, cel mai mare din Europa, cu pereŃii 
săi  încă intacŃi. Castelul a fost restaurat în 1853 de către arhitectul Eugène Viollet-le-Duc. Acesta a 
fost adăugat pe lista patrimoniului mondial UNESCO în 1997. 
 Nîmes  este capitala departamentului Gard în regiunea Languedoc-Roussillon, având  o 
istorie bogată, datând din Imperiul Roman, fiind totodată și o destinaţie turistică populară. 

Les Arènes de Nîmes  reprezintă un amfiteatru roman situat în oraşul  francez  de  
Nîmes. Acest monument face parte din categoria monumentelor istorice încă din 1840. Clădirea 

atinge 133 m lungime şi 101 m lățime, fiind  încercuită de rânduri susŃinută de o construcție cu 

boltă. Are o capacitate de 16.300 de spectatori, precum şi un capac mobil. 
3) Peninsula Iberică este la fel de renumită pentru valoarea unor ansambluri arhitectonice 

sau a unor oraşe - muzee. Cel mai căutat este tripticul andaluz: Cordoba, Sevilla, Granada, vizitate 
pentru exotismul moȋtenirii culturale maure (palate, grădini celebre, moschei, transformate în 
catedrale, etc). Castilia, renumită pentru numeroasele sale castele, care i-au dat ȋi numele, este o 
altă regiune turistică reputată, dezavantajată totuȋi de intensitatea spaȋiului. Madridul cu 
numeroase muzee ȋi împrejurimi (Escorial) este vizitat mai ales în tranzit, dar vechile oraȋe 
castiliene, multe foste capitale fac obiectul unor interesante circuite: Leon Burgos, Segovia, 
Vlladolid, Salamanca, Toledo, Guadalajara, Teruel (cunoscut pentru arhitectura în stil mudejar, 
amestec de influenȋe maure ȋi creȋtine), Caceres, Avilla (cel din urmă fiind un oraȋ medieval 
fortificat păstrat aproape intact). Frecventate sunt ȋi oraȋele cu vestigii din perioada romană 
(Merida,Tarragona) Aragonul ȋi Navarra, regiuni turistice de tranzit au ca principale centre 
Zaragoza ȋi Pamplona. 

Portugalia interioară dispune de un potenȋial remarcabil, oraȋe vechi cu un bogat trecut: 
Coimbra, fostă capitală ȋi centru universitar, Evora , Santarem, Leiria, Obidos, Viscu. Foarte 
frecventat de către turiȋti este ȋi principatul Andorra, pe tot parcursul anului, beneficiind de 
numeroase staȋiuni de altitudine în Pirinei. 

Guadalajara este un oraȋ important în Spania, situat în regiunea La Alcarria, fiind capitala 
provinciei Guadalajara. Aflat la circa 60 km de Madrid, langa Raul Henares, a devenit tot mai 
popular pentru turiȋti, datorit atmosferei si celor cateva monumente istorice de aici. 

Catedrala Guadalajara sau Biserica Adormirea Maicii Domnului este  parohia  
 Arhiepiscopiei de Guadalajara şi una dintre cele mai reprezentative clădiri ale oraşului, nu numai 
pentru turnurile ei neo-gotice, ci datorită poveȋtii sale foarte interesante. 

Segovia. Dintre toate oraşele Castiliei, Segovia poate fi considerat oraşul al cărui farmec 
este evident la o primă vedere. Situată la doar 92 de km de Madrid, Segovia se umple la fiecare 
sfârşit de săptămână de madrileños care vin să viziteze Catedrala din Segovia şi Alcazar - ul de 
basm, savurând mâncarea pentru care provincia este atât de renumită.  

Alcázar se înalŃă la capătul vestic al oraşului. Fiind distrus de flăcări în secolul al XIX – lea, 
restaurarea sa din 1882 combină reconstrucŃia unor elemente mudejar cu elemente de castel 
contemporane, iar rezultatul echivalează cu un castel d evis din imaginaŃia unui copil. Două dintre 
cele mai importante încăperi sunt Sala de Rezes, conŃinând sculpture în lemn ale primilor regi 
castilieni, leonezi şi asturieni şi Sala del Cordon, împodobită cu o friză a cordonului Franciscan. 
Despre Alcazar se spune ca arhitectura sa specifică a inspirat castelul Frumoasei din Pădurea 
Adormită de la Disneyland. 

Cordoba este un oraş în care vechiul şi noul sunt existente, fiind foarte clar delimitate de un 
intermitent şi bine păzit zid maur. De o parte se află vechile alei întortocheate, iar de cealaltă străzi 
largi, drepte, urmărind un obiectiv al secolului XX. Istoria Cordobei, la fel ca cea a Granadei şi a 
Sevillei, este o relatere a unui uluitor succes şi a unui eşec sumbru.155 
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Mezquita este o simbioză între arta maură ȋi cea crestină. În interiorul moscheei 
musulmane construită înainte de anii 800 ȋi lărgită succesiv timp de doua secole, pe măsură ce 
populaȋia oraȋului creȋtea, a fost construită catedrala închinată Fecioarei Maria în anii 1500.  

Granada. Capela Regala din Granada sau Capilla Real de Granada este un mausoleu, ce se 
află în oraȋul Granada, Andaluzia, mai precis în sudul Spaniei. Aceasta este un monument al 
întemeietorilor imperiului, fiind locul de odihnă veȋnică al celor doi monarhi care au reusit, in cele 
din urma, să unifice Spania. 

Valladolid este un oraȋ din Spania, situat în centrul Comunităȋii Autonome Castillia ȋi 
Leon. Este capitala provinciei Valladolid ȋi a Comunităȋii Autonome Castillia si Leon, a fost de 
asemenea sediul curȋii castelliane ȋi între 1601 ȋi 1606 capitala Imperiului Spaniol până când 
aceasta s-a mutat la Madrid. Valladolid este al 13-lea oraȋ ca mărime din Spania ȋi al 88-lea 
din UE. 
 Academia de Cabaleria din Valladolid a fost instalată în 1852 , în clădirea în care cu câŃiva 
ani înainte fusăse o închisoare. Clădirea actuală a fost construită în anul 1920 , este moştenire de 
nepreŃuit .Este situată  vis-a-vis  de Parcul Grande Campo , în actuala PiaŃa Zorrilla şi în apropiere 
de San Ildefonso Parohia din Valladolid . 

Salamanca este un oraȋ în Spania, capitala provinciei cu acelaȋi nume din comunitatea 
autonomă Castilia ȋi León. Plaza Mayor aceasta este una dintre cele mai magnifice pieȋe din toata 
Spania. Plaza Mayor a fost construită între anii 1729 si 1755 în stilul baroc. Deşi există unii care 
consideră că Sevilla şi Santiago mult mai frumoase, nimeni nu neagă faptul că Plaza Mayor din 
Salamanca este cea mai uluitoare din întreaga Spanie, atât ca arhitectură, cât şi ca ambianŃă. În 
clădirea din partea nord se află primăria oraşului. Obişnuitul paseo prin piaŃă este îndrăgit atât de 
studenŃi, cât şi de localnici în general.156 

Sevilla. Catedrala din Sevilla a fost construită pe locul unei foste moschei din sec. al XII-
lea. Arhitectii crețtini i-au adaugat un plus de înălțime. Lucrările de construcŃie au durat 100 de 
ani şi au coincis cu întregul secol al XV- lea şi cei care apreciază proporŃia nu pot fi dezamăgiŃi: 
este cea mai mare catedrală gotică din lume. Interiorul sobru scoate în evidenŃă decoraŃiunile 
fabuloase. Altarul şi galeria prezintă detalii minunate, primul cu scene sculptate din Biblie, iar 
cealaltă cu gratii de fier forjat şi abanos. Catedrala are peste 500 de picturi, printre care lucrări 
religioaseale lui Goya. Catedrala  ocupă o suprafața totală de 11 520 m2, ceea ce o plasează 
înaintea Catedralelor Sf. Paul din Londra ți Sf. Petru din Roma, drept cea mai mare catedrală din 
lume.157 

Avila este cea mai înalta capitală de provincie din Spania. Regele Alfonso al VI-lea a 
reconstruit în 1090 oraşul şi zidurile sale de apărare, reuşind să-l pună astfel permanent sub 
controlul creştinilor. Aceste structuri militare, cel mai bine conservate din întreaga Spanie, sunt cele 
care-i conferă astăzi oraşului aerul său specific medieval. Deosebit de groase şi de rezistente, ele se 
întind pe o lungime de circa 2 kilometri şi jumătate în jurul oraşului, având nu mai puŃin de 88 de 
bastioane. Catedrala din Avila datează din secolele XII si XV, mănăstirea fiind realizată în stil 
gotic. 

Madrid. Palatul Regal din Madrid cunoscut ȋi ca Palacio de Oriente (în limba 
spaniolă: Palacio Real sau Palacio de Oriente) este reȋedinȋa oficialǎ a Regelui Spaniei 
din Madrid ȋi este singura reȋedinȋa a Ceremoniilor de Stat. Cu o suprafata de 135000 km2 ȋi 
3418 de camere, este cel mai mare palat regal din Europa. 

Parcul Retiro este cel mai vechi ȋi reprezentativ spaȋiu din Madrid destinat activităȋilor 
de recreere. La fiecare sfârȋit de săptămână un numar important de madrileni ȋi turiȋti aleg să îȋi 
petreacă timpul liber pe cei 1,4 km2 pe care îi măsoară. Parcul Retiro este unul dintre obiectivele 
importante din zona centrala a capitalei spaniole. 

Palacio de cristal a  fost construit in 1887 cu ocazia Expozitiei de plante din Insulele 
Filipine,sărbatorită chiar in acel an.Structura sa este din metal,fiind in totalitate acoperită de plăci de 
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sticlă,de aici provenindu-i ȋi numele.La picioarele sale există un lac artificial, palatul a fost parŃial 
o încercare de a arăta Europei mareȋia Spaniei. 

Toledo este centrul cultural şi istoric al provinciei La Mancha şi al Spaniei, fostă capitală a 
spaniei şi încă cetatea religioasă a naŃiunii. FortăreaŃă naturală, ocupând o zonă înaltă, oraşul 
roman Toletuma fost întemeiat în 192. Prea puŃin din ceea ce exista în timpul dominaŃiei romane se 
mai poate vedea şi azi: un Circo Romano lângă Avenida de la Reconquista, precum şi câteva 
mozaicuri şi clădiri reconstruite.158 

Catedrala din Toledo a fost ridicată in secolul al XIII-lea, fiind una din cele mai frumoase 
din Spania ȋi sediul cardinalului primat. Adevarata avere a catedralei constă însă în picturile 
adunate aici, care poartă semnăturile unor artiȋti precum El Greco, Velazquez si Goya. 
Surprinzatoare este Capela mozarabică, unde se ȋin înca slujbe în zilele de duminică, în 
conformitate cu străvechiul rit mozarabic.  

PORTUGALIA: 
Evora. Catedrala din Evora: construită între 1280  - 1340, este unul dintre cele mai 

importante monumente gotice ale Portugaliei. Încă de la intrare se pot descoperi statuile apostolilor, 
datând din 1335, iar în interior nava centrală a lăcașului de cult este impresionantă. Amestec de 
baroc și manueline, cu elemente renascentiste, Catedrala din Evora merită vizitată. 

Cel mai vechi obiectiv din Evora este Templul Dianei (Templo Romano), în afara pieŃei 
Praḉa do Giraldo, care datează din sec. II e.n. Se spune că templul a fost construit ca loc pentru 
veneraŃie imperial. Coloanele corintice sunt din granit, iar bazele lor şi părŃile superioare sunt 
făcute din marmură locală. FaŃada şi coloanele din mosaic au dispărut, dar cele 6 coloane din 
spate şi cele de pe ambele părŃi sunt încă intact.159 

Coimbra reprezintă locul de naștere a 6 regi ai Portugaliei, unde se pot vizita numeroase 
obiective turistice, precum: Universitatea Coimbra şi Mosteiro de Santa Cruz.  

Universitatea Coimbra, una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din 
Europa, a fost înfiinţată în 1290 la Lisabona de regele Dinis, fiind mutată în Coimbra abia în 1537, 
la dorinţa regelui Joao al III-lea. Vechiul complex arhitectural se găsește pe un deal, de unde 
domină orașul. 

Mosteiro de Santa Cruz, la marginea centrului istoric, în partea de jos a Coimbrei, apără 
împrejurimile și găzduiește mormintele primilor doi regi ai Portugaliei, Alfonso Henriques și 
Sancho I. A fost fondată în 1131, de primul rege portughez, Alfonso Henriques. FaŃada şi portalul, 
acum strălucitoare după o renovare majoră, datează din secolul al VI – lea. În interior, deşi este o 
biserică destul de mică, este pe atât de luminoasă şi spaŃioasă. Azulejos din secolul al XVIII – lea 
împodobesc fiecare yid: partea din dreapta descrie viaŃa Sf. Augustin; pe partea din stânga scenele 
povestesc de Sfânta Cruce.160 

4) Grecia  este reputată pentru numeroasele vestigii antice, dar ȋi pentru exotismul 
moȋtenirii culturale bizantine. Centrul principal este Atena ȋi împrejurimile, unde abundă siturile 
antice cu temple, teatre în aer liber: Acropole, Piure, Teba, Corint, Capul Sunion, Eleusis, Insula 
Egina, Marathon, Salamina: siturile celebre ale Eladei, dispersate în teritoriu,dar obligatoriu incluse  
în circuite: Delphi (în vest), Olympia, Epidaur, Micene (în Peloponez), Cnossos ȋi Phaistos (insula 
Creta) unele centre urbane mai mici cu monumente medievale: Kalampaka (Meteora cu numeroase 
mănăstiri), Mistra cu ruine bizantine,etc. Salonicul, cu vestigii romane ȋi bizantine este ȋi 
punctulde plecare spre complexul monasticde la Muntele Athos (cu o frecventare redusă, exclusiv 
masculină). 

Spre deosebire de regiunile dominate de turismul balnear,frecvenȋa turiȋtilor în centrele 
urbane nu înregistrează variaȋii foarte mari în timpul anului. Se constată totuȋi un aflux mai mare 
în sezonul estival sau în preajma unor sărbători religioase precum Crăciunul sau Paȋtele. 
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Atena. Acropolisul din Atena este cel mai cunoscut acropolis din lume (Gr. akros, Akron, 
margine, extremitatea + polis, oraş, pl. Acropoleis). Deşi există multe alte acropolise în Grecia, cel 
din Atena este cel mai reprezentativ pentru cuvântul și semnificaţia Acropolis.  

Akropoli (Acropole). ÎnălŃându-se deasupra capitaleişi vizibilă de aproape oriunde, 
Acropole este cel mai renumit complex architectonic antic din lume. Este încoronat de Partenon, 
uimitorul templu dedicat Atenei, zeiŃa care patronează oraşul. Acest loc a fost sacru timp de mii de 
ani. Înalt, uşor de apărat şi, la vremea aceea, plin de izvoare naturale, dealul a fost o alegere 
foarte potrivită pentru primii locuitori ai zonei. În secolul al VIII – lea î.Hr., vârful acestuia a 
devenit un loc sfânt, dedicat Atenei, aici ridicându-se în numele ei primul templu care găzduia o 
statuie din lemn a zeiŃei.161 

Kalampaka: Biserica Adormirea Maicii Domnului din Kalambaka, vestit monument de artă 
bizantină, a fost construită în prima jumătate a secolului al XII-lea, de către împăratul Manuel 
Comnenul (1143-1180). Unii susţin că biserica este operă a secolului al VII-lea, după cum rezulta 
din poziţia amvonului în mijlocul bisericii, iar alţii datează monumentul din secolul al XI-lea, din 
compararea arhitecturii bisericii cu alte biserici de la Kastoria si Serres, care aparţin aceleiași 
perioade. 

Corint. Cea mai evidentă structură de pe situl arheologic Corintul Antic este Templul lui 
Apollo din secolul VI i.e.n., situat pe un deal cu vedere spre Agora romana. Astăzi se mai pot vedea 
doar 7 din cele 38 de coloane dorice. Naosul templului era împărţit în două camere, fiecare cu două 
rânduri de coloane. Ruinele indică și astăzi monumentalitatea austeră a templului antic. 

Teba a fost un oraș în Grecia antică, situat la nord de zona Cithaeron, 
despărţind Beoţia de Attica. Teba a jucat un rol foarte important în construirea miturilor grecești, 
fiind locul poveștilor lui Cadmos, Oedipos, Dionysos și a multor altora. Mormântul Sfântului 
Apostol Luca se află în biserica zidită în cimitirul orașului Teba - Theba, în Grecia. Biserica este 
zidită în cimitirul localităţii, peste ruinele unei foarte vechi capele, cimitirul însuși fiind unul dintre 
cele mai vechi din zonă. 

Salonic. Biserica Sf. Dumitru datează de pe vremea când orasul Salonic era cel de-al doilea 
oraş ca mărime din Imperiul Bizantin. Este renumită pentru cele șase panouri de mozaic datate între 
perioada ultimei reconstrucţii şi inaugurarea politicii iconoclaste. 

Piraeus. Agios Nikolaos, numit ȋi Agios Nik sau Ag Nik, este un oraȋ de coasta  Insulei 
Creta, situat la est de capitala insulei Heraklion, la nord de Ierapetra si la sud de Sitia. Agios 
Nikolaos este partial situat pe locul fostului oraȋ antic Lato pros Kamara ȋi s-a dezvoltat de-a 
lungul timpului prin comerȋ independent. 

Olympia este un oraȋ în Grecia antică, în Elis, fiind cunoscut ca loc de desfăȋurare a 
Jocurilor Olimpice în perioada clasică. Olympia este cunoscută ȋi pentru statuia sa imensă a lui 
Zeus, statuie făcută din fildeȋ ȋi aur, una dintre Cele ȋapte Minuni ale Lumii, realizată de Phidias 
dar si pentru Tholos. 

Knossos. Dezvoltarea economică, socială și politică a zonei  a dus la construcţia unui palat 
maiestuos la Knossos, spre sfârșitul mileniului II î. Hr. Knossos era curtea legendarului rege Minos 
și principalul centru de putere din Creta. Primul palat a fost distrus în jur de anul 1700 î. Hr, apoi a 
fost reconstituit, și distrus definitiv de un incendiu în anul 1350 î. Hr.  

Palatul din Knossos este un simbol al civilizaţiei minoice, datorită modalităţii de 
construcţie, a utilizării materialelor de lux, a planului architectural, a tehnicii avansate de 
construcţie și nu în ultimul rând, a mărimii sale impresionante. 

Mistra este supranumit şi oraşul ruinelor, deoarece străjuieşte fantomatic pantele abrupte ale 
colinei cu acelaşi nume. Văzut mai de aproape, fostul oraş medieval, născut pe pământ grecesc 
bizantin, stă atârnat de pantele muntelui, desfăşurând împletirile străzilor şi ale ruinelor ce le 
flanchează, ruine care uneori se ridică cu două sau trei etaje. Masa impozantă a fortăreŃei neînvinse 
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domină o masă de palate; biserici şi nenumărate locuinŃe, înghesuite în grupuri de mici cartiere 
(Pantanassa monastery). 

Micene era unul dintre cele mai importante centre ale civilizaȋiei greceȋti, o fortificaȋie 
militară care domina mare parte din Grecia de sud. Perioada din istoria Greciei cuprinsă între 
cca 1600 î.C. ȋi 1100 î.C. este denumită miceneană, recunoscându-se astfel importanȋa  oraȋului. 
Cetatea Micene era situată pe un deal, fiind aproape impenetrabilă datorită aȋezării sale georgafice. 
Poarta Leilor, măsurând 90 cm. înălȋime, era principala cale de acces în cetate ȋi avea sculptaȋi 
doi lei în lateral. 

Delphi. Templul zeului Apollo de la poalele Muntelui Parnasos, din Grecia centrală, 
amplasat în centrul Greciei, la nord de Golful Corint, sanctuarul lui Apollo din Delphi a constituit, 

vreme de secole, cel mai căutat și mai vestit oracol al lumii antice. Poziționarea sa în centrul anticei 

Elade, dar mai ales influența spirituală și conotațiile magice pe care oracolul le-a exercitat în 

conștiința oamenilor au facut ca orașul de la poalele Muntelui Parnasos să fie considerat, la acea 

vreme centrul lumii. 
 

CONCLUZII 
 

Spre deosebire de regiunile dominate de turismul balnear, frecvenȋa turiȋtilor în centrele 
urbane nu înregistrează variaȋii foarte mari în timpul anului. Se constată totuȋi un aflux mai mare 
în sezonul estival sau în preajma unor sărbători religioase precum Crăciunul sau Paȋtele (nu numai 
la Roma). 

,,A călători” spunea Descartes, ,,înseamnă a conversa cu oameni din alte secole”. Acesta este 
marele nostru dar. În sensul fizic, dacă nu temporal avem capacitatea de a călători. În timp scurt, 
putem cutreiera distanŃe mari şi putem cunoaşteculturi diferite, complet străine nouă. Oraşe mari 
sofisticate şi frumoase – ca Madrid, Roma, Atena sau ameŃitoare opere ale arhitecŃilor şi 
constructorilor antici, ca Templul lui Apollo din Delphi menŃin visurile noastre. 
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7. http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Sud 
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DESTINAłII TURISTICE DIN EUROPA CENTRAL-VESTICA SI NORDICA 

 
Autori : GRIGORE Angela,GURAN Cristina, TANASESCU Alexandra, TAGACIU Mirabela 

Anul II, Economia ComerŃului, Turismului şi Serviciilor 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Smaranda SIMONI 

 
 Europa cunoscută şi ca bătrânul continent este continentul ce cuprinde tradiŃie şi artă, 

evenimente mondene şi mii de locuri de vizitat.. Europa, prin cadrul său natural, se înscrie 
cu atracŃii turist ice de mare varietate şi spectaculozitate, iar prin istoria sa 
mult imilenară a lăsat urme materiale şi spirituale de o deosebită  valoare, care dăinuie 
până astăzi şi care const ituie obiect ive de mare interes. DescoperiŃi acum printr-un tur 
virtual Ńarile şi oraşele europene cu principalele lor atracŃii şi evenimente. 

Republica Austria este o federaŃie din Europa Centrală ce are capitala la Viena. Ca 
destinaŃie turistică, Austria are o tradiŃie foarte veche, fiind o zona ideală pentru practicarea 
sporturilor de iarna. 

În oraşul Salzburg se gaseşte casa memorială  Mozart, locul unde renumitul compozitor şi 
muzician s-a nascut. 

Cu peste 40 de lacuri, stânci abrupte şi massive de calcar, Salzkammergut este una din cele 
mai frumoase şi variate regiuni din Austria. 

Cel mai mare parc din Viena e Lainzer Tiergarten (grădina zoologică), amplasat la 
extrema vestică a oraşului,datând de pe vremea Mariei Tereza. 
Palatele Trautson, Auersperg, Schwarzenberg, precum şi palatul de iarna al prinŃului Eugeniu sunt 
unele din clădirile cele mai cunoscute din baroc . 

FranŃa este o Ńară  aflată în Europa de Vest, care cuprinde şi diverse insule şi teritorii  situate în 
alte părŃi ale planetei . Disneyland Paris este cel mai mare parc de distracŃii din Europa., Turnul Eiffel este 
unul dintre cele mai faimoase monumente ale lumii, cu oînalŃime de 320,75 m., Notre-Dame este 
considerată cea mai întunecată catedrală dintre marile catedrale gotice., Muzeul Louvre este cel mai mare muzeu 
parizian, după suprafaŃă, şi printre cele mai cunoscute muzee din lume cu o lungă istorie în păstrarea 
patrimoniului artistic al FranŃei, de la regii capetieni până la imperiul napoleonic 
Marea Britanie 
   Turnul Londrei este unul dintre cele mai faimoase locuri din Londra,este un monument istoric 
amplasat pe malul nordic al Tamisei.Este un complex arhitectonic înconjurat de un zid de apărare.Aici se află 
Bijuteriile Coroanei., Buckingham Palace este reşedinŃa oficială a familiei regale şi una dintre 
clădirile decorate cu cele mai valoroase opere de artă din lume., Stonehenge este un monument neolitic 
aflat în Anglia. Acesta este construit din cercuri concentrice construite din pietre. Nu se cunoaşte exact 
când a fost construit sau de către cine. Oraşul Bath este localizat pe valea râului Avon. Bath este 
numit după băile romane, devenind şi staŃiune, care se afla în inima oraşului. Acesta este plin de viaŃă  şi de cultură, 
magazine renumite, muzee, restaurante şi parcuri frumoase 
 

1. Litoralul Atlantic 
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Quiberon 
  Quiberon are o uriaşǎ plajǎ cu 
nisip numitǎ Plaja Mare, idealǎ 
pentru bǎi de soare şi de mare în 
lunile cǎlduroase de varǎ. Plaja 
este bordatǎ de o falezǎ pe care 
se aflǎ buticuri, standuri de 
clǎtite şi gofre, cofetǎrii etc. 
Vara, plaja şi faleza sunt deseori 
foarte aglomerate cu turişti care 
fac cumpǎrǎturi şi se bucurǎ de 
soare . 
 

StaŃiunea San Sebastian 
 
  Litoralul este principala atracŃie 
a staŃiunii, iar în lunile iulie şi 
august poŃi avea impresia că 
jumătate din populaŃia Spaniei şi 
din cea a FranŃei s-a mutat pe 
faimoasele plaje din San 
Sebastian.  
 

Porto Katsiki 
 
  Vânturile şi valurile au sculptat 
această zonă de o frumuseŃe rară, 
astfel ca imaginea sa să vă 
urmărească pretutindeni. Porto 
Katsiki este considerată una din 
cele mai frumoase plaje din Europa. 
Plaja este relativ mică şi îngustă, 
fiind sculptată în stâncă, dar 
culoarea apei mediterane şi nisipul 
fin cu siguranŃă vă va lăsa amintiri 
unice. 
 

2.Centre turistice urbane din FranŃa 

   
Turnul Eiffel 

 
  Turnul Eiffel este un punct de 
referinŃă, un monument pe care 
nu trebuie să îl ratezi. 
Turnul Eiffel este una dintre 
principalele destinaŃii turistice 
ale Parisului şi lumii, cu mai 
mult de 5,5 milioane de 
vizitatori anual.  
PoŃi să ajungi în vârful turnului 
Eiffel atât pe scări cât şi cu 
liftul. Te poŃi bucura atât de 
magazine de suveniruri cât şi de 
bunătăŃi gastronomice şi poŃi 
avea parte de o panoramă 
extraordinară a oraşului. 

Disneyland Paris 
 
  Disneyland Paris rămâne 
clasicul parcurilor de distracŃie, 
din Paris până în Statele Unite 
sau Tokyo. 
Disneyland Paris este o staŃiune 
de vacanŃă și de recreere. 
Cuprinde două parcuri tematice, 
un centru comercial, districtul de 
mese și de divertisment și șapte 
hoteluri aflate în proprietatea 
Disney. 
 

Catedrala Notre-Dame 
 
  Catedrala Notre-Dame este 
construită în secolul  XIII, şi este 
considerată cea mai întunecată 
dintre marile catedrale gotice ce 
conferă sentimente mistice în 
penumbra severă. Este cea mai 
reprezentativă, completă și mai 
bine conservată catedrală în stil 
gotic, reprezentând un loc 
important de pelerinaj. 
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3.Centre turistice urbane din Marea Britanie 

   
Stonehenge 

 
Stonehenge este un monument 
neolitic aflat în 
Anglia.Ansamblul Stonehenge 
este format din patru cercuri 
concentrice construite din 
pietre. Acesta era un monument 
dedicat zeilor. Teoria oamenilor 
de atunci era că zeul este 
nemuritor la fel ca piatra și 
oamenii sunt muritori ca 
lemnul.   
 

Big Ben 
 
  Big Ben este porecla marelui 
clopot al ceasului din turnul de 
nord al Palatului Westminster  
din Londra . Big Ben este cel 
mai mare ceas cu patru feŃe din 
lume. Turnul nu are lift, astfel că 
vizitatorii trebuie să urce toate 
cele 334 de trepte până la vârf. 

Palatul Buckingham 
 
  Palatul Buckingham este reşedinŃa 
oficială londoneză a monarhilor 
britanici, una dintre cele mai 
frumoase şi mai cunoscute clădiri 
din Marea Britanie şi mai ales un 
simbol al Casei Regale, un loc 
încărcat de istorie şi legendă, pe 
unde au trecut şapte generaŃii de 
monarhi. Astăzi reşedinŃa oficială a 
Reginei, este un obiectiv turistic 
mereu aglomerat, iar norocoşii pot 
vedea când Regina este la Palatul 
Buckingham, după stindardul 
arborat deasupra palatului. Este şi 
locul unde au loc toate ceremoniile 
regale şi festivităŃile oficiale. 
 

4. Centre turistice urbane din Austria 
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Belvedere 

 
  Palatul Belvedere se află în 
mijlocul unui parc splendid. 
Belvedere înseamnă un loc din 
care se poate vedea frumuseŃea, 
iar Palatul Belvedere oferă o 
privelişte minunată a oraşului 
vechi din grădinile sale. 
Grădinile unesc cele două palate 
şi sunt amenajate cu bazine de 
apă, fântâni, sculpturi, trepte și 
mici cascade. Tema întregului 
ansamblu este călătoria omului 
din întuneric către lumina 
divină. 
 

Opera de Stat din Viena 
 
  Opera de Stat din Viena este 
una dintre cele mai importante 
opere din lume, unde sunt 
prezentate o varietate de 
specatacole de opera şi balet la 
cel mai înalt nivel artistic. 
  Din punct de vedere artistic, 
Opera din Viena are o reputaŃie 
foarte bună în toată lumea pentru 
reprezentaŃiile de o înaltă calitate 
dar este foarte cunoscută şi 
datorită Orchestrei Filarmonice 
din Viena. O seară la Opera în 
Viena este probabil unul din cele 
mai impresionante evenimente la 
care un turist poate asista în 
capitala Austriei. 

Roata din Parcul Prater 
 
  Probabil cea mai cunoscută 
atracŃie din parc este roata imensă 
de 65 de metri înalŃime de unde 
puteŃi admira toată Viena. Pe lângă 
roata, parcul include 250 de atracŃii 
cum ar fi: carturi, trenul groazei, 
trenul fanteziei, plimbari cu 
bărcute, sala oglinzilor (unde vă 
puteŃi vedea mai slab sau mai gras), 
multe mountain rousse-uri, 
carusele, minigolf, biliard precum şi 
multe restaurante şi cafenele. 
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DESTINATII TURISTICE DIN EUROPA CENTRAL-ESTICĂ 
 

Autori: DOGARU Alina, ŞTEFAN Loredana, ZLATEA Adela 
Anul II, Economia ComerŃului, Turismului şi Serviciilor 
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   Europa cunoscută şi ca bătrânul continent, este continentul ce cuprinde tradiŃie şi artă, 
evenimente mondene şi mii de locuri de vizitat. 

  Ca urmare a istoriei recente, marcată de impunerea unor limite destul de rigide circulaŃiei 
persoanelor, fluxurile generate de atracŃiile antropice din Europa Central-Estică sunt mult sub 
nivelul celor din Europa Sudică sau Vestică.  În cadrul acestor fluxuri se disting cele care se 
dirijează spre oraşele şi capitalele cu un patrimoniu important şi cu un rol istoric major în trecut: 
Budapesta,Cracovia, Varşovia, Moscova, St. Petersburg, Kiev. 

 În afara acestor oraşe mari, foste sau actuale capitale, există şi o serie de oraşe mai mici 
care, prin patrimoniul lor bogat, uneori parte a patrimoniului mondial protejat de UNESCO,sunt 
capabile să polarizeze fluxuri relativ importante. Se pot menŃiona:Sighişoara, Braşov, Sibiu 
(România), Czestochowa, Torun, Poznan (Polonia), Vac şi Esztergom (Ungaria). Castelele Boemiei 
şi mănăstirile Romaniei constituie alte obiective generatoare de fluxuri turistice . 
 
BULGARIA 
 

   Nessebar este un oraş şi staŃiune turistică în regiunea Bourgas din Bulgaria. Este unul dintre 
cele mai vechi oraşe din Europa. Legendele spun că în timpul existenŃei sale, în Nessebar au existat 
peste 40 de biserici. În prezent există însă date certe doar pentru 26 dintre ele. Din 1983, oraşul 
vechi din Nessebar este înscris în patrimoniul mondial UNESCO. 

Varna, situată pe coasta de vest a Mării Negre. Este un important port maritim şi staŃiune 
balneară.Varna mai este numita şi „capitala maritimă a Bulgariei”, deoarece este cel mai mare oraş 
de coastă bulgar. Varna a fost de asemenea pentru mult timp baza Marinei Bulgare. În prezent, aici 
se află un Muzeu Naval, cu o navă-muzeu. 

Albena este una dintre cele mai frumoase staŃiuni de pe coasta Mării Negre. Albena, cu 
plaja ei de 6 km, este situată la 30 de km de capitala maritimă a Bulgariei, oraşul Varna. StaŃiunea 
oferă peste 14.900 locuri de cazare în 43 hoteluri, aşezate pe malul mării sau pe dealurile apropiate 
cu vederi impresionante spre mare şi rezervaŃia naŃională "Baltata".    

 Nisipurile de Aur- cea mai mare staŃiune turistică din nordul Mării Negre . Zona este 
recunoscută datorită nisipurilor, care sunt cele mai curate de pe litoralul Mării Negre. InvestiŃiile 
masive din ultimii ani au schimbat această staŃiune în intregime, Nisipurile de Aur devenind 
capitala turismului de pe litoralul Bulgariei. 
          Parcul National Pirin este situat în partea de Sud-Vest a Bulgariei, între văile râurilor Mesta 
şi Struma, reprezentând partea cea mai frumoasă şi cea mai vizitată din întreg lanŃul muntos . 
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                  NESSEBAR     PARCUL NAłIONAL PIRIN                     VARNA 

                        
                          NISIPURILE DE AUR                                   ALBENA 

 
RUSIA 
 

      1. Moscova, capitala Rusiei,este orașul cu cea mai numeroasă populaţie din Rusia și al șaselea 
din lume. Este un centru politic major, economic, cultural, știinţific, religios, financiar, educaŃional 
și de transport al Rusiei și al întregului continent. 

-Kremlin- cetatea fortificată înglobeaza atât istoria Rusiei, cât şi politica şi religia acestui 
fost imperiu. În cadrul cetaŃii există patru catedrale, trei palate, două muzee majore şi desigur 
reşedinŃa oficială a preşedintelui Ńării. 

 -Catedrala Iisus Hristos Mântuitorul din Moscova se numară printre cele mai mari 
biserici creştin-ortodoxe din lume. Clădirea este impresionantă, iar vârsta acesteia nu este una 
înaintată, cum s-ar crede; reconstruirea catedralei a fost terminată în anul 2000, după ce iniŃiala 
construcŃie fusese daramată de Stalin. 
     2. Sankt Petersburg 
Este cel de-al doilea oraș ca mărime al Rusiei, al patrulea oraș ca mărime al Europei, un centru 
european de cultură extrem de important și cel mai important port rusesc la Marea Baltică. Centrul 
orașului este unul dintre siturile protejate de UNESCO ca parte a patrimoniului universal. 

 -Muzeul Ermitaj-are una dintre cele mai bogate colecŃii de artă vest-europeană. Vastele lui 
colecŃii au fost pentru prima oară prezentate publicului în aripa construită de Leo von Klenze, aripă 
numită acum Noul Hermitaj. 
     3. Soci este un oraș situat în partea de vest a Federaţiei Ruse, în Regiunea Krasnodar. 
Actualmente este cea mai importantă staţiune balneară și de agrement din Rusia, fiind "capitala" 
neoficială a "Rivierei caucaziene”.  
     4. Pyatigorsk  este un oraș din Regiunea Stavropol, Federaţia Rusă și are o populaţie de 
140.559 locuitori. Este una din cele mai importante staţiuni balneare din Caucazul de Nord, renumit 
pentru apele sale curative.  
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                                                             Muzeul Ermitaj 

  
          Catedrala Iisus Hristos Mântuitorul                            Kremlin 
 
UCRAINA 

Este o Ńară est-europeană mare, cu o populaŃie de peste 45 de milioane de locuitori. Această 
Ńară oferă vizitatorilor o mulŃime de atracŃii turistice şi activităŃi pe gusturile tuturor . 

 Capitala Ucrainei, Kiev, având o populaŃie de peste 2 milioane de locuitori, are de oferit 
turiştilor o varietate mare de atracŃii turistice. Oraşul Vechi din Kiev este plin de clădiri istorice , 
cea mai apreciată fiind Catedrala Sf. Sofia, cu mozaicurile şi frescele sale  superbe. Catedrala are 
13 domuri aurite şi a fost construită în secolul al 11-lea. 

 Odessa este un oraş ucrainean situat în nord-vestul Mării Negre şi un mare port pe mare. 
Odessa este şi o importanta staŃiune turistică. Partea cea mai interesantă a oraşului este centrul 
istoric.  

 Ialta este un oraș în Crimeea, în sudul Ucrainei, pe coasta nordică a Mării Negre. Orașul 
este situat pe malul unui golf cu ape puţin adânci, îndreptat cu sudul către Marea Neagră, înconjurat 
de munţi împăduriţi. 
 

                                    
                                                                           KIEV 
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                 CATEDRALA SF. SOFIA                              ODESSA 
POLONIA   

 
Varșovia, capitala Poloniei, este notabilă printre capitalele din Europa prin mărimea , vârsta 

si frumuseţea sa. Centrul vechi istoric din Varșovia a fost înscris în anul 1980 pe lista patrimoniului 
cultural mondial UNESCO. 

 Cracovia este unul dintre cele mai vechi și mai mari orase din Polonia , fiind considerată ca 
fiind unul dintre orasele importante ale Poloniei din punct de vedere artistic, cultural și știinţific. 
Centrul vechi istoric din Cracovia a fost înscris în anul 1978 pe lista patrimoniului cultural mondial 
UNESCO. 
  Wroclaw, e un oraş cu o istorie foarte agitată, considerat a fi o copie în miniatură a oraşului 
Praga. Deasupra Vistulei se înalŃa Castelul Wawel, cel mai frumos şi mai vizitat complex 
arhitectonic, ce aparŃine fostei reşedinŃe regale. 
 

  
                            VARŞOVIA                              CRACOVIA 
 
 ROMÂNIA 
 

Turismul în România se concentrează asupra peisajelor naturale și a istoriei sale bogate. 
Traversată de apele Dunării, România are un scenariu sensibil, incluzând frumoșii și împăduriţii 
Munţi Carpaţi, Coasta Mării Negre și Delta Dunării, care este cea mai mare deltă europeană atât de 
bine păstrată, fiind desemnata de UNESCO ca fiind o "Rezervatie a Biosferei". 

Secole de-a rândul, suprafaŃa Deltei s-a extins datorită malului adus de fluviu, formându-se 
astfel o reŃea de canale, de lacuri, de insule acoperite cu stuf, de păduri tropicale, de păşuni şi de 
dune de nisip care acum acoperă o suprafaŃă de aproape 5640 km.  
  Litoralul românesc al Mării Negre se întinde pe o lungime de 245 km și este compus din 
Delta Dunării ,lacurile litoralului și de plajele litoralului.  
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Principalele staŃiuni ale litoralului sunt: Gura Portiţei, Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, 
Olimp,Venus ,Jupiter, Saturn, Vama Veche. 
  Plaja Mamaia este cea mai mare plajă a litoralului românesc  este considerată o perlă a 
litoralului românesc. 

Plaja Vega, din Mamaia, singura plajă de pe litoralul românesc care a primit distincŃia inte 
rnaŃională Blue Flag, cea care atestă calitatea apei mării, a nisipului şi a dotărilor. 
 

 
DELTA DUNĂRII 

 
   

PLAJA MAMAIA 
 

MunŃii CarpaŃi- acoperă o treime din suprafaŃa României , zona cea mai spectaculoasă a 
CarpaŃilor o constituie CarpaŃii Meridionali, fiind supranumiŃi şi Alpii Româneşti. Tot in CarpaŃii 
Meridionali, în MunŃii Retezat se află Parcul NaŃional Retezat care are statut de arie naturală 
protejată de interes naŃional şi internaŃional iar din 1979 este cunoscut ca RezervaŃie a Biosferei.  
Parcul NaŃional Retezat a intrat în cursa demarată de FundaŃia New 7 Wonders pentru a fi alese cele 
şapte minuni naturale ale lumii. 
În interiorul arcului carpatic, pe langă peisaje naturale spectaculoase, se remarcă şi o serie de castele 
precum: Castelul Bran, Castelul Peleş, Castelul Pelişor, etc. 
  Castelul Bran, este un monument istoric și arhitectonic, situat în Pasul Bran-Rucăr, la 30 de 
kilometri de Brașov, care atrage sute de mii de turişti datorită unei legende: Legenda Contelui 
Dracula. 

Castelul Peleș este unul dintre cele mai importante edificii de tip istoric din România, având 
caracter de unicat și este, prin valoarea sa istorică și artistică, unul din cele mai importante 
monumente de acest fel din Europa. 
 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

  423 

                                                        
                                                        PARCUL NAłIONAL  RETEZAT 

   
     

                             CASTELUL BRAN                               CASTELUL PELEŞ 

 
 Europa rămâne în topul preferinŃelor turiştilor din întreaga lume, mai ales cei veniŃi din SUA, 
pentru că doar aici Lumea Veche se dezvăluie în toată frumuseŃea sa, cu arhitectură, artă, tradiŃiile 
şi elementele sale specifice. 
 Cele mai importante atracŃii turistice sunt superbul peisaj montan şi litoralul Mării Negre, 
cunoscut pentru nisipurile fine, oraşele feudale, monumentele istorice şi culturale, etc. 
  Se previzionează ca până în 2020 Europa Centrală şi de Est va atrage mai mulŃi turişti decat 
Ńările din Europa de Vest. 
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Anul III, Economia ComerŃului, Turismului şi Serviciilor 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Smaranda SIMONI 

        
Arta populară românească prezintă forme şi moduri diferite de manifestare, care diferă prin 

trăsături specifice de la o vatră folclorică la alta, incluzând mai multe componente  majore care 
relevă concepŃia estetică şi socială a poporului român. 
            Aşezările rurale tradiŃionale, privite în ansamblu, reprezintă un grup de construcŃii, locuinŃe, 
care alcătuiesc un anume mod de viaŃă care îşi poate schimba funcŃiile şi fizionomia în  timp şi 
spaŃiu. Acestea se definesc prin vechimea istorică, funcŃia socio-economică, durata de locuire, 
modul de dispersie a gospodăriilor. Pe teritoriul României, există sate cu ocupaŃii agricole 
dominante, care le-au imprimat un anume mod de viaŃă, forme distincte de organizare spaŃială – 
tipurile risipit, răsfirat, adunat. 
           Arhitectura tradiŃională s-a conturat în timp, specificul ei fiind dat de structura materială a 
construcŃiilor, proporŃii, volume, decor, ornamente. CondiŃiile naturale, împrejurările sociale,  
istorice, îndemânarea tehnică, opŃiunea estetică a locuitorilor şi-au pus amprenta asupra diferitelor 
edificii de lemn sau zidărie ale satului românesc. Arhitectura tradiŃională s-a conturat în timp, 
specificul ei fiind  dat  de  structura materială  a construcŃiilor, proporŃii, volume, decor, ornamente. 
Elementele  care  definesc  orice  construcŃie  tradiŃională, laică  sau religioasă  sunt: dimensiunile, 
materialele folosite, temelia, dispunerea  elementelor de construcŃie, formele  de acoperiş, elevaŃia, 
ornamentele exterioare  şi interioare. Arhitectura tradiŃională bazată pe lemn se caracterizează prin 
două sisteme constructive : cununi orizontale de bârne şi scheletul de lemn umplut cu diverse 
materiale. 
În funcŃie de caracteristicile constructive, se disting: 
         - case deasupra, întâlnite în Oltenia şi Muntenia. Denumirea este folosită pentru a deosebi 
aceste construcŃii de locuinŃele îngropate;  
         - case înalte, cu etaj, apărute târziu în arhitectura tradiŃională;  
         - case cu foişor,  care au ca particularitate o terasă deasupra ieşiăa din planul dreptunghiular al 
clădirii. Foişorul se întâlneşte atât la casele înalte, cât şi la cele joase şi constituie un spaŃiu 
semideschis care face legătura între interiorul casei şi curte.  
         - case cu legatură,  care au două corpuri de construcŃie, legate printr-o pasarelă. 
          Interiorul locuinŃei Ńărăneşti este organizat în funcŃie de patru centre compoziŃionale: sistemul 
de încălzit şi preparat hrana, patul, lăviŃele şi colŃul în care se află dulapul cu vase. Patul reprezintă 
punctul de maximă importanŃă decorativă a interiorului, datorită Ńesăturilor expuse aici. Pe intreg 
teritoriul Ńării există, printre locuinŃele Ńărăneşti, trei tipuri de structuri distincte: 

- tipul I: sistemul de încălzire se află în colŃul format de unul din pereŃii transversali cu cel 
longitudinal, din spate. În continuarea sursei de încălzire se afăa, de-a lungul peretelui, 
patul, iar în colŃul opus intrării se află două lăviŃe dispuse în unghi, cu masa în faŃă; lada 
de zestre e aşezată la capătul patului sau pe laviŃă. Exemple de acest gen reprezintă 
interioarele din Maramureş (Chioar, Lăpuş, Oaş). Acest model nu se întâlneşte în casele 
din Câmpia Olteniei, Munteniei şi Dobrogei. 

- tipul II: nucleul de încălzire format din vatra liberă şi soba oarbă se află lângă peretele 
median. Paturile stau pe Ńăruşi sau pe tălpi. La capătul patului se află lada de zestre. Acest 
model se mai întâlneste şi astăzi în Câmpia Olteniei, Munteniei şi Dobrogei. 

- tipul III: sistemul de încălzire se află lângă peretele median, paturile (două), dispuse paralel, 
încadreaza masa; lada de zestre este aşezată pe podea la capătul patului. Este dintre toate, 
modelul cel mai recent. 
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          Mobilierul tipic românesc, dăinuind din cele mai vechi timpuri şi existent până în prima 
jumătate a secolului XX, este format din piese cu caracter fix, dispuse de jur împrejurul pereŃilor, 
centrul camerei rămânând liber. In interiorul casei cu o cameră de locuit şi cămară (din łara 
HaŃegului, Ńinutul Pădurenilor şi MunŃii Apuseni, întâlnita în trecut în toată Transilvania), cu intrări 
separate de pe prispă, patul este plasat în continuarea vetrei, iar masa, având în faŃă două lăviŃe în 
unghi, se află în colŃul opus. Această structură se întâlneşte şi în Moldova, la casa cu tindă rece. 
          Alături de cele două tipuri majore de gospodării (cu ocol deschis şi cu ocol întărit), cele mai 
atractive, din punct de vedere architectural, sunt bisericile din lemn, creaŃii ale unor meşteri 
anonimi. Pe teritoriul României există un număr de aproximativ 600 de biserici de lemn, cu aria cea 
mai mare de concentrare în Ńinuturile Sălajului şi Maramureşului. Se impun prin modul de fasonare 
şi imbinare a bârnelor, împărŃirea interioarelor, elevaŃia turnului, care în Oltenia şi Muntenia este 
mai mic de înălŃime, în timp ce în Transilvania, Maramureş şi Banat atinge înălŃimi mult mai mari. 
Arhitectura tradiŃională bazată pe utilizarea pietrei apare izolat în toate provinciile Ńării. Se remarcă 
Clisura Dunării, Valea BistriŃei, łara HaŃegului. În zona Orăştioara - Geoagiu, piatra este folosită şi 
la acoperiş. 
           Interiorul  locuinŃelor  Ńărăneşti - constituie cea mai concludentă expresie a modului de viaŃă 
şi a formelor de manifestare a ideilor despre familie, frumos şi funcŃionalitate. Interiorul locuinŃelor 
Ńărăneşti este condiŃionat de mediul natural, ocupaŃii, stadiul de dezvoltare a tehnicii, schimburile 
culturale. LocuinŃele se identifică prin elevaŃie, planul şi funcŃiile încăperilor, instalaŃiile de 
încălzire, mobilierul, stilul ornamentelor folosite. Cele mai frumoase interioare se pot întâlni în 
gospodăriile din nordul Moldovei (Ńesături de lână, mobilier de lemn, ceramică, sistem de încălzire 
monumental), Maramureş (cuptor masiv, mobilier de lemn frumos decorat, Ńesături viu colorate, 
icoane de lemn şi sticlă), Gorj (mobilier frumos decorat reprezentat de lăzile de zester, dulapuri şi 
icoane, Ńesături de lână), Vâlcea (interior sobru în nord şi mai colorat în sud, mobilier sculptat), 
Argeş (ceramică). 
           Portul popular reprezintă o adevarată carte de vizită a neamului românesc, fiind un ansamblu 
vestimentar cu piese de îmbrăcăminte şi podoabe distincte, de mare valoare artistică. Costumul 
popular este determinat de condiŃiile naturale, ocupaŃii, meşteşuguri şi reflectă starea socială, vârsta, 
trecutul istoric. 
 

Arhitectura caselor Ńărăneşti 
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    Mori, Pivă de ulei  
 

    
 
 
 

Prelucrarea lemnului 
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Porturi populare 

   
 

Arta olăritului 

   
 
 

Încondeierea ouălor, Evenimente artistice 
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Interior case Ńărăneşti 
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ECOTURISMUL ÎN STATELE AMERICANE 
 

Autori: DICU Florentina Mihaela, CIUCU Ioana Adina, BACIU Lucia Loredana 
Coordonator ştiinŃific: Lect. univ. dr. Smaranda SIMONI 

 

 America are o suprafaţă totală de 42 mil. km² şi peste 4 mld. ha de areale protejate, ceea ce 
reprezintă 44% din totalul mondial. 
 Resursele  au o mare diversitate dată de poziţia geografică, relief şi climă. Aceste aspecte 
favorizează ecoturismul, alături de promovarea educaţiei pentru mediu, infrastructură diversificată, 
ecologică. 

  

AMERICA DE NORD 

Canada şi SUA deţin cele mai avansate servicii în ceea ce priveşte ecoturismul. Printre cele 385 
de arii protejate, organizate pentru turismul în natură şi ecoturism, SUA devine lideră mondială în 
domeniu. 

 
PARCUL  NAŢIONAL  YELLOWSTONE: 

• Este cel mai mare parc naţional din Statele Unite, având suprafaţa de 8.987 km². 
• Parcul cuprinde şi o parte din munţii Rocky Mountain, motiv pentru care are o altitudine 

medie de 2.440 m, punctul cel mai înalt fiind Eagle Peak (3462 m).  
• Printre caracteristicile faimoase ale parcului Yellowstone se pot enumera prezenţa frecventă 

a izvoarelor termale şi a gheizerelor, precum şi existenţa unor animale ca bizonul, 
urşi grizzly si lupi.  

• În anul 1978 a fost declarat patrimoniu mondial UNESCO 

 
Figura 1. Harta PN Yellowstone 

Sursa: www.eimagini.info 
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Figura 2. Panoramă 
Yellowstone 

Sursa: www.infoturism.ro 

Figura 3. Crater Vulcanic în 
Yellowstone 

Sursa: www.infoturism.ro 
 

PARCUL NAŢIONAL MARELE CANION: 
• Situat în nordul statului Arizona, în Podişul Colorado, Marele Canion a intrat în anul1925 în 

Patrimoniul Natural Mondial. 
• Repezintă un canion foarte lung, sinuos şi adânc săpat de fluviul Colorado din SUA într-un 

platou înalt.  
• Grand Canyon se întinde pe o suprafaŃă de 4934 km²  iar temperaturile pot ajunge până la 

50ºC. Din aceasta cauză aici vegetaŃia şi flora sunt cu greu întâlnite neexistând decât cactuşi 
şi scorpioni.  

 
Figura 4. Harta PN Grand Canyon 

Sursa: www.eimagini.info 
 

  
Figura 5. Panorama PN Grand Canyon 

Sursa: www.turistik.ro 

Figura 6. Panorama PN Grand Canyon 

Sursa: www.turistik.ro 
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PARCUL NAŢIONAL YOSEMITE: 
• Parcul Naţional Yosemite are suprafaţa de peste 3.081 km 2 şi se întinde de-a lungul 

versantului vestic al munţilor Sierra Nevada. 
• Anual, parcul este vizitat de peste trei milioane de turişti, care se deplasează mai ales de-a 

lungul văii Yosemite, situată în regiunea centrală a parcului.  
• În anul 1984, Yosemite, care cuprinde un masiv stâncos impunător din granit, cu pâraie cu 

ape limpezi şi cascade, a fost inclus în Patrimoniul mondial UNESCO. 
• Parcul are altitudinea de 400 - 4000 m , prezentând cinci sisteme ecologice. Aici există 

pâlcuri de arbori sequoia şi o floră (3500 specii de plante) şi faună bogată. 
 
 

 

Figura 7. Harta PN Yosemite 

Sursa: www.eimagini.info 

 

   

Figura 8. Cascadă din PN Yosemite 

Sursa: www.infoturism.ro 

Figura 9. Vale din PN Yosemite 

iarna 

Sursa: www.infoturism.ro 

Figura10. Peşteră din PN Marele 

Bazin 

Sursa: www.eimagini.info 

 

PARCUL NAŢIONAL MARELE BAZIN 
Este ultimul areal protejat declarat de SUA şi se întinde pe o suprafaŃă imensă, din Utah 

până în California, de la Oregon până la Arizona.  
Pentru ecoturişti resursele acestei destinaŃii sunt numeroase: munŃi stâncoşi de peste 3000 m 

ce adăpostesc cel mai sudic gheŃar al ţării, numeroase areale deşertice, relief de podiş, lacuri, râuri , 
plante alpine, fauna, peşteri, specii de pasări. 

 
CANADA  
Primele areale incluse atât în reŃeaua de protecŃie a Canadei, cât şi în ecoturism sunt:  

• Parcul NaŃional Banff (1885-6641 km²); 
• Parcul NaŃional Kootenai (1920-1390 km²); 
• Wood Baffalo (1922-44.800 km2).  
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ECOTURISMUL  ÎN  AMERICA CENTRALĂ 

 
Marea Caraibilor reprezintă o regiune turistică favorizată de climatul cald, fiind apreciată ca cea 

mai populară destinaţie din zona tropicală. 
 Organizaţia de Turism din Caraibe a convenit la prima conferinţă a Ecoturismului (Belize, 

1991), că trebuie avută în vedere dezvoltarea ecoturismului ca modalitate de păstrare a avantajelor 
naturale sau culturale ale regiunii. 
 

 
 
PREMISELE APARIŢIEI ECOTURISMULUI: 

Promovarea ecoturismului este văzută ca o strategie logică, menită să asigure protecţia 
mediului, utilizarea tuturor categoriilor de resurse turistice şi realizarea de venituri. 

Pentru Marea Caraibilor au fost identificate 3 forme de destinaţii ecoturistice: 
1. Destinaţii care furnizează produse 3S (Sea, Sand, Sun)  
2. Staţiuni care pot diversifica produsele 3S (scufundări acvatice, accesarea cu ghizi a 

rezervaţiilor de floră şi faună etc.) 
3. Areale care sunt improprii turismului 3S, dar care pot fi convertite în destinaţii ecoturistice 

(regiuni montane inferioare, insulele periferice mici şi mai puţin locuite, ţărmurile izolate cu 
mlaştini , plaje, dune, mangrove, peisaje stâncoase precum şi recifii din mările teritoriale). 

 
 
CELE MAI BUNE PRACTICI ECOTURISTICE: 

• Programul  Patrimoniul Turistic din Sf. Lucia, are ca scop utilizarea ca produs turistic 
durabil patrimoniul turistic din Sf. Lucia prin educaţie, dezvoltare, marketing, creditare şi 
promovarea protecţiei mediului pentru comunităţi. 

• Programul Dezvoltarea Ecoturismului în I-le Cayman – Cayman Brac s-a materializat prin  
programul de conservare al mediului în 33 de locuri cu ecosisteme de păduri tropicale, 
tufişuri xerofile, cu avifaună diversă, plaje nisipoase  sau stâncoase.  

• Programul Investigarea statistică a potențialului ecoturistic al Cubei   a identificat 12.000 
kmp de areale naturale din care 20 de circuite ecoturistice funcţionabile.  

• Programul Parcul Național Marin Bonaire, are ca obiectiv protejarea şi conservarea 
mediului marin în condiţiile utilizării resurselor pentru comerţ şi recreere.  
 

   
Figura 11. Refugiu Sf. Lucia 

Sursa: www.nps.gov 

Figura 12. I-le Cayman 

Sursa: www.9am.ro 

Figura 13. Peisaj din Cuba 

Sursa: www.karpaten.ro 

 

COSTA RICA – STUDIU DE CAZ 
Costa Rica deţine cel mai avansat sistem ecoturistic din America Latină. Factorii favorabili 

sunt: 
� Imaginea unei ţări cu stabilitate politică; 
� Diversitatea de resurse biologice protejate;  
� Stabilirea unui sistem operabil public şi privat al arealelor protejate; 
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� Din 1995 până în 1998 ecoturismul a fost principala sursă de venituri a  ţării; 
� Aproape 16% din populaţia ţării depinde de turism.  

 

 

   

Figura14. Peisaj din Costa Rica 

Sursa:www.styletravel.ro 

Figura 15. Apus în Costa Rica 

Sursa: www.hot-tropics.com 

Figura 16. Insula Cocos-Costa Rica 

Sursa: http://destinatii-turistice-

exotice.blogspot.com/ 

 

AMERICA  DE  SUD 

Destinaţii ecoturistice:  
� Bazinul Amazonian  
� MunŃii Anzi 
� Patagonia 
� Arhipelagul sudic sau pacific (Galapagos – Paştelui)  

 
Parcul NaŃional Galapagos (1934, 6912 km²) reprezintă un areal de 6 mari insule vulcanice 

şi 40 insule mici, ce aparŃin Ecuadorului.  
Bazinul Amazonian este cel mai mare bazin hidrologic din lume. A adunat o treime din tot 

ceea ce vieţuieste pe Pamânt. 
Cascada Iguazu este una dintre cele  trei mari atracţii ale Americii de Sud. Există peste 

2.000 de specii de plante, păsări şi alte vieţuitoare.  
 

 

  
 

Figura 17. Peisaj din PN Galapagos 

Sursa: 

https://studioabroad.newpaltz.edu 

Figura 18. Bazinul amazonian 

Sursa:www.mediafax.ro 

Figura 19. Cascada Iguazu 

Sursa: 

http://posturi.wordpress.com 

 

PATAGONIA  
Un ţăram al imenşilor gheţari, al pădurii dese virgine şi al incredibilei faune, o regiune vastă 

de stepă, Patagonia este formată din 3 zone geografice:  
• Anzii Patagoniei 
• Podişul Patagoniei 
• Țara de Foc 
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LOS PARAGUAS şi PARCUL NAŢIONAL CONGUILLIO  
Parcul Conguillio este denumit astfel după arborele Araucaria, element cheie al 

ecosistemului temperat, pe un sol vulcanic. Alături de Los Paraguas, cele două parcuri cuprind doi 
vulcani activi, trei lacuri de baraj vulcanic, cu o vegetaŃie etajată şi numeroase specii faunistice. 
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Figura 20. Gheţarii din Patagonia 

Sursa: www.blogspot.com 

Figura 21. PN Congillio 

Sursa: www.cimas-expeditions.com 
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RESURSELE TURISTICE ANTROPICE ALE SATULUI ROMÂNESC 

 
Autori: ALECSIE Andreea, CONSTANTINESCU Alina, DRAGOMIR Magdalena 

Anul III, Economia ComerŃului, Turismului şi Serviciilor 
Coordonator ştiinŃific: Lect.univ.dr. Smaranda SIMONI 

 
 

În această lucrare sunt prezentate potenŃialul turistic etnocultural, manifestările etnofolclorice şi 
spaŃiul rural. În cele ce urmează ne-am axat pe elementele de etnografie şi folclor ale satului 
românesc. 

1. Potenţialul turistic etnocultural 

          Arta populară românească prezintă forme şi moduri diferite de manifestare, care diferă prin 
trasături specifice de la o vară folclorică la alta, incluzând mai multe componente majore care relevă 
concepŃia estetică şi socială a poporului român. 

� Aşezările rurale tradiţionale, privite în ansamblu, reprezintă un grup de construcţii, 
locuinţe care alcătuiesc un anume mod de viaţă, care îşi poate schimba funcţiile şi 
fizionomia în timp şi spaţiu. Acestea se definesc prin vechimea istorică, durata de locuire. 

  
Imagine din Muzeul Satului din Vâlcea Aşezări rurale tradiŃionale din Jud. Vâlcea 

Fig. 1 Aşezările rurale tradiŃionale (sursa: http://www.turism-360.ro,  
http://vacantalamunte.blogspot.com) 

� Arhitectura tradiţională s-a conturat în timp, specificul ei fiind dat de structura materială a 
construcţiilor, proporţii , volume, decor, ornamente. 

          În funcŃie de caracteristicile constructive se disting: 
� case deasupra- întâlnite în Oltenia şi Muntenia. 
� case înalte- apărute târziu în arhitectura tradiŃională. 
� casele cu foişor- au ca particularitate o terasă deasupra ieşită din planul dreptunghiular al 

clădirii. 
� casele cu legătură- au două corpuri de construcŃie legate printr-o pasarelă. 

 

  
Imagine din Oltenia Imagine din Muzeul Satului din Sibiu 

Fig. 2 Arhitectură tradiŃională (sursa: http://www.cultura.ro, http://www.sibiul.ro) 
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� Organizarea interiorului constituie cea mai concludentă expresie a modului de viaţă şi a 
formelor de manifestare a ideilor despre familie, frumos şi funcţionalitate. Cele mai 
frumoase interioare se pot întâlni în gospodăriile din nordul Moldovei, Maramureş, Gorj, 
Vâlcea şi Argeş. 

 
Imagine din zona Maramureşului 

Fig. 3 Organizarea interiorului (sursa: http://www.romanianmonasteries.org/, 
www.visitmaramures.ro) 

� Arta tradiţională de prelucrare a lemnului s-a sprjinit pe întinsele suprafeţe de pădure din 
ţara noastră, care au condus la conturarea unei adevărate civilizaţii. Aici se includ: casele, 
bisericile, unele instalaţii tehnice, mobilierul, uneltele gospodăreşti. 

� Instalaţiile tehnice tradiţionale sunt legate de ocupaţiile agricole, silvice, transport. Ele s-
au dezvoltat din uneltele casnice manuale şi s-au diversificat, adaptând sisteme mecanice 
diferite, în funcţie de materiile prime sau produsele ce urmau să fie prelucrate (mori, pive de 
ulei, prelucrarea ţesăturilor etc.). 

� Portul popular reprezintă o adevărată carte de vizită a neamului românesc, fiind un 
ansamblu vestimentar cu piese de îmbrăcăminte şi podoabe distincte, de mare valoare 
artistică. Cele mai frumoase costume populare pot fi admirate în zonele Bucovinei, 
Muscelului, Vâlcii, Banatului, Braşovului, Maramureşului. 

 
Port popular din Banat 

Fig. 4 Portul popular (sursa: www.timis.3x.ro, http://www.traiesteromaneste.ro) 
� Sculptura populară în piatră s-a dezvoltat mai ales pentru caracterul ei ornamental, fiind 

întâlnită în aşezările din aria intra şi extracarpatică, în apropierea zonelor de extracţie. 
� Arta populară a prelucrării pieilor este prezentă în aproape toate zonele etnografice, unde 

există meşteri care se ocupă cu tăbăcăria, cojocăritul, cizmăritul etc. 
� Arta olăritului are cea mai veche tradiţie, având o vârstă milenară, fapt demonstrat prin 

deosebirile arheologice. Renumite centre de olari se află în Oltenia: Poieniţa (Argeş), Iveşti 
(Vrancea), Horezu, Slătioara, Vlădeşti, Rădăuţi. 
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Imagine din Muzeul łăranului 

Român 
Ceramică din Horezu 

Fig. 5 Arta olăritului (sursa: www.artaolaritului.blogspot.com/, www.muzeulastra.com, 
http://www.muzeulastra.com)  

� Instrumentele populare tradiţionale sunt aparate de producere a sunetelor realizate prin 
tehnici speciale şi din materiale deosebite. 

� Arta împletiturilor are o veche tradiţie în satele româneşti prin faptul că meşterii folosesc 
mai multe materiale: nuiele, pai, pănuşi, papură. 

� Arta ţesăturilor şi cusăturilor populare are cea mai largă arie de răspândire şi reprezintă 
întreaga gamă de piese lucrate din fibre textile cu rol decorativ, definind stilul ornamental 
zonal al interiorului unei locuinţe sau al costumului popular. Zonele folclorice renumite 
pentru cusăturile şi ţesăturile aplicate sunt: Maramureş, Țara Vrancei, Argeş, Muscel, 
Vâlcea. 

� Arta picturii pe sticlă s-a dezvoltat ca meşteşug  popular în Transilvania şi în nordul 
Moldovei, în unele centre urbane şi rurale, începând cu secolul XVIII. 

  
Imagine din Muzeul Dornelor Pictură pe sticlă 
Fig. 6 Arta Ńesăturilor şi arta picturii (sursa: http://muzeuldornelor.bravehost.com, 

http://www.roportal.ro) 
� Arta prelucrării artistice a lemnului şi metalului are o veche tradiţie pe teritoriul ţării 

noastre. Podoabele din aur sunt realizate în numeroase sate din Hunedoara, Vrancea şi 
Bucovina. 

� Alte meşteşuguri tradiţionale sunt practicate numai în anumite zone etnografice, dar care 
şi-au păstrat adânci semnificaţii artistice şi rituale. Astfel, poate fi amintit meşteşugul 
încondeierii ouălor, practicat în satele Bucovinei sau în satul Oboga de Sus în judeţul Olt. 
Alt meşteşug se referă la confecţionarea măştilor care sunt folosite în dansurile rituale şi la 
anumite sărbători laice legate de Crăciun, Anul Nou, Rusalii. 
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Imagine din zona Maramureşului 

Fig. 7 Alte meşteşuguri tradiŃionale (sursa: http://www.copilul.ro,  http://www.tracologie.info) 
 

2. Manifestările etnofolclorice 

 
          La nivelul comunităŃilor rurale viaŃa socială se desfăşoară în concordanŃă cu un anume 
instrument de măsurare a timpului, care să pună în acord varietatea preocupărilor  umane cu 
fenomenele constante ale mediului terestru şi cosmic. Aceste legături sunt materializate prin 
multiple sărbători şi ritualuri specifice poporului român. 
          Întregul evantai al manifestărilor folclorice se bazează pe existenŃa a trei calendare: 

1. calendarul civil cu două solstiŃii şi echinocŃii, fazele lunii şi alte evenimente astronomice sau 
meteorologice; 

2. calendarul bisericesc, cu rolul de a Ńine rânduielile creştine; 
3. calendarul popular, cu adânci rădăcini în vechea istorie daco-romană prin care se indicau 

perioadele cele mai favorabile pentru derularea ocupaŃiilor agricole şi pastorale şi se preciza 
rangul sărbătorilor. 

          Simplu şi eficient, calendarul popular este un instrument perfecŃionat, verificat de timp şi 
tradiŃii, care pune de acord viaŃa socială cu manifestarea ciclică a fenomenelor cosmice şi terestre. 
În cadrul calendarului popular românesc apar mai multe tipuri de manifestări: 

• sărbători de iarnă: Crăciun, Anul Nou, Boboteaza – care sunt sărbătorite în întreaga Ńară, cu 
unele varietăŃi regionale; 

• sărbători agricole ale primăverii, legate de începutul anului agrar: Sântoader, Dochia, 
Sângeorgiu, etc; 
 

  
Obicei de Anul Nou Imagine cu Baba Dochia 

Fig. 8 Sărbători de iarnă şi de primăvară (sursa: http://www.cimec.ro ,www.dli.ro) 
 

• sărbători ale muntelui, care se desfăşoară în aşezările situate pe plaiurile carpatine; 
• sărbători pastorale ale primăverii, legate de adunatul oilor şi începutul păşunatului la munte 

(Sângeorgiu, Focul Viu, Sâmbra oilor, etc.) sau coborâtul lor toamna ( Sânmedru); 
• sărbătorile verii, ce includ manifestări legate de bogăŃia recoltelor, coptul grâului ( 

Sânzienele, Paparudele, Cununa Grâului). 
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Focul viu Sânziene 

Fig. 9 Sărbători pastorale ale primăverii (sursa: http://folclornepieritor.blogspot.com, 
http://forum.7p.ro) 

          Sărbătorile legate de desfăşurarea calendarului religios sunt cunoscute mai ales pentru 
prăzmuirea zilelor unor sfinŃi, arhangheli, apostoli care reprezintă şi hramul mu, ltor lăcaşe de cult, 
a Crăciunului, a Paştelui, sau ceremoniile legate de evenimente din viaŃa omului. 
          Târgurile – ca locuri de schimb şi vânzare a unor produse obŃinute din păstorit, agricultură, 
meşteşuguri; 
          Festivalurile – ca manifestări artistice cu program variat, având caracter ocazional şi care 
treptat au pierdut din legăturile cu vechile ritualuri, devenind un eveniment artistic, distractiv şi de 
spectacol. Aceste festivaluri se pot împărŃii în mai multe tipuri: 

� festivaluri muzicale: Cântecele Oltului de la Călimăneşti; 
� festivaluri gastronomice: festivalul vinului (Oradea); 
� festivaluri de satiră şi umor: Gura satului ( Macea – Arad); 
� festivaluri dedicate începerii sau încheierii unor activităŃi economice. 

 

3. Spaţiul rural şşşşi satul românesc – resurse pentru dezvoltarea turismului verde 

          Dezechilibrat, uneori marginalizat, spaŃiul rural românesc a păstrat, în ciuda vicisitudinilor 
vremii, tradiŃiile culturale, datinile străbune şi, mai ales, ospitalitatea specifică României, fiind 
printre puŃinele din Europa în care se mai păstrează încă, aproape nealterate în anumite zone, 
valenŃele tradiŃionale spirituale, viaŃa economică şi mediul înconjurător. 
          Satul românesc – prin specificul etnocultural şi etnografic, prin orginalitate şi bogăŃia 
resurselor proprii spaŃiului geografic aferent – poate să se constituie ca un produs turistic inedit, 
care să satisfacă o gamă largă de motivaŃii în turismul organizat şi pe cont propriu, intern şi 
internaŃional. 
          Casele şi gospodăriile Ńărăneşti devin elemente de atracŃie mai ales prin arhitectura 
tradiŃională, mărimea şi forma construcŃiei, prin predominarea unui anumit tip de material de 
construcŃie (lemn – în CarpaŃi, piatră – Năsăud). 
 

  
Case de lemn din sec. XIX Case de lemn din sec. XIX 

Fig. 10 Casele şi gospodăriile Ńărăneşti sursa: http://www.muzeulsatuluibanatean.ro, 
http://www.dccpcnjtimis.ro) 
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În mediul rural există 15 locuinŃe săteşti, care beneficiază de protecŃie ca monumente de 

arhitectură populară, şi câteva ansambluri tradiŃionale rurale, care intră tot în categoria valorilor de 
patrimoniu cultural de interes naŃional. 

În măsura în care casele şi gospodăriile întrunesc condiŃiile pentru primirea turiştilor ele 
devin elemente de atracŃie cu dublu rol: servesc găzduirii oaspeŃilor şi sunt obiective turistice 
specifice destinaŃiei, fiind rezultate ale influenŃei factorilor geografici, istorici, social-economici, 
demografici din zona respectivă, iar structura lor reflectă principalele ocupaŃii ale populaŃiei rurale – 
agricultură, creşterea animalelor, pescuit, exploatarea lemnului, prelucrarea materiilor prime etc.  
 Gospodăriile rurale, care primesc turişti, trebuie să fie clasificate, sistemul folosit fiind 
îmbunătăŃit în ultimii ani. Pentru individualizare se foloşeste un simbol (margareta) diferit de cel al 
altor categorii de structuri de primire turistice. În funcŃie de calitatea şi amenajările existente, 
gospodăriile pot avea unul - trei „margarete”. 
 Datorită condiŃiilor impuse de normele în vigoare, la destinaŃie se asigură un anumit grad de 
confort pentru şederea turiştilor, cât şi protecŃia acestora. 
 Clasificarea se realizează de către structuri specializate, reprezentate prin comisii, pregătite 
în prealabil pentru această măsură. 
 Ce condiŃii minime trebuie să îndeplinească o localitate pentru a deveni sat turistic? 
 Amplasate într-un cadru natural atrăgător, fără surse de poluare, accesibilitate, existenŃa 
unor resurse turistice bogate şi posibil a fi valorificate prin desfăşurarea unor activităŃi culturale sau 
participarea la acŃiuni culturale ce se desfăşoară în sat etc. De asemenea, este necesar un minim de 
confort rezolvat cu mijloace locale, simple (apă curentă, canalizare, baie). 
 Alături de acestea, la sporirea valorii unui sat turistic mai pot contribuii şi următoarele: 
existenŃa unei tradiŃii în ce priveşte activitatea turistică, aportul unor eventuali factori curativi 
balneoclimaterici (izvoare de ape minerale, termale, nămoluri terapeutice, lacuri sărate, litoral 
maritim etc.), existenŃa unor valoroase vestigii arheologice, monunte istorice, de artă şi arhitectură, 
prezenŃa unor dotări social-culturale, sportive, comerciale etc.  
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SECłIUNEA 5 – INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

 
SITE-UL WEB AL AGENłIEI DE TURISM VACANłE DE VIS 

 
Autori: UNGUREANU Loredana, ZANFIR Roxana Cristina  

Anul II, Sisteme Bancare Europene 
Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ 

 
Abstract:For all the hard workers out there, we have a message:"You need a vacation!" It's time to getaway 

from the daily grind and get into daily recuperation. Whether you're a first-time traveler, or a seasoned professional, 
we can help you get somewhere incredible! From tropical getaways and secret rendezvous to historical charm and 
tranquil landscapes. Step into a world of romance with unrivaled delights, exclusive offers, and exceptional privileges 
that only Dream Like Holidays can offer.  

 
1. REALIZAREA SITE-ULUI 

Realizarea site-ului presupune următorii paşi : proiectarea, machetarea, dezvoltarea şi 
programare, promovarea şi optimizarea site-ului. Pentru crearea site-ului am folosit mediul 
DreamWeaver pentru scrierea codului HTML şi mediul Photoshop CS3 pentru editarea imaginilor 
şi crearea machetei site-ului. 

 
a ) Proiectarea unui site web presupune cunoştinŃe de Web-design. Prin Web design nu se 

întelege numai interfaŃa grafică a unui website ci o realizare a site-ului completă pornind de la 
structurarea, introducerea propiu-zisă a datelor de tip imagini, text, fişiere, alte elemente şi 
finalizarea programării care redă funcŃionalitatea acestuia162.  

Proiectarea design-ului site-ului Web : obiectivul prioritar al design-ului îl constituie crearea 
unei ierarhii vizuale clare în cadrul căreia sunt evidenŃiate elementele principale iar organizarea 
conŃinutului este logică. 
 Proiectarea este un aspect crucial în procesul de creare a unui site web, deoarece este etapa 
în care se iau decizii care vor influenŃa designul, implementarea şi, mai târziu, promovarea site-ului. 
Deoarece World Wide Web fiind un mediu deschis şi dinamic, planificarea este mai degrabă un 
proces continuu în care intervin schimbări determinate de înnoirea permanentă a informaŃiilor şi de 
apariŃia altora noi. 
   

      b) Machetarea unei pagini Web se referă la modul cum sunt aranjate elementele constitutive 
ale unei pagini: conŃinut, grafică, legături, sistem de navigare, elemente multimedia etc. Prima 
pagină a site-ului este cartea de vizită, de la ea începe formarea impresiei cititorului. Aceasta trebuie 
să fie deosebit de atractivă şi interesantă şi să arate în mod clar “cuprinsul” site-ului. De aceea este 
creată, în general, din frame-uri, meniuri şi imagini ce conŃin hyperlink-uri. 
Machetarea site-lui s-a realizat folosind o combinaŃie de cadre, galerii de imagini şi liste. 

                                                
162 http://www.softix.ro/webdesign.html 
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c) Dezvoltarea şi programarea site-ului  
După ce s-au stabilit toate detaliile de la punctul precedent, urmează o altă etapă la fel de 

importantă: determinarea cerinŃelor necesare pentru dezvoltarea site-ului. CerinŃele se referă atât la 
hardware-ul şi software-ul necesar pentru implementarea site-ului de turism, cât şi la infrastructura 
de comunicaŃii: 
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Platforma hardware: caracteristicile maşinilor folosite ca server (memorie, spaŃiu pe hard-disk, 
viteză procesor, etc.) 
Platforma software: sistem de operare, server de Web, firewall, pachete de programe opŃionale. 
Sistemul de comunicaŃii: se referă la lărgimea bandei de comunicaŃie, topologii de reŃea etc.  

În urma completării acestei etape, se va determina mai mult de 80% din costul pe care îl 
implică realizarea unui site.  

Pentru funcŃionarea corectă a site-ului creat pentru lucrarea de disertaŃie nu este necesar un 
calculator performant. Însă pe măsură ce acesta va fi dezvoltat pentru a putea facilita, de exemplu, 
rezervarea de bilete online vor creşte cerinŃele pentru platformele folosite. 

2. INTERFAłA CU UTILIZATORUL 
În imaginea următoare este prezentată pagina de început a site-ului:  

  
 Figura 1. "Despre noi 
 Cea mai importantă problemă pe care trebuie să o rezolve interfaŃa este organizarea 
informaŃiei în pagină, astfel încât utilizatorul să se orienteze rapid. Prin imagini clare şi sugestive, 
însoŃite eventual de text explicativ, utilizatorul are viziunea de ansamblu asupra conŃinutului site-
ului şi are posibilitatea de a identifica informaŃiile dorite, în mod rapid şi eficient.În partea stanga se 
poate observa meniul site-ului cu ajutorul caruia se navighează printre paginile create. Astfel, un 
potenŃial turist poate accesa diferite pagini, pentru a găsi destinaŃia dorită sau o călătorie într-o Ńară 
exotica. 
  Pagina intitulată “Capitale europene” este împărtiă în şase categorii : 

• Londra 
• Roma 
• Paris 
• Budapesta 
• Barcelona 
• Viena 
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Figura 2. "Capitale europene" 
 
 Aici sunt prezentate principalele obiective turistice din capitalele europene menŃionate mai 
sus, plus o scurta prezentare a Ńării respective. Astfel, utilizatorul afla mai multe informaŃii despre 
aceste Ńări şi poate alege destinaŃia dorită. 
 In pagina “Vacante exotice” turistii vor descoperi sapte destinatii deosebite, diferite de cele 
obisnuite :  

- Transsiberiana; 
- Venetia; 
- Tunisia; 
- Tahiti; 
- Sicilia; 
- Israel; 
- Tibet. 
Fiecare dintre cele sapte pagini web cuprinde informatii despre destinatia respectiva precum 

si o scurta prezentare video pentru a convinge si mai mult turistul ca aceste destinatii merita vazute. 
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Figura 3. "Vacante exotice" 
 Următoarea categorie pe care un vizitator o poate accesa este categoria “Tarife”. Aceasta 
cuprinde alte doua subcategorii: "Avion" si "Autocar". In funcŃie de destinaŃia aleasă, utilizatorul 
intră in posesia informaŃiilor legate de costurile pe care le implică aceasta. Fiecare din aceste doua 
subcategorii oferă mai multe variante de plecări, fie în capitalele europene, fie într-o vacanŃă 
exotică. 

 
Figura 4. "Tarife" 
 
 In pagina denumita “Forum” utilizatorii se pot inregistra pe baza CNP-ului si a unei parole 
pentru a vizualiza stadiul comenzii si toate detaliile legate de calatorie. Se va face legatura cu baza 
de date a site-ului. 
 

 
Figura 5. "Forum" 
 
 În categoria "Parteneri" sunt prezentate principalele companii aeriene si companii de 
transport cu autocarul, cu ajutorul carora, in urma alegerii destinatiei, se va asigura transportul pana 
la aceasta. De asemenea sunt prezentate si site-uri de informare turistica. 
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Figura 6. "Parteneri” 
 

În pagina „Contact” sunt precizate informatii legate de agenŃia de turism (adresa, telefon, e-
mail, program de lucru) precum şi o localizare mai exacta pe harta.  
 
 In subsolul paginilor vom regasi pagina “Despre noi” si pagina “Contact”, pe langa acestea 
aparand o noua pagina “Harta site” care cuprinde o scurta descriere a site-ului cu hyperlink-uri 
catre destinatii si modalitati de transport. 
 

 
Figura 7. “Harta site” 
 
 In sectiunea Utile turistii pot gasi informatii despre anulari, retrageri, modificari, protectia 
consumatorului precum si hyperlink-uri catre alte site-uri de transport aerian sau cu autocarul. 
 Site-ul a fost realizat cu ajutorul programului Dreamweaver. Pagina de index a fost contruita 
prin editarea unei pagini cu design de tip CSS, restul paginilor construindu-se prin clonarea paginii 
de index si modificarea informatiilor. 
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Conexiunea cu baza de date s-a realizat prin pagina rasp_form.php care contine codul html 
prin care se leaga informatiile introduse in pagina Forum.php de tabela din Mysql. 

 

  
 Legaturile intre pagini sau legaturile catre alte pagini web au fost realizate prin adaugarea 
unui link peste textul sau imaginea respectiva: 
 

  
 
 In pagina “Forum” am adaugat un formular cu comanda Insert – Form; in interiorul 
formularului am inserat o tabela de 3 randuri si 2 coloane. In coloana 2 am introdus doua campuri 
de text prin comanda Insert – Form – Text Field, iar in ultimul rand am introdus 2 butoane prin 
comanda Insert – Form – Button carora le-am atribuit valori de Submit si respectiv Reset. Pentru a 
face legatura cu baza de date am legat formularul de o alta pagina php adaugand in campul Action 
numele paginii respective: 
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 In paginile ce cuprind destinatiile exotice si capitalele europene am adaugat pentru fiecare 
tara in parte filme cu extensia flv. sau swf. . Acest lucru s-a realizat in Dream Weaver, folosind 
comanda Insert / Media / Flash Video. 
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FUNCłII FINANCIARE ÎN EXCEL 

 
Autor: COMAN Elena Cătălina  

Anul I, FinanŃe şi Bănci 
Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ 

Abstract: Excel is the spreadsheet market leader, by a long shot. This is the case not only because of 
Microsoft's enormous marketing clout, but because it is truly the best spreadsheet available. One area in which Excel's 
superiority is most apparent is formulas. Excel has some special tricks up its sleeve in the formulas department. As 
you'll see, Excel lets you do things with formulas that are impossible with other spreadsheets. In this article are 
presented some of  the financial formulas that are used in business specific calculations. 

Microsoft Excel este o aplicaŃie care ne permite să creăm tabele, să efectuăm foarte rapid 
calcule mai simple sau mai complicate, în funcŃie de cerinŃele problemei de rezolvat, să transmitem 
regiştrii de calcul prin e-mail, să facem legături între registrul de calcul curent şi alte fişiere. Mai 
mult decât atât, Excel poate rezolva probleme simple sau complexe pe baza datelor şi specificaŃiilor 
impuse, poate furniza rezultate diferite folosind mai multe scenarii (de tipul "ce s-ar întâmpla 
dacă...") sau poate rezolva probleme complexe, în care se stabilşte ce date pot varia şi între ce 
limite, astfel încât să se ajungă la o anumită valoare critică impusă. Folosind Excel utilizatorul 
beneficiază de mai multe avantaje printre care: 

� lucrul mai eficient prin personalizarea mediul programului; 
� automatizarea diverselor sarcini, utilizarea de macrocomenzi, şabloane şi formule. 

FuncŃii şi formule de calcul: 
FuncŃiile sunt formule predefinite care efectuează calcule asupra unor valori, denumite argumente, 
într-o anumită ordine, denumită sintaxă. Argumentele pot fi numere, text, valori logice (TRUE sau 
FALSE), masive, valori de eroare (#N/A) sau referinŃe de celule. Ele pot fi de asemenea constante, 
formule sau alte funcŃii. Sintaxa unei funcŃii începe cu numele funcŃiei, urmat de lista argumentelor, 
care sunt cuprinse între paranteze şi delimitate prin virgulă. Programul Excel pune la dispoziŃie o 
gamă largă de funcŃii care au denumiri specifice. 
Pentru utilizarea unei funcŃii se acŃionează comanda Function...din meniul Insert. FuncŃiile 
disponibile sunt grupate pe mai multe categorii, între care: 

� FuncŃii de tip dată calendaristică şi oră. 
� FuncŃii financiare. 
� FuncŃii logice. 
� FuncŃii matematice şi trigonometrice.  
� FuncŃii statistice. 
� FuncŃii pentru baze de date. 
� Formule utizliator. 

 
FuncŃiile financiare: 
FuncŃiile financiare sunt utilizate pentru efectuarea unor calcule specifice domeniului afacerilor, 
cum ar fi determinarea ratelor unui împrumut, determinarea valorii prezente sau viitoare a unei 
investiŃii sau a valorii unor acŃiuni sau obligaŃiuni. Dintre argumentele cele mai des întâlnite ale 
acestor funcŃii se pot preciza: 

� Valoarea viitoare (FV) – valoarea unei investiţii sau a unui împrumut după 
efectuarea tuturor plăŃilor; 

� Numărul de perioade (NPer) – numărul total de rate sau perioade pentru o 
investiŃie; 

� Suma de plată (PMT) – suma de bani plătită periodic pentru o investiŃie sau pentru 
un împrumut; 
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� Valoarea prezentă (PV) – valoarea unei investiŃii sau a unuiîmprumut la începutul 
perioadei.De exemplu, valoarea prezentă a unui împrumut reprezintă suma de bani 
care se împrumută. 

� Rata (Rate) – rata dobânzii pentru un împrumut sau pentru o investiŃie; 
� Tipul (Type) – intervalul în care se fac plăŃile în cadrul perioadei de plată (începutul 

sau sfârşitul lunii). 

                      
Fig. 1 Casetă inserare funcŃii financiare. 

 
FuncŃia PV(rate,nper,pmt,fv,type) -Returnează valoarea prezentă a unei investiŃii. Valoarea 
prezentă reprezintă valoarea în prezent a unei serii de plăŃi viitoare. 
Rata reprezintă rata dobânzii. De exemplu, dacă se obŃine un împrumut cu o rată anuală a dobânzii de 
20%, iar plăŃile sunt lunare, rata lunară a dobânzii va fi de 0,2/12 adică 1,66%. În formulă, rata se 
poate introduce în diverse forme: 20%/12 sau 1,66% sau 0,0166. 
Nper reprezintă numărul total de perioade în care se efectuează plăŃi. Pentru un împrumut pe 6 ani 
cu plăŃi lunare nper va fi 6*12=72 de perioade. 
Pmt reprezintă plata efectuată în fiecare perioadă şi care rămâne fixă pe întreaga durată a anuităŃii. De 
obicei pmt cuprinde dobânda. De exemplu, plata lunară pentru  un  împrumut  de  11.000 $  pe 6 ani cu 16% 
va fi de 238,61 $. Dacă acest câmp este omis, este obligatoriu să se specifice argumentul Fv. 
Fv reprezintă valoarea viitoare sau ce valoare se vrea a se obŃine după efectuarea ultimei plăŃi. Valoarea 
implicită a acestui argument este 0. De exemplu, dacă dorim ca peste 20 ani să dispunem de 80.000 
$, aceşti 80.000 $ reprezintă valoarea viitoare. Se poate apoi determina, cunoscând rata dobânzii, 
care este suma de economisit în fiecare lună. În cazul în care acest câmp este omis, este obligatorie 
introducerea argumentului pmt . 
Tipul poate fi 0 sau 1şi indică momentul de efectuare a plaŃilor,după cum se observă:  
Tipul    PlăŃile se efectuează  
0 sau nimic  La sfârşitul perioadei 
1   La începutul perioadei 
Exemplu: 
Presupunem că se doreşte cumpărarea unei poliŃe de asigurare care să aducă 500$ la sfârşitul 
fiecărei luni în următorii 20 de ani. PreŃul anuităŃii este de 60.000$ cu o rată a dobânzii de 8%. 
Vrem să determinăm dacă aceasta este sau nu o investiŃie bună. 
Calculăm în acest scop valoarea prezentă a anuităŃii, cu ajutorul funcŃiei PV:PV(0.08/12, 12*20, 
500, , 0) = -7.500$. Rezultatul este negativ pentru că reprezintă bani ce vor fi plătiŃi. Valoarea 
prezentă calculată a anuităŃii (7.500$) este mai mică decât suma ce trebuie plătită (60.000$), deci 
investiŃia nu este rentabilă. 
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Fig. 2 AplicaŃie pentru functia PV 

FuncŃia NPV(dobândă, valoare1, valoare2, ...) – calculează valoarea prezentă actualizată a unui 
flux de venituri/cheltuieli. Dacă n este numărul de argumente din şirul de valori (n nu poate fi mai 
mare de 29), atunci valoarea netă actualizată se calculează cu formula: 

 
 

• dobânda reprezintă dobânda anuală. 

• valorile trebuie să fie echidistante în timp si să fie valori plătite/încasate la sfârşitul fiecărei perioade. 

FuncŃia NPV este asemănătoare cu PV. Deosebirea constă în faptul că valorile utilizate de PV 
trebuie să fie constant, iar PV acceptă valori fie începutul, fie la sfârşitul perioadei. 
Exemplu: 
Pentru o investiŃie trebuie plătiŃi 10 000 $ pe an. În următorii 3 ani se obŃin venituri anuale de 3 000 
$, 4 200 $ şi 6 800 $. Dobânda anuală este de 10%. Să se calcueze valoarea netă a investiŃiei 
Formula de calcul este: NPV(10%, -10 000, 3 000, 4 200, 6 800) care returnează valoarea 1188.44 
$. Al doilea argument este negativ pentru că reprezintă o cheltuială. 

 
Fig. 3 AplicaŃie pentru funcŃia NPV 

FuncŃia FV(rata, nper, pmt, Pv, type) -Returnează valoarea viitoarea unei investiŃii bazate pe 
plăŃi periodice şi constante şi cu o rata a dobânzii constantă.Argumentele rata, nper, pmt şi type au 
aceeaşi semnificaŃie ca în cazul funcŃiei PV, descrisă mai sus. 
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 Pv reprezintă valoarea prezentă sau cât valorează în momentul prezent o serie de plăŃi viitoare. 
Valoarea implicită pentru acest câmp este 0. 
 
Exemplu: 
Presupunem că dorim să economisim bani pentru un proiect careva începe peste un an. Facem în 
acest scop un depozit de $1000, cu o rată anuală a dobânzii de 6%, plătibilă lunar (rata lunara a 
dobânzii va fi6%/12=0.5%). Vrem să depunem suma de $100 la începutul fiecărei luni,timp de 1 an. 
CâŃi bani vom avea în cont la sfârşitul celor 12 luni? 
FV(0.5%, 12, -100, -1000, 1) = $2301.40 

 
Fig. 4 AplicaŃie pentru funcŃia FV 

 
FuncŃia IRR(valori, estimare) - Calculează rata internă a rentabilităŃii pentru o serie de cash-flow-
uri date ca argumente. Aceste cash-flow-uri nu trebuie să fie constante, cum sunt în cazul 
anuităŃilor. Totuşi, ele trebuie să apară la intervale egale de timp (lunar sau  anual). 
Valori. Între valori trebuie să existe cel puŃin una pozitivă şi una negativă pentru ca rata internă a 
rentabilităŃii să poată fi calculată. Valorile trebuie să fie date în ordine cronologică. 
Estimare reprezintă un număr prin care se estimează IRR. Dacă parametrul estimare este omis, se 
va considera a fi 0.1 (10%). 
MicrosoftExcel calculează IRR iterativ.Se porneşte de la parametrul estimare introdus şi se 
calculează până ce se obŃine o precizie de 0.00001 %. Dacă nu se obŃine o astfel de valoare după 20 
de încercări, funcŃia IRR returnează valoarea de eroare #NUM!.  
ObservaŃii: IRR este legată în mod direct de valoarea prezentă netă (NPV). Rata calculată 
corespunde unei valori prezente nete nulă.  
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Fig. 5 AplicaŃie pentru funcŃia IRR 

FuncŃia PMT(Rate, Nper, PV, FV, type) – reprezintă plata efectuată în fiecare perioadă şi care 
rămâne fixă pe întreaga durată a anuităŃii. Argumentele funcŃiei au aceeaşi semnificaŃie ca şi în 
funcŃiile precendente. Pentru a determina suma totală de plătit pe durata împrumutului se înmulŃeşte 
valoarea returnată de funcŃia PMT cu numărul de perioade. 

 
Fig. 6 AplicaŃie pentru funcŃia PMT 

FuncŃia SLN(cost,salvage,life) – Calculează amortizarea liniară a mijloacelor fixe pentru o 
anumită perioada. Unde Cost reprezintă costul initial al activului iar Life reprezintă perioada de 
amortizare a activului. 
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Fig. 7 AplicaŃie pentru funcŃia SLN 

Crearea şi editarea unei liste: 
În Excel datele pot fi gestionate cu uşurinŃă dacă sunt sub formă de liste. O listă reprezintă o zonă 
dintr-o foaie de calcul care conŃine date similare. Fiecare coloană din istă reprezintă o anumită 
categorie de date (numită câmp) şi determină tipul de informaŃie necesar pentru fiecare intrare in 
listă. Fiecare linie dintr-o listă constituie o înregistrare. 
Pentru a crea o listă se introduce un titlu pentru fiecare coloană. Listele se pot crea în orice zonă din 
foaia de calcu, trebuie doar ca zona de sub listă să nu conŃină date, astfel încât lista să se poată 
întinde fără să interfereze cu alte date din foaia de calcul. 
Pentru a uşura introducerea şi editarea înregistrărilor dintr-o listă se pot utiliza facilităŃile oferite de 
formulare. Un formular reprezintă o imagine orrganizată a datelor care cuprinde denumirile 
coloaelor, casete text pentru introducerea datelor şi butoane pentru adăugarea, ştergerea şi găsirea 
înregistrărilor. 
Pentru a adăuga înregistrări cu ajutorul formularului de date: 

� se poziţionează cursorul în orice celulă din listă. 

� din meniul Data se selrctează comanda Form. Pe ecran apare caseta de dialog Data Form. 

� pentru a adăuga o nouă înregistrare în listă se acţionează butonul New. Pe ecran apare un 

formular gol în care se completează fiacare casetă text cu informaţiile corespunzătoare.  
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Fig. 8 Completare baza de date  

Concluzii: 
Microsoft Excel este un program de calcul tabelar (spreadsheet, în limba engleză), care poate fi 
utilizat pentru a organiza, calcula şi analiza date sub formă de tabele (liste), diagrame (reprezentări 
grafice) şi rapoarte. Programul Excel pune la dispoziŃie o gamă largă de funcŃii cu denumiri 
specifice care efectuează calcule asupra unor valori, denumite argumente, într-o anumită ordine, 
denumită sintaxă. Acestea sunt grupate în mai multe categorii între care funcŃiile financiare. 
Acestea sunt utilizate pentru efectuarea unor calcule specifice domeniului afacerilor, cum ar fi 
determinarea ratelor unui împrumut, determinarea valorii prezente sau viitoare a unei investiŃii. 
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WHAT-IF ANALYSIS WITH EXCEL 2003 

 
Autor: DIN Maria Luiza  
Anul I, FinanŃe şi Bănci 

Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ 
 
Abstract: Solver Excel is designed to find feasible and optimal solutions. With Solver, we can find an optimal 

value for a formula in one cell. As you will see Solver is used to determine the maximum or minimum value of one cell 
by changing other cells. In this paper, I will present you the facilities of the what-if tool Solver by examples. 

 
1. INTRODUCTION 
Solver is part of a suite of commands sometimes called what-if analysis tools. With Solver, 

we can find an optimal (maximum or minimum) value for a formula in one cell — called the 
objective cell — subject to constraints, or limits, on the values of other formula cells on a 
worksheet. Solver works with a group of cells, called decision variables or simply variable cells, 
that participate in computing the formulas in the objective and constraint cells. Solver adjusts the 
values in the decision variable cells to satisfy the limits on constraint cells and produce the result 
you want for the objective cell. Using Solver we can determine the maximum or minimum value of 
one cell by changing other cells. For example, by changing the amount of a projected advertising 
budget and following the effect on  projected profit amount.  

When the forecasting problem contains more than one variable, we need to use the Solver 
add-in utility to analyze the possible solutions. We’ll show you the basics in this paper by 
presenting a few examples. 

1. On the Tools menu, click Solver. 
2. If the Solver command is not available on the Tools menu, you need to install the 

Solver add-in program. 
 

 
Figura 1 Add ins dialog box 

 
 
� On the Tools menu, click Add-Ins. 
� If the add-in you want to use is not listed in the Add-Ins available box, click Browse, and 

then locate the add-in. 
� In the Add-Ins available box, select the check box next to the add-in you want to load, 

and then click OK. 
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� If  necessary, follow the instructions in the setup program. 
 

3. In the Set Target Cell box, enter a cell reference or name for the target cell. The target cell 
must contain a formula. 

4. Equal to do one of the following: 
� To have the value of  the target cell be as large as possible, click Max. 
� To have the value of  the target cell be as small as possible, click Min. 
� To have the target cell be a certain value, click Value of, and then type the value in the 

box. 
5. In the By Changing Cells box, enter a name or reference for each adjustable cell, separating 

nonadjacent references with commas. The adjustable cells must be related directly or 
indirectly to the target cell. You can specify up to 200 adjustable cells. 

6. If you want to have Solver automatically propose the adjustable cells based on the target 
cell, click Guess. 

 
Figura 2 Solver parameters dialog box 

 
7. In the Subject to the Constraints box, enter any constraints you want to apply. 
 

� Add a constraint 
a). In the Solver Parameters dialog box, under Subject to the Constraints, click Add. 
b). In the Cell Reference box, enter the cell reference or name of the cell range for which 

you want to constrain the value. 
c). Click the relationship ( <=, =, >=, Int, or Bin ) that you want between the referenced cell 

and the constraint. If you click Int, "integer" appears in the Constraint box. If you 
click Bin, "binary" appears in the Constraint box. 

d). In the Constraint box, type a number, a cell reference or name, or a formula. 
 

 
Figura 3 Add Constraint dialog box 

 
e). Do one of the following: 

• To accept the constraint and add another, click Add. 
• To accept the constraint and return to the Solver Parameters dialog box, 

click OK. 
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� Change or delete a constraint 
a). In the Solver Parameters dialog box, under Subject to the Constraints, click 

the constraint that you want to change or delete. 
b). Click Change and then make your changes, or click Delete. 
 

8. Click Solve and do one of the following: 
• To keep the solution values on the worksheet, click Keep Solver Solution in 

the Solver Results dialog box. 
• To restore the original data, click Restore Original Values. 
•  

 
Figura 4 Solver Results dialog box 

 
The solver tool can solve linear and nonlinear programming problems, such as: 

• Income Maximizing Problems 
• Shipping Routes Problems 
• Resource Allocation Problems 
• Cost Minimizing Problems  

 
Solutions: Feasible, "Good" and Optimal 
 

A solution (set of values for the decision variables) for which all of the constraints in the 
Solver model are satisfied is called a feasible solution. In some problems, a feasible solution is 
already known; in others, finding a feasible solution may be the hardest part of the problem. 

An optimal solution is a feasible solution where the objective function reaches its maximum 
(or minimum) value – for example, the most profit or the least cost. A globally optimal solution is 
one where there are no other feasible solutions with better objective function values. A locally 
optimal solution is one where there are no other feasible solutions “in the vicinity” with better 
objective function values – you can picture this as a point at the top of a “peak” or at the bottom of a 
“valley” which may be formed by the objective function and/or the constraints. 

Solver is designed to find feasible and optimal solutions. In some cases, it will find a locally 
optimal solution, and in still others, it will stop after a certain amount of time with the best solution 
it has found so far. But like many users, you may decide that it’s most important to find a good 
solution – one that is better than the solution, or set of choices, you are using now. 

The kind of solution Solver can find depends on the nature of the mathematical relationships 
between the variables and the objective function and constraints (and the solution algorithm used). 
As explained below, if your model is smooth convex, you can expect to find a globally optimal 
solution; if it is smooth but non-convex, you will usually be able to find a locally optimal solution; 
if it is non-smooth, you may have to settle for a “good” solution that may or may not be optimal. 
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2. APPLICATIONS OF SOLVER TOOL: 
 

2.1. Cost Minimizing Problems  
      

Determinarea solutiei optime cu programul SOLVER 
      

 O societate ce isi desfasoara activitatea in domeniul industriei de automobile trebuie sa isi 
elaboreze bugetul de cheltuieli pe anul in curs, pentru a-si determina costul final al 
activitatilor de productie in care este angajata , tinand cont de mai multe variabile.Cunoscând 
că suma maxima de buget anual este de 500000 u.m., costul pentru fiecare activitate nu 
trebuie să depăsească 50000 u.m., managementul organizatie doreŃte sa optimizeze cheltuielile 
pentru marketing (care nu trebiue sa fie mai mici de  6000.) şi reclama  

      

      

PROIECTE 
COSTURI DE 
PRODUCTIE 

COSTURI 
FIXE 

COSTURI DE 
MARKETING 

COSTURI DE 
RECLAMA  

TOTAL 
COST 

ACTIVITATE 1 23747 4500 5357 3214 36818 
ACTIVITATE 2 23747 4000 5937 3562 37246 
ACTIVITATE 3 23840 5000 5960 3576 38376 
ACTIVITATE 4 25555 6000 6389 3833 41777 
ACTIVITATE 5 24144 3500 6036 3622 37302 
ACTIVITATE 6 23162 4000 5790 3474 36426 
ACTIVITATE 7 28156 3300 7039 4223 42718 
ACTIVITATE 8 23413 5200 5853 3512 37978 
ACTIVITATE 9 21219 4500 5305 3183 34207 
ACTIVITATE 
10 24875 

3600 
6219 3731 

38425 

      
TOTAL BUGET COMSUMAT   381272 

      
      

RESTICTII COSTUL TOTAL MAXIM AL UNUI PROIECT INDIVIDUAL 50000 
 COSTURI MARKETING     6000 
 TOTAL BUGET DISPONIBIL     500000 
      
      
      

2.2. Income Maximizing Problems 
 

       

PROBELMA DE OPTIMIZARE A PROFITULUI 
       

     Intr-o unitate cu profil de productie sa realizeaza 5 tipuri de produse: produs 1, Produs 2, produs 3, 
Produs 4, Produs 5.Cunoscand costurile de productie pentru fiecare produs si stiind ca firma are 
capacitatea de a obtine maxim 1200 de produse pe an, managerul trebuie sa stabileasca care este ponderea 
de realizare pentru fiecare dintre el. Restrictii: numarul produese de fiecare tip mai mare sau egal cu 50, 
totalul produselor fabricate sa fie egal cu 1200 si costurile de productie  da fie mai mici sau egale cu suma 
investita. 
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Produse Cheltuieli/produs Numar produse 
Total 

cheltuieli/ 
Produse    

Produs 1 150 200 30000    
Produs 2 120 250 30000    
Produs 3 110 300 33000    
Produs 4 175 200 35000    
Produs 5 120 250 30000    

  1200 158000    

       

Venituri preconizate     
Produs 1 170     
Produs 2 149     
Produs 3 136     
Produs 4 195     

Produs 5 130     

Total venituri preconizate  183550     
       
       
Suma 
investita 158000 Dobanda anuala 0,3    

PROFIT 
MAXIM 6590      

       

Restrictii 
Numarul 
produselor   50    

 Total produse   1200    

 
Costurile de 
productie    125000    
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2.3 Shipping routes problems 

OPTIMIZAREA PROBELMELOR DE TRANSPORT       
         Legenda     

         costul unitatilor transportate din Pitesti  
 f1=8*d(Pitesti-Cluj)+12*d(Pitesti-Brasov)+7*d(Pitesti-Sibiu) 

 Similar:     
 f2=10*d21+8*d22+10*d23   

 f3=7*d31+10*d32+8*d33    
 f(x)=f1+f2+f3    

  O societate dispune de trei fabrici In iocalitatile Pitesti Constanta si Bucuresti. produsele realizate in 
aceste fabrici sunt distribuite in localitatile Cluj , Brasov. Compania analizeaza posibilitatea de 
amplasare a unui nou depozit in localitatea Sibiu. Capacitatile de productie la fabricile din localitatile 
Pitesti ,Constanta, Bucuresti sunt 200, 300 si 400 unitati pe luna. Managementuk doreste sa detemine 
cantitatea care ar trebui transportata de la fiecare depozit astfel incat costurile de transport sa fie 
minime.  

      

      
 

         
costuri de 
transport 

Fabrici Depozite 
 

       
   

Capacitate 
de productie Cluj Brasov Sibiu         

 Pitesti 275 8 12 7         
 Constanta 325 10 8 10         

 Bucuresti 400 7 10 8         

 
Capacitate 

depozite 
  200 475 375 

        

              

 Modelarea problemei de transport          
              

  

Total 
Productie 

Fabrici 
Cluj Brasov Sibiu 

        
 Pitesti 275 0 100 175         
 Constanta 375 100 175 100         
 Bucuresti 400 100 200 100         

  
cerere 

depozite 
200 475 375 

        
              
              

Cheltuieli de transport   9325           
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CONCLUSIONS 
 
Solver is designed to find feasible and optimal solutions. In the best case, it will find 

the globally optimal solution – but this is not always possible. In other cases, it will find a 
locally optimal solution, and in still others, it will stop after a certain amount of time with the 
best solution it has found so far. While Excel's solver is an excellent introduction into the 
power of "what if" analysis that many companies use, it is also a limited product for 
particularly large operations. Many corporations have their own proprietary tools that work 
similarly to Solver but can handle much larger sets of data and a greater number of 
simultaneous variables.  

Excel is a spreadsheet programme incorporated by educational institutions as a part of 
their curriculum. This tool is a major advantage for educational environments that must teach 
these concepts without spending resources on more advanced software. 
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PROJECT MANAGEMENT USING EXCEL 

 
Autor: ISTRATE Maria  
Anul I, FinanŃe şi Bănci 

Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ 
 

Abstract: Project management is the discipline of planning, organizing, and managing resources to 
bring about the successful completion of specific project goals and objectives. Without setting measurable goals 
and keeping track of various efforts and resources, projects don’t stand a chance of seeing a successful 
completion. There are many useful tools out there for project management. One such program we can utilize to 
keep track of our projects is Microsoft Excel. With Excel’s free templates, we can turn simple spreadsheets into 
project management charts and forms. For exemple, if we want to go down to Plans and select Business, we will 
find a lot of helpful templates, such as: 

� Projected balance sheet. 
� Project team communication plan. 
� Business project timeline, schedule, calendar, plan. 

 
 
1. INTRODUCERE 
Proiectul reprezintă o acŃiune specifică nouă, ce structurează metodic şi progresiv o 

realitate viitoare, care nu are un echivalent exact, el implicând un grad de noutate din punct de 
vedere ştiinŃific, tehnic, dimensional etc. 
Realizarea proiectelor implică resurse financiare importante, termene şi obiective fizice sau 
intelectuale. Succesiunea de acŃiuni cu caracter concret şi scop bine definit pe care o 
reprezintă proiectul, în derularea cărora se intervine prin analize previzionale modificându-i 
cursul în funcŃie de obiectivul propus se sprijină pe date extrapolabile, acumulate în activităŃi 
anterioare.  

Proiectul se caracterizeaza prin planificarea realistă a derulării lui, stabilirea unui 
număr de faze succesive, fiecare având un obiectiv bine definit, un termen limită şi o anumită 
alocare de resurse dar şi o echipa foarte buna care sa stie ce are de facut. Fazele pot fi 
considerate momente de evaluare şi control, de eventuale corecŃii în activitatea colectivului, 
de decizii ale managerului de proiect pentru fazele următoare. Fazele trebuie sa fie bine 
definite şi toată echipa de proiectare să aibă aceeaşi viziune asupra obiectivului fiecărei faze. 

Fazele derularii proiectelor sunt urmatoarele: 
� Studiu de fezabilitate; 
� Evaluarea proiectului; 
� Testare şi validare; 
� Proiectare generala; 
� Implementare. 
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2. MONITORIZAREA CU AJUTORUL PROGRAMULUI EXCEL A EVOLUłIEI 
PROIECTELOR 

În cadrul proiectelor, derularea fazelor este mai bine reprezentată cu ajutorul diagramei Gantt. 
Graficul (diagrama) Gantt exprimă durata activităŃilor şi corelarea lor temporală (succesiune 
şi suprapunere). În eşalonarea activităŃilor se Ńine seama de succesiunea tehnologică, termene 
impuse, resurse. În diagrama Gantt se poate reprezenta, într-o grafică diferită de a termenelor 
obligatorii, rezervele de timp. Dacă numărul activităŃilor este foarte mare, scade nivelul de 
detaliere şi atunci se reprezintă anumite grupuri importante de activităŃi. 
Diagrama Gantt este o metodă foarte sugestivă de reprezentare fiind preferată altor metode de 
programare şi control. 
Exemplu de creare diagrama Gantt în Excel: 

1. Se introduc datele într-o foaie de calcul Excel, codificate astfel: 
• F1,F2,F3,F4,F5 sunt fazele de desfasurare ale  proiectului 
• Durata fiecărei faze 
• Data de început 
• Data de sfarşit 

2. Se crează un grafic de tip Stacked Bar, selectand fazele, număr de zile, data de 
inceput, data de sfarşit. 

Exemplu. Un investitor dispune de un buget de 350000 lei şi doreste sa deschidă un centru 
comercial. Cum putem efectua proiectul cu ajutorul Excelului? Ce elemente putem folosi? 

Studiu de 
fezabilitate 

Evaluare 

Testare si 
validare 

Proiectare 
generala 

Implementare 

Ideea 
iniŃială Produsul, 

sistemul 
testat şi 
omologat 
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Se stabilesc categoriile de activităŃi care se finanŃează şi perioada de finanŃare. Bugetul 

de proiect reprezinta totalitatea nevoilor şi disponibilitati lor financiare pentru proiectul 
respectiv.  
Bugetul de proiect poate fi privit ca o planificare a proiectului din punct de vedere financiar. 
Bugetul atribuie valoare financiara activităŃilor proiectului, în paralel cu planificarea 
activităŃilor. Deci, bugetul este un instrument de control al resurselor financiare ale 
proiectului, unde orice abatere este imediat luata în considerare. Întocmirea unui buget trebuie 
sa fie începuta din timp. 
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Studiul de fezabilitate reprezintă un prim proiect ideal al obiectivului de investiŃie cu 

o evaluare bazată pe previziunile pieŃei interne şi externe, evaluari şi calcul de eficienŃă 
economică şi tehnică. 
Studiul de fezabilitate se întocmeşte în baza aprobării studiului de prefezabilitate şi a obŃinerii 
avizelor stipulate prin legislaŃie. El cuprinde: 

� date generale; 
� date tehnice ale investiŃiei; 
� date privind forŃa de muncă ocupată dupa realizarea investiŃiei; 
� devizul general al investiŃiei; 
� principii şi indicatori tehnico-economici ai investiŃiei; 
� finanŃarea investiŃiei; 
� avize şi acorduri.  

 
Evaluarea. Managerul de proiect şi fiecare membru al echipei trebuie să 

evalueze periodic 
programa şi de a determina starea actuală a proiectului. După crearea unui program 
de proiect şi de buget, managerul de proiect trebuie să le gestioneze pentru a se asigură 
că proiectul se termină la timp şi în sumele alocate prin buget.  

Bugetul reprezintă suma de bani disponibilă pentru arealiza activităŃile din 
cadrul proiectului.  

În funcŃie de normele impuse de Autoritatea Contractantă, bugetul este structurat pe 
tipuri (personal, materiale, investiŃii, diseminare, etc) şi se intocmesc rapoarte de analiza a 
evoluŃiei acestor categorii. Procesul de determinarea justificarea financiară pentru un 
proiect este acoperitde cereri de finanŃare. Managerul de proiect trebuie să facă o 
repartiŃie corectă a bugetului între fazele proiectului şi monitorizarea costurilor periodice. 

 

Cheltuieli pe faze 

Faze Denumire fază 
Total 
cheltuieli 

F1 Studiu de fezabilitate 34352 
F2 Evaluare 39620 
F3 Testare şi validare 92629 
F4 Proiectare generala 49520 
F5 Implementarea 129240 
Total   345361 
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Diagrama costurilor

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
30000
32000
34000
36000
38000
40000
42000
44000
46000
48000
50000
52000
54000

Faza1 Faza2 Faza3 Faza4 Faza5

Cheltuieli cu personalul

Cheltuieli materiale şi
servicii

Alte cheltuieli specifice
proiectului (max. 15%)

Cheltuieli indirecte

Dotari indep. şi studii
pentru ob. de
inv. (max.30%):

 
 

In cazul în care costurile depăşesc bugetul alocat putem rezolva problema cu ajutorul solver-
ului. 
Referindu-mă la exemplul de mai sus exemplu, daca se iveşte vreo problemă în legatura cu 
distribuirea bugetului folosim solvarul şi obŃinem rezultatele pe care le dorim sau cel putin 
unele din care ne putem inspira, după cum putem observa în figurile de mai jos: 
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Faza de Proiectare generala cuprinde: 

- declararea scopului proiectului 
- obiectivele proiectului 
- limite care influenŃează atingerea obiectivelor 
- obiective cantitative 
- căi de realizare a obiectivelor 
- rezultatele proiecŃiilor – rezultatele anticipate ale opŃiunilor 
- analiza impactului riscurilor principale asupra rezultatelor proiectelor. 

In proiectarea generală cel mai important rol il are echipa de lucru, precum şi colaboratorii 
lor. 
Echipa de proiect se defineşte ca fiind un grup de oameni care : 

- au expertiza in domeniul in care sunt implicaăi in proiect, au aptitudini, abilităŃi şi 
cunostinŃe diferite, dar care se completează; 

- lucrează împreună şi cooperează între ei; 
- doresc realizarea acelorasi obiective; 
- se susŃin şi se sprijină reciproc; 
- comunică în interiorul echipei. 

Întrucât individul este limitat în posibilităŃile sale fizice şi intelectuale, un factor determinant 
pentru eficienŃa unei echipe de proiect este ca, pentru fiecare membru al echipei, să se 
formuleze roluri şi sarcini concrete precum şi timpul de lucru. 
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În general, grupurile de oameni trec printr-o serie de etape de dezvoltare. Este indicat ca 
managerul de proiect să ştie aceste etape şi să le aloce timpul necesar.  
 

 
 

Testare şi validare. În această fază proiectul este supus unei serii de teste şi studii 
pentru a vedea dacă este rentabilă acestă investiŃie. 

Pentru a calcula rentabilitatea unei investiŃii se calculează rata internă a rentabilităŃii. 
Odată testat proiectul, modificat pe alocuri dacă este cazul, el este validat şi se trece la faza 
următoare. 

 
Implementarea. După aprobarea planului proiectului şi semnarea contractului de grant, 

se poate trece la faza de execuŃie. Această  fază  reprezintă  etapa în care se organizează  
echipa  şi se pune în aplicare planul proiectului, încheindu-se cu obŃinerea rezultatelor 
prognozate. 

ActivităŃile ce au loc în timpul executiei este esenŃial pentru armonizarea viziunilor 
tuturor partenerilor de proiect asupra sferei de cuprindere a proiectului, a metodologiei de 
lucru, precum  şi pentru planificarea detaliată a activităŃilor  şi a responsabilităŃilor. De 
asemenea, în această etapă se va finaliza structura de coordonare a proiectului (Comitetul de 
Conducere)  şi se vor demara procedurile administrative în vederea încasării avansului 
financiar care va permite derularea activităŃilor proiectului. 

 Nominalizarea echipei manageriale, direcŃia strategică a proiectului va fi asigurată de o 
structură care va reuni membrii cu nivel de răspundere din toate instituŃiile care participă la 
proiect (toŃi partenerii). Această structură de coordonare a proiectului se va întruni lunar  şi va 
aviza progresul realizat în cadrul activităŃilor de proiect. De asemenea, pe parcursul 
desfăşurării proiectului, echipa managerială va analiza toate modificările apărute şi va decide 
modalitatea de implementare. 

Pregătirea documentelor de solicitare plată iniŃială – tot în cadrul primei etape a 
proiectului se vor desfăşura  şi primele activităŃi administrative legate de gestionarea 
fondurilor. Se va organiza contabilitatea separată a proiectului, se vor stabili procedurile 
pentru gestiunea costurilor eligibile şi se vor pregăti documentele necesare în vederea 
încasării avansului financiar necesar pentru continuarea proiectului. 

 
 
 
 



              Sesiunea de comunicări ştiinŃifice studenŃeşti: „Noi perspective în spaŃiul economic european” 
 

 473 

Decontarea unei faze 
Se face conform planului de realizare a proiectului, dacă contractorul justifică realizarea fazei. 
Se decontează numai valoarea tranşei de la bugetul de stat pe baza principalului document de 
decontare, care este devizul post calcul.  
Devizul este structurat pe trei elemente:  

1. fonduri de la buget 
2. cofinanŃări 
3. total 

Decontarea cheltuielilor se face conform specificaŃiei financiare şi devizului cadru din 
contractul de finanŃare. Contractorul şi partenerii trebuie să înregistreze cheltuielile în 
contabilitatea proprie, eventual în conturi analitice distincte şi să reflecte în balanŃa de 
verificare lunară datele transmise autorităŃii contractante. 

 
     
   Devizul post-calcul conŃine: 
a. Cheltuielile directe: 

– cheltuieli de personal care reflectă: nr.ore x nr. spec. x nr.luni şi cheltuieli cu 
deplasări, transport şi cazarea; 

– cheltuieli materiale şi servicii care sunt cheltuieli de exploatare ce participă direct 
la realizarea proiectului: materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, 
obiecte de inventar; cheltuieli cu lucrări şi servicii executate de terŃi 
(subcontractare); 

b. Cheltuieli indirecte: 
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– Cheltuieli cu energie, apa, telefoane, administraŃie, amortizare echipamente, 
instruire personal efectuate pentru buna derulare a contractului. 

c. Cheltuieli cu dotări independente şi studii: 
– Cheltuieli prevăzute în lista echipamentelor care urmează să fie achiziŃionate în 

cadrul contractului. Procurarea echipamentelor, aparaturii, software-ului se face 
conform prevederilor legale privind achiziŃiile publice de bunuri. 

d. Cheltuielile din cofinanŃări au aceeaşi structură cu cea a cheltuielilor de la buget, 
trebuie evidenŃiate în cadrul fiecărei etape şi justificate prin documente contabile 
(contracte, facturi, ordine de plată etc). In figura următoare este prezentat devizul 
postcalcul pentru exemplul ales. 

 

 
 

3. Concluzii 
Programul de calcul tabelar Excel poate fi cu succes utilizat pentru managementul 

proiectelor, permiŃand coordonarea tuturor activităŃilor, de la studiul de fezabilitate până la 
implementarea lui, inclusiv măsurile ce trebuie luate pentru ajustarea lui, în cazul în care 
evoluŃia nu este conform aşteptărilor. 
Folosind Excel se poate realiza de o manieră organizată, bine structurată, planificarea şi 
monitorizarea proiectelor din orice domeniu.  
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FROM A GENERATION OF WINDOWS OS TO ANOTHER 
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Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ 

 
Abstract: in  this project we will talk about a giant of IT industry Microsoft, American 
company that has a monopoly în  terms of OS ( Operating Sistem ). Not from long time 
Microsoft has released on the internet a beta version of theirs new operating sistem, Windows 
8. in  this material we will talk about the requirements, performance, improvements of the 
new operating sistem compared with its predecessor Windows 7. 
 
1.  cerinŃe  hardware Windows 8 

 
 cerinŃe  CPU (Central Processing Unit)  

 
Pentru a executa sistemul de operare Windows 7 pe un sistem, 

fie el desktop sau laptop este nevoie de un procesor pe 32 sau 64 biŃi cu 
o viteză de 1 GHz, aceasta  cerinŃă  fiind minimul necesar. Un lucru bun 
este faptul ca Microsoft a reuşit păstrarea aceleiaşi configuraŃii şi pentru 
Windows 8. Windows 8 va putea fi executat pe un sistem asemănator 
din punctul de vedere al frecvenŃei procesorului. 

 
cerinŃe  GPU (Graphics Processing Unit) 

 
        Pe  secŃiunea de grafica Windows 7 se poziŃioneaza mai bine decat Windows 8,  
cerinŃele pentru Windows 7 sunt 128 MB Video Memory şi suport DirectX 9 pentru interfaŃa 

Aero, aceasta fiind o  cerinŃă minimă pentru o performanŃă 
acceptabilă. Windows 8 are nevoie de 256 MB Video Memory şi 
suport DirectX 9 sau superior pentru noua interfaŃă Metro, în  
principiu cerinŃele grafice nu sunt exagerate. 
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 cerinŃe  RAM şi Hard Disk  

In materie de  cerinŃe  RAM/ HDD Windows 8 rămâne la aceleaşi  cerinŃe 
precum Windows 7. Versiunea pe 32 biŃi necesită minim 1 GB memorie 
RAM iar vesiunea pe 64 biŃi necesită minim 2 GB memorie RAM, spaŃiul 
liber necesar pentru instalarea şi implicit rularea în condiŃii optime a 
sistemului de operare diferă, de asemenea. Pentru versiunea pe 32 biŃi 
Windows 8 necesită un spaŃiu liber pe HDD 16 GB, iar versiunea pe 64 biŃi 
20 GB liberi pe HDD. 
 

Setup Windows 7/ Windows 8 
Procesul de instalare/reinstalare al SO la versiunea Windows 8 a fost simplificat extrem de 

mult.  Dacă la versiunile anterioare pentru instalarea unui sistem de operare erau cerute anumite 
cunoştinŃe pentru modificarea setărilor BIOS-ului, la noua versiune acest lucru nu mai este neapărat 
necesar. Instalarea sistemelor de operare Windows 7/Windows 8 este asemănatoare în  mare parte, 
dar cel mai important factor este simplitatea instalării. Practic totul se reduce doar la cateva clickuri 
şi un timp de aşteptare de cel mult 30 de minute. Iar viitorul sună din ce în  ce mai bine, Windows 8 
promite o inovaŃie în  privinŃa reinstalării sistemului de operare; abordăm această inovaŃie puŃin mai 
tarziu, momentan să parcurgem împreună paşii instalării sistemelor de operare Windows 7/ 
Windows 8. 

Pasul 1: Pentru a instala/reinstala sistemul de operare Windows 7/Windows 8 avem nevoie 
în  primul rand de un DVD sau un dispozitv de stocare USB flash drive şi de o versiune de 
Windows 7/8 pe DVD sau USB flash drive. 

 
 

 
 
 
 
 

  Pasul 2: Introducem dispozitivul pe care se află Windows-ul în  PC şi resetăm PC-ul. în  
scurt timp pe ecranul PC-ului va apare un mesaj de detectare al unui sistem bootabil.  

Pasul 3: Apare fereastra specifică selectării limbii în care sistemul de operare va rula dar şi 
selectarea Zonei de Timp şi a tastaturii. 
 Pasul 4: Apare o nouă  fereastră în care avem 2 opŃiuni. Prima opŃiune este de începere a 
instalarii, iar cea de-a doua opŃiune este de reparare a unei versiuni de Windows 7 deja existente pe 
PC. 
 Pasul 5: Selectarea Termenilor şi CondiŃiilor de licienŃiere, după bifarea căsuŃei tip Check, 
butonul next va fi disponibil. 

Pasul 6: Tipul instalării, în fereastra apărută avem 2 opŃiuni: 
Prima opŃiune fiind de upgradare de la o versiune Windows anterioară, deja instalată pe PC. 
A doua opŃiune instalează un nou sistem de operare ştergandu-l pe cel dinainte. 
După selectarea opŃiunii dorite activăm butonul Next. 
 Pasul 7: Selectarea partiŃiei dorite pentru instalarea sistemului de operare. După selectarea 
partiŃiei dorite incepe instalarea. Din acest moment Windows 8 se instalează exact precum 
Windows 7. 

Windows Refresh 
Atunci când PC-ul lucrează mai greu, sau are unele erori care se repetă, de care doriŃi să 

scăpaŃi, iar singura metoda ar fi prin reinstalarea sistemului de operare, intervine opŃiunea Windows 
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Refresh. Microsoft s-a gandit să simplifice această situaŃie, prin eliminarea timpului necesar 
reinstalării sistemului. 
         În  principiu ce face acest Windows Refresh? Reîmprospătarea sistemului de operare 
înseamnă revenirea la setările iniŃiale, ştergand restul programelor/aplicaŃiilor. Dar cu adevărat 
inovatoare este opŃiunea de salvare a documentelor pe care le doriŃi. Prin aceasta inovaŃie Microsoft 

a eliminat stresul pierderii documentelor importante pe parcursul reinstalării sistemului de operare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO Image Detection 
          În  Windows XP puteam să înscriem un CD destul de greu, în  Windows Vista/ 7 s-a introdus 
o aplicatie care să scrie CD/ DVD. Acum în  Windows 8 s-a introdus o facilitate prin care programe 
ca Power ISO sau Daemon Tools să treaca pe plan secund. În  Windows 8 se pot monta/ demonta 
foarte usor fişiere le ISO. 
        Cum montăm imagini ISO în  Windows 8? 
        În  primul rand trebuie să avem la îndemană imaginea ISO. După acest prim pas activăm click 
dreapta pe imagine şi ne va apărea o fereastră. După ce selectăm Mount se va deschide automat o 
fereastră (Windows Explore) unde sunt toate unitătile optice externe, inclusiv imaginea ISO pe care 
tocmai am montat-o. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Startup Time 
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Microsoft ştie cat de important este timpul de pornire pentru un sistem de operare şi a 
dezvoltat un nou sistem intre deconectarea completa şi hibernare  pentru a veni cu o soluŃie care 
scade timpul necesar sistemului de operare să pornească de la o stare complet închis cu 30-70% mai 
rapid. Acest lucru este posibil în Windows 8 şi mai mult ca sigur este o îmbunătăŃire cu un efect 
pozitiv pentru mulŃi dintre utilizatori. Windows 8 va avea un timp de pornire intre 20-30 secunde, 
foarte probabil acest timp de pornire fiind influenŃat şi de performanŃele hardware ale sistemului pe 
care Windows 8 va rula. De exemplu, pe laptopul personal Lenovo G560 Dual core 2.3 GHz 2 GB 
RAM Windows 8 a înregistrat un timp de 36 secunde. 

 
Web Performance 

          O altă îmbunătăŃire semnificativă este performanŃa Web. Cu toate ca Windows 8 necesită o 
placă video mai puternică cu o capacitate de 256 MB Video Memory, Microsoft a reuşit să 
îmbunătăŃească Frame Rate-ul pe Windows 8, îmbunătăŃirea a fost chiar considerabilă, de 
aproximativ 10 FPS.  

 
Copying Files 

În  Windows 7, atunci cand mutăm fişiere dintr-un folder în altul şi în acelasi timp, mai 
dorim să mutam alte fişiere, fereastrele în care se observă progresul copierii sau al transferului sunt 
afişate individual pentru fiecare grup de fişiere pe care le copiem sau transferăm. În  Windows 8 nu 
se va mai intampla acest lucru, indiferent cate grupuri de fişiere  dorim să transferăm sau să copiem, 
evoluŃia copierii se va afişa într-o singură fereastra pentru fiecare grup. 
          Este o opŃiune care simplifică munca utilizatorului, prin care nu se mai caută individual 
fiecare fereastră cu progresul transferului şi se marchează timpul de aşteptare pană ce transferul sau 
copierea va lua sfarşit. Mai mult decat atat, avem şi posibilitatea să punem in aşteptare procesul, să 
reluam sau să oprim fiecare transfer în parte, folosind tot o singură fereastră. 

Dacă dorim şi mai multe detalii şi un info-grafic cu privire la viteza de transfer, la timpul 
rămas, fişierele netransferate sau fişierele în curs de copiere, avem butonul More details tot în 
aceeaşi fereastră. Astfel putem analiza transferul şi putem decide cărui transfer dorim să-i acordăm 
prioritate. 

 
 
 Dacă vom pune in aşteptare 2 sau 3 dintre transferuri vom putea observa în  info-grafic cum 
viteza de transfer pentru fişierele rămase va creşte. 
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O altă îmbunătăŃire majoră asupra modului în care vom lucra cu fişierele, documentele, 
pozele, muzica, filmele, dintr-un loc în  altul va fi acela ca în  cazul în  care unul sau mai multe 
fişiere deja există în folderul unde noi dorim să copiem fişierele, avem posibilitatea să decidem mult 
mai rapid şi dintr-un singur loc, ce fişiere  se vor copia, pe care dorim să le înlocuim, fără a mai fi 
nevoiŃi să navigăm pană la folderul destinaŃie pentru a vedea despre ce fişier era vorba, cat e de 
mare, daca poza duplicata aflata deja în  folderul destinaŃie este la o rezolutie mai mică sau mai 
mare decat cea cu care doriŃi să o inlocuiŃi şi aşa mai departe. 
În Windows 8 vom avea o viziune mai clară asupra fişierelor care răman sau vor fi înlocuite atunci 
cand suntem întampinaŃi de “fereastra de conflict”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   Dacă vom Ńine cursorul mouse-ului pe unul din thumb-urile din fereastra de preview vom vedea 
locaŃia fişierului şi dacă dorim să deschidem fişierul, pur şi simplu facem dublu click pe acesta, 
direct din fereastra de conflict. De asemenea s-a renunŃat la multe dintre mesajele de avertizare 
enervante cum ar fi: “are you sure you want to move this file to the recycle bin?” sau “are you sure 
you want to merge these folders?”. 
 

Actualizarea Task Manager-ului 
Task Managerul din Windows 7 este fără îndoiala unul dintre cele mai bune. 
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In cele mai multe cazuri Task Manager-ul este folosit pentru end or “kill” o aplicaŃie, după cum 
indică graficul. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Task Manager-ul din Windows 8 a fost complet refăcut, noua  versiune oferind mai multe 
facilităŃi prin care putem evalua starea de funcŃionare a sistemului de operare. 
Dacă în modul de vizualizare simplificat suntem întâmpinaŃi de o listă în care sunt afişate doar 
numele aplicaŃiilor deschise, apăsarea butonului More Information ne pune la dispoziŃie informaŃii 
detaliate referitoare la gradul de încărcare a procesorului, cantitatea de memorie RAM utilizată, 
nivelul de încărcare a conexiunii la reŃea şi volumul de date transferat către/dinspre harddisk. 
O noutate pentru Windows 8, este posibilitatea de a suspenda activitatea aplicaŃiilor deschise, atunci 
când nu sunt utilizate. AplicaŃiile rămân în continuare rezidente în memoria RAM, dar fără a 
încărca inutil procesorul. Avantajul este că putem relua oricând lucrul cu aplicaŃiile trecute în 
fundal, exact de unde am rămas şi fără a trebui să aşteptăm pentru încărcarea acestora. 
 

 
 
 Tab-ul App History ne permite să monitorizăm nivelul de încărcare a procesorului, memoria 
RAM, activitatea harddisk-ului şi a interfeŃelor de reŃea, ilustrate în cadrul unui grafic detaliat. 
În Tab-ul Start up putem urmări procesele care sunt lansate la pornirea sistemului de operare şi 
timpul necesar pentru încărcarea fiecăruia dintre ele. Această informaŃie este deosebit de utilă, 
permiŃând descoperirea rapidă şi dacă este cazul eliminarea din lista de startup a aplicaŃiilor care 
încetinesc prea mult pornirea sistemului de operare. 
 Task Managerul din Windows 8 are un cod de culori specific utilizării resurselor PC-ului. 
Pentru aplicaŃiile care folosesc o cantitate mai mare de resurse se foloseşte o anumită culoare de 
marcaj, diferită de cea a aplicaŃiilor care folosesc mai puŃine resurse. 
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File History 
 O comandă nouă  este File History, asemănatoare unui backup automat. Dar sunt câteva 
probleme cu el, în afară de faptul că e „buggy” şi la prima încercare s-a închis cu eroare, şi anume: 
nu poti face ca doar anumite fişiere  să fie salvate, ci din start folderele Libraries, Desktop, Contact 
şi Favorites sunt salvate o dată pe oră. Se poate schimba intervalul de salvare, dar folderele nu. Se 
pot exclude foldere care să nu fie salvate, dar nu se pot adăuga unele noi. Trebuie adăugate mai întâi 
acestea într-o librărie şi apoi sunt salvate de către File Recovery. 
 

Conclusion: At the moment Windows 7 offers the opportunity to be instaled on weaker 
systems, but în  the same time Windows 8 comes with multiple innovations. 

The new version of operating system, Windows 8 seems to be behind în  terms of 
productivity. The lack of a Start Menu feels, and the alternatives don’t seem to be so beneficial for 
productivity. 

On the other side, Windows 8 starts much faster and gives a feeling of speed, and the simple 
tasks can be solved more easily în  Metro interface ( email, web browsing ). 
From my point of view, Windows 8 is a operating sistem which offers more control on the 
operations that we make, default on personal computers. 
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UBUNTU LINUX – AN APPEALING DESKTOP OS ALTERNATIVE 

 
Autor: DEACONU Anca-Andreea  
Anul I, Administrarea Afacerilor 

Coordonator ştiinŃific: Conf. univ. dr. Logica BĂNICĂ 
 
Abstract: The project introduces Ubuntu – an user-friendly Linux distribution with a growing 
popularity. Ubuntu is a free operating system created by open-source developers, whose main 
service provider is Canonical. It was first released on 20 October 2004 and continued to be 
released every six months, each version gaining more stability and security fixes than the previous. 
It was decided that every fourth release, issued on a two-year basis, would receive long-term 
support. The latest release is Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin), released on 26 April 2012.  
 
Introduction 

Recommended system requirements for Desktop Edition: 
-1 GHz CPU (x86 processor);  
-1 GB RAM (system memory);  
-15 GB of hard-drive space (USB stick, memory card, external drive or Live CD for an alternative 
approach); 
-800 by 600 screen resolution;  
-Either a CD/DVD drive or a USB port for the installer media; 
-Internet access is helpful. 
 
Among the most popular Linux distributions 
 

      
 

According to Wikipedia, there were more than 100 million Ubuntu users in April 2009 and a 
lot of computer producers started selling Ubuntu preinstalled devices. It is among the most used 
Linux distribution, along with Linux Mint (more recently), Fedora, Mandriva. 
 
Documentation 

It is very easy to find help manuals and tutorials about Ubuntu. You can access the Ubuntu 
forum or the support section (http://www.ubuntu.com/support) for any questions related to this 
operating sysyem. You don't need to wait too much for a satisfying answer. 
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Stability 
No blue screen of death, RAM memory loaded without knowing why or restart to continue 

what you've already started occur. Ubuntu has no relation whatsoever with this kind of problems. 
There are computers using Ubuntu which have a 1-2 years uptime. 
 
Security 

Open-source applications are a lot safer than the closed-source ones for a lot of reasons. More 
and more people can detect and resolve the bugs that appear without having to wait for the 
application producer to do it. As for viruses and malware, most of them are directed towards 
Windows and Mac OS operating systems and they aren’t compatible with Linux distributions. But 
the Ubuntu repositories contain several useful tools for maintaining a secure network and network 
administration. This security tools include network scanning, attack detection, Virus Detection etc., 
although there is no real need for installing a firewall or an antivirus. 
 
Commercial support 

Ubuntu offers great commercial support throughout the world, whether we speak of Desktop 
editions or whether we speak about the Server editions. Anybody can access this facility. 
 
Speed                                               

There is no need for regular system reinstall for maintaining maximum performance, 
because Ubuntu does not have the well known „registry”. There are no DLL files and almost no 
viruses, so that it uses less hardware resources. 
 
Space on disk 

Linux uses less space on disk than Windows, it offers more hardware support and a lot of 
preinstalled applications (Open Office, Firefox etc.). 
 
The „Dash” feature 

Similar to Windows’s „Search”. The Dash allows you to search for applications, files, 
music, and videos, and shows you items that you have used recently. If you have ever worked on a 
spreadsheet or edited an image and forgot where you saved it, you will surely find this feature of the 
dash to be useful. The search bar is a global search bar, meaning you can use it to search for both 
applications and files. To use the global search bar, open the dash and then just start typing. The 
names and icons of relevant application and files will appear as soon as you start entering text. 
 
Efficient power management 

Ubuntu proves itself efficient when it comes to power management, if properly configured. If 
you use a laptop, Ubuntu suspends your computer automatically when you close the lid. This saves 
your state to your computer's memory and powers off most of the computer's functions. A very 
small amount of power is still used during suspend. 
 
Ubuntu philosophy 

The Ubuntu team has an as humane as possible philosophy: 
� any user must have the freedom to download, run, copy, spread, study, partition, change and 

develop his own software for any purpose, without being forced to pay any license taxes; 
� any user must have the possibility to use his own software in any language he desires; 
� any user must have access to software, even if he has disabilities. 
 
Package management 

Ubuntu features a comprehensive package management system for the installation, upgrade, 
configuration, and removal of software. In addition to providing access to an organized base of over 
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24,000 software packages for your Ubuntu computer, the package management facilities also 
feature dependency resolution capabilities and software update checking. 

While "apt-get" and "aptitude" are fast ways of installing programs/packages, you can also 
use the Synaptic Package Manager (Menu -> System -> Administration -> Synaptic Manager), a 
GUI method for installing programs/packages. Most (but not all) programs/packages available with 
apt-get install will also be available from the Synaptic Package Manager.  

Not all packages are available from apt-get, aptitude, and Synaptic Package Manager are 
available in the Ubuntu Software Center. However, it is the easiest interface for new users of 
Ubuntu and directs them to preferred packages. 
 

 
Live CD 

Ubuntu offers a better hardware support than Windows and Mac and uses less resources than 
both. This has made possible for all essential software to be included on the installation CD. After 
Ubuntu installation has ended there is no need to install other applications for enhancing the 
functionality of the operating system. 
 
Quick and easy installation 

Ubuntu install is very fast and uses less mouse clicks than other operating systems. Linux 
Ubuntu recognises the already installed operating systems and displays a message offering the user 
the opportunity to import data or settings from the detected OS. Also, in most cases, installation of 
additional drivers is not required, the hardware being automatically recognised. Proprietary drivers 
may require installation and Ubuntu usually issues a warning concerning this aspect. 
 
Ext 4 – a modern file system 

The ext4 file system features the following allocation schemes:  
-persistent pre-allocation – if an application must allocate space on disk before using it, most of the 
file systems do this by writing zeros in the free space. Ext4 allows pre-allocation without using this 
procedure, a fact that boosts database and multimedia tools performance; 
-delayed allocation – ext4 can delay the allocation on disk until the last moment, boosting 
performances; 
-more subdirectories – in ext3, a directory could only had 32.000 subdirectories, while in ext4 there 
is no such limit. 
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New versions, new updates 
Ubuntu usually releases a new version every 6 months and provides updates regularly. They 

can only be downloaded and installed with the user's approval. Precise Pangolin is an LTS (Long 
Term Support) release. It will be supported with security updates for both the desktop and server 
versions until April 2017. 
 
Ubuntu Terminal 

Most operating systems, including Ubuntu, have two types of user interfaces. The first is a 
graphical user interface (GUI). This is the desktop, windows, menus, and toolbars that you click to 
get things done. The second, and much older, type of interface is the command-line interface (CLI). 
The terminal is Ubuntu’s command-line interface. It is a method of controlling some aspects of 
Ubuntu using only commands that you type on the keyboard.  

For example, here is how you can create a new .txt file using only the Terminal: 
 

 
  

First I introduce the “touch newfile.txt” command to create the file in the “Home” folder and 
then I verify if the process had taken place correctly by entering “ls -la” command. Then I can see 
the file I created along with its creation date and time and its dimension. 
 
Try without installing 

Ubuntu can be run directly from the CD of flash memory, without being installed or making 
any change to the computer, this feature offering the possibility to use it on public computers where 
the user's rights are limited or for repair procedures. 

Kubuntu is an official derivative of Ubuntu Linux that uses the KDE graphical environment 
instead of GNOME or UNITY. 
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Open source 

The "Open Source" phrase is associated with free software, but is not necessarily a rule. There 
is also software written in open source that requires license. Linux Ubuntu is open source and free. 
Server 

The Ubuntu team offers a server edition that helps you establish a complex infrastructure 
composed of servers and PCs that share a common operating system. 
3D effects 

 The graphic interface will be a lot more attractive if you activate graphic effects using 
Compiz Fusion. Compiz plugins include the famous cube effect, wobbly windows, Alt-Tab 
application-switching with live previews or icons, a feature similar to Mac OS X's Exposé and lots 
of others. 

             
 
Ubuntu One: 2GB online storage 

Integrated "Ubuntu One" technology offers you 2 free GB to store online and the possibility 
to easily share the files with your friends' computers. If you need more space, you can obtain it in 
exchange for a small fee. 

Entertainment 
 Hundreds of completely free and interesting games can be downloaded through Software 
Center. Although games are often a reason for users to renounce Ubuntu in favor of Windows, or 
switch to dual-boot, there is also possible to run Windows games using Wine. 
Popular software 
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� Wine – running Windows software on Ubuntu 
One of the main problems that prevent Windows users switching completely to Ubuntu is the 

fact that they are familiarized with some programs, that those programs may not have equivalents in 
Linux or that they cannot play. Well, Wine is an emulator that can run Windows applications in 
Linux without negatively affecting performance, unlike virtualization. 

� Email and chat 
Chat with your friends and colleagues through Empathy program which integrates Yahoo, 

Gmail, MSN, Jabber, AOL, QQ and a lot more. 
Also, the Evolution software suite includes: 

-an email client for interacting with the email server; 
-a calendar for setting appointments; 
-a task-manager for keeping to-do lists; 
-an address book for storing contact information; 
-a memo taker for storing important memos for future references. 

� Audacious is a great music player that can easily substitute the well-known Winamp. It can 
also have a similar skin. It has a lot of plugins, it can play .flac, .wav and .mp3 without 
encountering any problems, and it also has additional features included, such as Last.fm scrobbler. 

� Open Office  
A credible rival to MS Office, OpenOffice.org includes powerful applications for making text 

documents, spreadsheets, presentations, diagrams, and databases, as well as HTML and XML 
documents. Not only does it let you edit basic documents, such as letters and faxes, it also handles 
equations and complex and multipart documents with bibliographies, reference tables, and indexes. 

� Mozilla Firefox is a popular browser included in the installation packet by default. There 
can also be alternatives such as Chronium (Google Chrome version for Linux), Opera, Epiphany 
and Conqueror among the well known. 

� GIMP image-editor proves to be the ideal replacement for Photoshop users, as it offers a  
broad variety of tasks concerning image manipulation.  

� Nucleus Kernel Linux is a software utility developed for data recovery from hard disk and 
other storage media. 
Personal conclusions 
 Although I am a regular Windows user, I always like to experience releases brought by the 
Ubuntu team. I find it very secure, since there are no viruses conceived for it and the only 
vulnerability may occur when logging in as the root (administrator) user – which is also a rare 
occurence, requested only in special circumstances. I like the simplicity and the user-friendly 
environment. I find the Software Package Manager one of the greatest features since I can find 
instantly a list of programs and their descriptions from where to choose according to my needs.  

I can also personalise it as I wish, having the possibility to change its Unity environment to 
Gnome or using tools as Compiz to make it more entertaing, although it is not an easy tool. In the 
latest versions it is more challenging to activate the Desktop Cube without compromising the Unity 
environment.  

I always recommend Ubuntu as the best alternative to Windows or Mac OS, as it provides a 
friendly environment for average users and can be useful in fulfilling a lot of tasks. 
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MAGAZIN VIRTUAL – SITE PE BAZA DE DATE 

 
Autori: TURCU Andrei, POSTOLICĂ Cosmin, GHERGHINA Aurelian  

Clasa a X-a, C.N.L. “  Zinca Golescu” 
Prof. coordonatori: Cristina CONSTANTINESCU, Daniela LUłĂ  

 
Site-ul creat de noi reprezintă o aplicaŃie prin care diferite firme, în cazul de faŃă noi, pot 

vinde diferite produse pe internet printr-un site simplist şi uşor de accesat de toată lumea. 
Site-ul este realizat folosind următoarele limbaje de programare şi programe: 
-php 
-mysql 
-html 
-css 
-java script 
-tomatocart 
Un mic tutorial de folosire şi utilităŃi ale site-ului: 
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3.CUMPĂRARE 
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4. FINALIZAREA COMENZII 
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5. EMAIL-UL DE CONFIRMARE DUPĂ ÎNCHEIEREA TRANZACłIEI  
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