
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI“ DIN IAŞI 

FACULTATEA DE ECONOMIE 

 

 

 

Conf. univ. dr. 

IULIANA MARINA MALANCA  

EFICIENȚA ȘI EVALUAREA AFACERILOR ÎN CONTEXT 

EUROPEAN 

 

Suport de curs 2021-2022 
Anul II, MEFE 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general  

al disciplinei  
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Competenţele specifice acumulate  

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le
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financiare la nivel micro și macroeconomic 

C4.4 Evaluarea comparativă a măsurilor, programelor și politicilor de natură econo-

mică și financiare la nivel micro și macroeconomic 
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 CT2 Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei org-

anizații, în condiții de conștientizare a responsabilității pentru rezultatele profesionale 
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Introducere 

 

 Despre conceptul de evaluare periodica trebuie sa cunosti cel putin minimul in momentul in 

care te-ai hotarat sau deja detii o afacere. Evaluarea periodica a unei afaceri este o rutina 

vitala pentru bunul mers al ei! Fie ca iti angajezi un specialist in domeniu, fie ca se realizeaza 

intern, ca o retrospectiva, ea este necesara pentru a depista atu-urile,dar si punctele slabe ale 

unei afaceri. 

 

1. Diagnostic comercial      

 In primul si in primul rand trebuie avut in vedere un diagnostic comercial, in care sa se 

sublinieze portofoliul de clienti, dar si tipul de proiecte realizate pentru acestia (sau de 

produse vandute acestora). De asemenea, se poate incerca sa se aproximeze gradul de 

satisfactie. Astfel, se poate realiza o structura a incasarilor pe baza de categorii de 

proiecte/produse/servicii realizate/vandute/prestate, importanta pentru diferite decizii 

manageriale. Un alt aspect care trebuie avut in vedere este politica de marketing a firmei, 

evindentiindu-se punctele bune (succese), punctele rele, oportunitatile si amenintarile intr-o 

analiza SWOT. 

 

2. Diagnosticul potentialului intern 

Pentru a obtine o privire de ansamblu asupra angajatilor este nevoie de a realiza o evaluare cel 

putin anuala a acestora. Astfel, pot fi inregistrate aspectele pozitive, performantele inregistrate 

in perioada tocmai incheiata, dar si evidentiate punctele in care trebuie intervenit. Evaluarea 

trebuie facuta prin dialog constructiv si deschis cu angajatul, astfel incat sa aiba ca rezultat o 

imbunatatire a performantelor sale. 

 

3. Diagnosticul organizational al companiei 

Se iau in considerare elemente precum: structura din cadrul companiei (cum se comunica 

inter-departamente, cine la cine apeleaza in cadrul unui proiect), modul de luare a deciziilor 

privitoare la diferite proiecte etc. Se cauta evidentierea punctelor slabe in cadrul 

organizational al companiei, si modalitati de imbunatatire. Realizarea unei organigrame a 

firmei, cu legaturile inter-departamente, este binevenita pentru a ilustra aspectele prezentate 

mai sus. 
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4. Diagnosticul cultural 

Pentru a avea o echipa inchegata, conducerea firmei trebuie sa se ocupe si de aspecte 

culturale, realizand team-building-uri, petreceri pentru angajati etc. Aceste lucruri trebuiesc 

consemnate in cadrul evaluarii globale a unei afaceri. 

 

5. Diagnosticul tehnologic 

Se urmareste cu precadere daca firma face eforturi pentru a urma tendintele din plan 

international. Studierea infrastructurii TIC, sau a Intranetului unde este cazul este un plus, si 

poate oferi informatii importante despre modul de lucru intr-o companie. 

 

6. Diagnosticul financiar 

Diagnosticul financiar al firmei are ca obiectiv esential studiul static, dinamic si comparativ al 

activitatii desfasurate de societatea comerciala care sa permita pronuntarea cu privire la 

rezultatele obtinute, echilibrele financiare, resursele si destinatia acestora precum si in 

legatura cu randamentul capitalurilor investite. 
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Capitolul 1. RISCUL IN AFACERI 

 

         Astazi, notiunea de risc pare a fi sinonima cu cea de activitate. Desi omniprezent in 

mediul de afaceri, si nu numai, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. 

experimentati investitori, fiindca viitorul este in mare masura necunoscut. Multe decizii in 

afaceri 

          Evenimentele ce pot afecta veniturile si performantele ulterioare investitiei sunt atat de 

numeroase si variate incat identificarea lor reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai abili 

si se iau plecandu-se de la estimari asupra viitorului. 

         Luarea unei decizii in baza unor estimari, prezumtii, asteptari, previziuni, prognoze 

asupra evenimentelor viitoare implica o doza buna de risc, uneori destul de dificil de definit 

si, in cele mai multe cazuri, imposibil de masurat cu precizie, data fiind natura abstracta a 

conceptului.  

Generalmente, conceptul este folosit pentru a descrie situatii sau evenimente cu 

rezultate sau consecinte incerte. in domenii precum statistica, managementul financiar si 

managementul investitiilor, riscul, ca notiune, face trimitere la posibilitatea si probabilitatea 

unor variatii ale rezultatelor fata de valorile sau nivelurile estimate initial. 

In alte situatii, pe piata asigurarilor spre exemplu, notiunea de risc este asociata cu cea 

de pierdere.unii intreprinzatori Riscul fiind considerat ca avand atribute cuantificabile, in timp 

ce incertitudinea nu, fiind asociata acelor situatii sau evenimente despre care exista informatii 

insuficiente pentru a putea intelege si anticipa schimbarile ce vor avea loc.  

           Prin urmare, atunci cand informatiile necesare intelegerii si anticiparii evolutiilor, 

schimbarilor ce pot avea loc intr-un anumit context sunt fie insuficiente, fie indisponibile, 

situatia este catalogata ca fiind una incerta.  

           Gradul de incertitudine este dat de numarul factorilor care pot afecta cursul unei actiuni 

si de frecventa si amplitudinea schimbarilor aferente lor .Gradul ridicat de incertitudine 

induce operatorilor de pe piata un comportament de adaptare la modificarile intervenite in 

mediul de afaceri sau, dupa caz, un comportament de influentare a acestora. 

            Incertitudinea a fost si este utilizata pentru a descrie situatii sau evenimente carora nu 

le pot fi asociate probabilitati privind o potentiala producere a lor.  
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Incertitudinile nu sunt asigurabile, dat fiind faptul ca nu este posibil, din punct de 

vedere actuarial, sa se stabileasca nivelul primei necesare pentru a acoperi ceva ceea ce este 

calificat ca fiind incert si indefinibil.  

             Riscurile, prin urmare, tind sa fie asigurabile. Pornind de la aceasta logica, riscul 

asumat poate fi cuantificat in maniera urmatoare: 

               Risk= p e_I ap/c  

             Unde: pe_I - probabilitatea producerii evenimentului I  

           Ap/c - amplitudinea pierderii sau castigului in cazul producerii evenimentului I.  

              Exista numeroase controverse in practica privind aceasta distinctie, dat fiind faptul ca 

cea mai mare parte a deciziilor in afaceri se iau fara a dispune de date statistice si calcule 

matematice.  

              Distinctia are, totusi, o oarecare valoare conceptuala . 

Riscul este indisolubil legat de partile implicate in derularea afacerii, de motivatiile 

acestora, de natura activitatii ce face obiectul investitiei, de resursele necesare initierii, 

mentinerii si dezvoltarii afacerii, precum si de anvergura acesteia. Indiscutabil, in analiza, 

evaluarea si estimarea riscului este foarte importanta clarificarea naturii riscului, ale carei 

surse pot fi extrem de diverse: definirea afacerii, modalitatea de finantare aleasa, sistemul 

logistic utilizat, conditiile locale de piata, resursele estimate, relatiile comerciale, 

comunicarea, si altele. Totusi, unele categorii de risc actioneaza in stransa interdependenta, in 

sens convergent sau divergent, in timp ce altele tind sa opereze independent.  

               Gruparea riscurilor si criteriile folosite in acest scop difera, de la un autor la altul, in 

functie de propria perspectiva asupra analizei riscului: riscuri pure, riscuri de pret si de 

dobanda riscuri directe si riscuri virtuale, riscuri obiective si riscuri subiective,riscuri interne 

si riscuri externe,riscuri globale si riscuri locale,macro sau microriscuri,riscuri de tara, de 

firma sau de proiect 

1. Riscul de piata este propriu unei afacerii, investitii sau categorii de afaceri. 

Tocmai din acest considerent, riscul de piata difera de la o industrie la alta dar 

si in interiorul aceleiasi industrii. 

                2. Riscul de pret este asociat schimbarilor posibile, in structura si nivelul pretului 

bunurilor si serviciilor oferite pe piata de catre o firma, ca urmare a variatiilor pretului 

resurselor utilizate. Analiza riscului de pret joaca un rol central in managementul strategic. 

Riscul de pret are ca surse preturile productiei industriale, cursul de schimb si rata dobanzii. 

Preturile productiei industriale sunt rezultatul fluctuatiilor pretului energiei electrice, 
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combustibililor, gazului natural etc. care reprezinta „intrari” pentru unele firme si „iesiri” 

pentru altele. Cursul de schimb si rata dobanzii afecteaza, de asemenea, „intrarile” si „iesirile” 

unei entitati. Spre exemplu, cresterea ratei dobanzii are impact atat asupra consumului 

(scade), cat si asupra costului de finantare a firmei (creste). 

                3.Riscul de credit este intalnit, cu predilectie, in cazul institutiilor financiare 

(bancile comerciale, spre exemplu). Este tipic naturii operatiunilor desfasurate de catre 

entitatile din acest domeniu, nefiind altceva decat o particularizare a riscului operational 

inerent oricarei afaceri, risc care difera insa prin structura si amploare, de la un sector 

economic la altul. 

                4. Riscul pur este asociat pierderilor (daunelor), fizice sau financiare, posibile sau 

probabile cu care s-ar putea confrunta o firma 

In parte, riscul inerent unei afaceri poate fi diminuat de catre investitor prin 

diversificarea portofoliului afacerii (diversificare operationala). Riscul diversificabil este in 

stransa legatura cu evenimentele sau fenomenele specifice unui domeniu de activitate sau unei 

firme date.  

                  Acest tip de risc poate fi intalnit si sub denumirea de firm-specific-risk, 

idiosyncratic risk sau nonsystematic risk. 

                 Distinctia intre riscul la care se expune investitorul si cel la care este expusa firma 

este importanta, in special, in cazul investitiilor straine directe. Investitiile directe sunt o 

categorie a investitiilor internationale, ce reflecta obiectivul unei entitati rezidente intr-o tara 

(investitor direct) de a obtine profituri permanente, trainice, in urma unei actiuni intreprinse 

intr-o alta tara.  

                  Un profit permanent implica existenta unor relatii pe termen lung intre investitorul 

direct si intreprindere. O relatie de investitie directa este creata atunci cand investitorul strain 

fie detine 10% sau mai mult din actiuni fie acesta detine puterea de vot in intreprinderea in 

care a investit direct.  

            Investitiile straine directe reprezinta investitiile nerezidentilor sub forma aporturilor de 

capital varsat in numerar si in natura, inclusiv imprumuturile acordate de firmele nerezidente 

filialelor lor. in general, distinctia intre proiectele performante si cele neperformante depinde 

de resursele si/sau capabilitatile firmei de a si le asuma. Ceea ce pentru o firma poate fi 

inacceptabil este dezirabil pentru alta. Distinctiile enuntate isi dovedesc utilitatea in selectarea 

metodelor de estimare si control al riscului . 
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În concluzie, elaborarea unui set de alternative realiste de diminuare si control al 

riscului depinde, in primul rand, de o analiza comprehensiva si riguroasa, dar si de atitudinea 

decidentului, a celor implicati in derularea afacerii la nivel decizional. Desi necesita consum 

mare de timp si reclama un demers sistematic, identificarea si cuantificarea riscurilor este 

utila.  

Problema cuantificarii insa este prilej de dispute intre adeptii stiintelor exacte, care 

trateaza riscul ca pe ceva care poate fi obiectiv masurat, in ideea ca orice tip de risc poate fi 

redus la o cifra, un numar matematic, si partizanii stiintelor sociale, care trateaza riscul din 

perspectiva reflexivitatii. Nu sunt adepta unor absolutizari in domeniul analizei (cuantificarii) 

riscului, cu atat mai putin a ideii promovate de adeptii stiintelor exacte, dat fiind faptul ca in 

economie lucrurile sunt relative – economia este formata din participanti constienti ale caror 

rationamente au o componenta pasiva si una activa 

De altfel, clasificarea riscurilor in diversificabile si nediversificabile imi pare mult mai 

adecvata, din perspectiva celor enuntate anterior.  

           Aceasta tipologie se va regasi si in structurarea prezentei lucrari. 

Particularitatile bransei din care face parte firma au influenta, de asemenea, asupra 

conceptualizarii, interpretarii, asumarii si controlul riscului. Cultura organizationala are un rol 

decisiv in ceea ce priveste directiile de actiune intr-un context macro si microeconomic dat. 

Procesul difera de la un sector economic la altul, data fiind eterogenitatea criteriilor ce stau la 

baza luarii deciziilor. 
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Capitolul 2. CONCURENŢA ŞI PIAŢA 

 

           In condiţiile unei economii moderne funcţionarea intrepriderilor presupune renunţarea 

la planificarea şi alocarea centralizata a resurselor. Ea işi gaseşte motivaţia reala in 

satisfacerea unor necesitaţi autentice .  

           In activitatea lor, interpriderile se concureaza intre ele. Trebuie constatat ca insuşi 

cuvantul de concurenţa era prohibit, considerandu-se ca ar avea efecte dezastruoase asupra 

intreprinderilor, in primul rand, asupra celor mai mici. Procesele concurenţiale erau infaţişate 

sub forma unei centralizari crescande a interprinderilor – cele mici dispar , iar cele mai mari 

devin tot mai mari. In realitate, in toate ţarile avansate din punct de vedere economic, alaturi 

de marile intreprinderi exista o puzderie de mici intreprinderi. Marile intreprinderi şi-au 

centrat activitatea asupra producţiei, unor marfuri de masa, de mare serii. In schimb , cele 

mici s-au specializat in producerea unor marfuri de serie mica sau chiar unicate, in fabricarea 

unor piese de schimb, subansamble, aparate de tehnicitate foarte inalta şi altele de acest fel.  

           Practic cele doua tipuri de intreprinderi nu pot funcţiona unul fara celalalt , fiecare 

dintre ele satisfacand cerinţele segmente diferite pe piaţa. Ele coexista pentru ca fiecare tip 

este adoptat la producţia respectiva. Intreprinderile gigantice sunt consumatoare de capital. 

Cele mai mici consuma proporţional o cantitate mai importanta de forţa de munca. De aceea, 

ele nu se manifesta ca direct concurente, chiar şi numai prin faptul ca nu produc aceleaşi 

marfuri. Daca intreprinderile mici sunt puse in situaţia de a nu putea produce piesele de 

schimb, aparatura, insaşi intreprinderea gigant nu poate funcţiona satisfacator.  

                  Concurenţa dintre intreprinderi de marimi similare va duce la imbunataţirea 

calitativa a produselor in condiţiile unui anumit nivel al preţurilor reglat de confruntarea 

dintre cerere şi oferta. Este clar ca daca o producţie nu are cerere efectiva solvabila ea trebuie 

sa fie sa se perfecţioneze intr-o astfel de masura incat sa devina concurenţionala, competitiva 

faţa de producţia anterioara, fie sa se renunţe la ea. Exista temerea ca aceasta va duce la mari 

pierderi de fonduri fixe şi circulante şi in plus ca va genera şomaj. Dorinţa de a nu disparea ca 

întreprindere genereaza eforturi susţinute in vederea reprofilarii, a folosirii fondurilor 

existente pentru obţinerea aceloraşi produse, dar avand o calitate substanţiala imbunataţita, 

sau a altor marfuri ce pot fi realizate cu aceleaşi utilaje. Concurenţa ca forţa de constrangere 
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este greu acceptata de cei obişnuiţi sa nu gandeasca şi sa nu acţioneze in mod independent şi 

prin asumarea de riscuri.  

           Existenţa unui insemnat numar de intreprinderi mici, in condiţiile acceptarii economiei 

parţial privatizate  laturi de marea întreprindere, nu este in sensul strict al cuvantului, egala cu 

apariţia unei concurenţe. Sau poate produce in serii mici diferite marfuri, pe care ea le poate 

obţine in prezent numai la costuri ridicate  ori cu importante cheltuieli proprii de forţa de 

munca. Ori, in momentul actual , tocmai aceste condiţii necompetitive, defavorabile marii 

intreprinderi, fac ca problema asigurarii economiei naţionale cu piese de schimb, aparatura de 

mare fineţe sa fie atat de grava şi aparant insolubila. Noţiunea de concurenţa este insa pura 

abstracţie, daca nu este legata de cererea şi oferta marfurilor pe piaţa.  

                 Volumul ofertei reflecta concurenţa dintre producatori in condiţiile unui anumit 

nivel al ofertei. Pemuria de marfuri accentuaza concurenţa intre cumparatorii solvabili şi 

genereaza inflaţie. Cu cat pemuria este mai mare, cu atat nivelul inflaţiei este mai ridicat, iar 

puterea de cumparare a veniturilor şi a monezii scad. Din aceasta cauza intreprinderea 

ofertanta nu are in interes sa intreţina o stare artificiala de pemurie. Pe de alta parte abundenţa 

de marfa accentueaza concurenţa dintre producatori cu atat mai mult, cu cat, alaturi de 

dinamica volumului absolut al veniturilor, cererea este influenţata considerabil de relativa 

saturare a pieţei, care determina o tendinţa de scadere a preţurilor.     Pentru consumatori acest 

proces este avantajos in anumite limite, şi anume in masura in care nu sunt oferite produse 

inferioare la preţuri mai scazute.  

                  Confruntarea intereselor producatorilor cu cele ale cumparatorilor prin intermediul  

ofertei şi cererii de marfuri, duce la o armonizare a intereselor participanţilor ca parteneri pe 

piaţa concurenţiala. Optimizarea nivelurilor cererii şi ofertei se face prin tatonari succesive şi 

nu prin marfuri administrative . Acestea din urma deformeaza in mod voluntariat estimarile 

necesitaţilor pe durate relativ indelungate şi impiedica o cunoaştere a dimensiunilor reale ale 

celor doua componente ale pieţei.  

 

PIAŢA 

 

   Noţiunea de piaţa reflecta o realitate foarte complexa şi nuanţata in timp şi spaţiu neexistand 

o definiţie unanima accentuata a acesteia. Elementele definitorii pentru noţiunea de piaţa sunt 

urmatoarele:  
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a) piaţa este un spaţiu economic in care se desfaşoara activitatea economica a agenţilor 

economici  care are şi o determinare fizica. 

b) piaţa este locul de intalnire al agenţilor economici, vanzatori şi cumparatori care intr-o 

acţiune pot avea numai una din aceste doua calitaţi. 

c) piaţa este locul de intalnire al cereri şi ofertei de bunuri economice, care se afla intr-un 

raport de marime şi structura, pe baza caruia agenţii economici işi orienteaza 

activitatea. Daca cerearea este mai mare decat oferta producatorii vor fi interesaţi sa 

dezvolte activitatea, iar in caz contrar sa o reduca. 

d) pe piaţa se formeza preţul care-i orienteaza pe agenţii economici astfel: cand preţul 

este mai mare, creşte tentaţia producatorilor şi scade tentaţia cumparatorilor; cand 

preţul este mai mic sau scade, creşte tentaţia cumparatorului dar scade interesul 

producatorului. Regulatorul pieţei este concurenţa, relaţia dintre agenţii economici in 

cadrul carora fiecare urmareşte realizarea intereselor sale. Formele concrete ale pieţei: 

- targuri şi hale publice, reţele de magazine cu sucursale, lanţuri de supermagazine, 

expoziţii cu vanzare, case de comenzi, tranzacţii intre firme şi agenţi specializaţi, etc 

…  

   Piaţa este toata gama de acţiuni prin care cumparatorii intra in contact şi schimba bunuri şi 

servicii, indiferent de locul in care se desfaşoara. 

 

CEREREA 

    

              Trebuinţele apar pe piaţa drept cerere de bunuri şi servicii. Cererea exprima 

trebuinţele care se pot satisface prin intermediul pieţei in funcţie de marimea şi dinamica 

preţului. Cand creşte scade cererea şi invers . Cerea este cantitatea in care un bun economic 

poate fi cumparat in funcţie de preţul său , sau un decursul unei perioade .  

              Elasticitatea cererii este modificarea marimii cererii in funcţie de factorii care o 

determina . Ea apare sub influenţa preţului şi a venitului, de aceea se calculeaza in funţie de 

preţ şi in funcţie de venit, şi se masoara cu ajutorul coeficientului elasticitaţii. Dupa 

elasticitatae cererii in funcţie de preţ, avem urmatoarele categorii de bunuri:  

- bunuri cu cerere elastica a caror cerere se modifica intr-o proporţie mai mare decat 

modificarea preţurilor ( PQ  ) . 

- bunuri cu cerearea de elasticitate unitare ( egala cu 1 ). 
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- bunuri pentru care modificarea preţului determina o modificare in aceeaşi masura a 

cererii lor ( PQ = ).  

- bunuri cu elasticitate subunitara ( cu cerere inelastica )  

- bunuri pentru care modificarea de o anumita marime a preţului determina o modificare 

in mai mica masura a cererilor ( PQ  ).  

               Elasticitatea cererii este o informaţie de mare utilitate pentru orientarea agenţilor 

economici . 

 

OFERTA 

 

              Oferta exprima resursele care se gasesc pe piaţa ca oferta de bunuir economice. Ca şi 

cererea, oferta se formeaza in contextul unor restricţii, reflectate in marimea şi dinamica 

preţului. Oferta este cantitatea, dintr-un bun economic care poate fi vanduta in condiţiile 

rpeţului existent. 

              Elasticitate ofertei este legata de modificarile care survin in marimea ofertei unui bun 

economic, ca urmare a acţiunii factorilor care o influenţeaza. Factorul cel mai important al 

modificarii ofertei este preţul , funcţie de care ea se imaprte in 3 categorii: 

- oferta elastica  ( QP  ) ;  

- oferta de elasticitate unitara ( P = Q ) 

- oferta inelastica sau de elasticitate subunitara ( QP  ) 

 

Preţul şi echilibrul pieţei . 

 

           Preţul este determinat de piaţa şi reprezinta suma de bani pe care o primeşte vanzatorul 

unui bun economic de la cumparatorul acestuia. Considerat ca o variabila, independenta, 

creşterea sau scaderea lui determina modificarea cererii şi a ofertei in sens invers una faţa de 

cealalta. Indiferent de nivelul preţului , cererea şi oferta satisfacute vor fi egale, dar acest 

echilibru este parţial. Echilibrul pieţei unui bun economic se realizeaza ca echilibru intre 

cererea şi oferta toatala şi prin intermediul preţului de echilibru. 

           Preţul de echilibru este preţul la care cantitatea ce se poate vinde dintr-un bun 

economic este cea mai mare, cand cererea şi oferta acestuia se egalizeaza la nivelul celui mai 

mare volum de vanzari şi cumparari pe piaţa. 
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                  Creşterea sau diminuarea preţului de echilibru duce, in anumite cazuri la scaderea 

cantitaţii vandute. Preţul şi echilibrul are rol hotarator in orientarea cererii şi ofertei, deoarece 

reflecta condiţiile economice recunoscute ca normale şi raţionale (eficiente ) pentru cel mai 

mare volum al producţiei şi consumului unui bun. Agenţii economici tind spre acest preţ, ele 

este punct de atracţie deoarece pe masura ce se apropie mai mult de el riscurile lor se 

diminueaza şi dispar, creşte gradul de reuşita in acţiunile lor, cerearea şi oferta tind sa se 

echilibreze. Preţul de echilibru poate juca acest rol numai daca se formeaza liber, fara 

intervenţia statului ( directa sau indirecta ). 

   Preţul de echilibru se poate stabili: 

- la un nivel mai inalt cand cresc veniturile cumparatorilor. 

- la un nivel mai coborat cand agenţii economici produc cu costuri mai mici. 

Preţul de echilibru este legat direct şi indirect de perţul de echilibru ala altor bunuri precum 

factorii de producţie utilizaţi, inlocuitorii, cele asemanatoare.  

 

CONCURENŢA 

            Concurenţa prezinta confruntarea deschisa, rivalitatea dintre agenţii economici 

vanzatori-ofertanţi pentru a trage de partea lor clientela, formata din cumparatori-solicitanţi. 

Este permanenţa in economia de piaţa şi se desfoşoara dupa anumite  reguli stabilite in mod 

democratic pentru a asigura libertatea sa produca şi sa vanda in condiţiile pe care le consideră 

cele mai favorizante. 

            Orientand agenţii economic sa produca ceea ce este dorit şi cerut de consumatori, la 

costuri cat mai reduse in condiţiile date, concurenţa asigura producatorilor profiturile 

aşteptate, iar consumatorilor satisfacerea nevoilor. 
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Capitolul 3. NATURA ETICII IN MEDIUL AFACERILOR 

 

           Etica in afaceri se refera la relatia mediului de afaceri cu trei niveluri. 

Fiecare afacere cauta armonizarea (sau mai bine zis compromisul) dintre aceste trei 

niveluri, care sunt vazute in mod traditional ca: 

                  - nivelul macro: ghidul etic la nivel macro face referire la o afacere in context 

national si international, context care este rezultat, de cele mai multe ori, al mediului politic, 

cultural si religios. 

                  - nivelul institutional: ghidul etic la acest nivel face referire la etica specifica unei 

organizatii. In multe lucrari de specialitate, aceste aspecte etice se refera la responsabilitatile 

sociale. Ghidurile etice pot fi vechi, cum este cazul celor redactate de catre fondatorii 

organizatiilor respective, sau pot fi de data relativ recenta, cum ar fi crezurile etice ale 

managementului in relatiile cu partenerii de afaceri. Acest nivel este direct influentat de stilul 

managerial adoptat, precum si de modul de raportare al managementului la normele morale. 

In general, organizatiile din Romania sunt la un stadiu incipient in ceea ce priveste redactarea 

si aplicarea unor ghiduri etice, fiind putine cele care au asa ceva, cu exceptia poate a 

transnationalelor sau a firmelor cu capital privat strain. Exista eventual in contractele de 

administrare sau in contractele individuale de munca ale managerilor si angajatilor, clauze 

legate de confidentialitate, fidelitate fata de firma si de neconcurenta. 

           - nivelul individual: ghidul etic la nivel individual face referire la etica personala in 

cadrul unei organizatii. Aceasta este rezultatul unui set de influente si presiuni. Ca individ, 

fiecare dintre noi suporta multe influente sau presiuni, incluzand: 

          o Parintii – au o influenta foarte mare, iar dupa unii autori, reprezinta cea mai mare 

influenta asupra eticii personale; 

          o Familia – familia extinsa, care este comuna de multe ori in tarile Europei de Est 

(inclusiv matusi, unchi, bunici si altii), poate avea un impact considerabil asupra eticii 

personale; familia „nucleu”, specifica tarilor Europei de Vest, poate fi la fel de importanta, dar 

cu un cadru mai restrans; 

          o Grupul social – etica „clasei sociale” (fie ca este vorba de cea actuala sau cea la care 

se aspira); 
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          o Religia – etica bazata pe religie are o mai mare influenta in anumite culturi, cum este 

cazul societatilor islamice care au anumite solicitari sau crezuri impuse, care se rasfrang si 

asupra eticii in afaceri. Totusi, chiar si pe timpul culturilor seculare, indiviziii au fost 

influentati de religie in comportamentul lor. Am intalnit personal un astfel de caz dus la 

extrem, cand un om de afaceri de origine romana stabilit in SUA, incercand sa dezvolte 

afaceri in Romania postdecembrista, venea la intalnirile de afaceri cu Biblia in mana, repetand 

obsedant fraza „daca asa vrea Dumnezeu”, ca o concluzie la deciziile luate de el sau de 

partenerii de discutii. Evident ca nu a rezistat, intr-un mediu in care etica in afaceri era la un 

alt nivel. 

           o Cultura – aceasta este, de asemenea, un factor important de modelare a 

comportamentului si eticii individuale; 

           o Mediul profesional – cand un individ devine parte a unui organism profesional, 

atunci devine subiect al eticii impuse de acel organism. 

 

 

Rolul eticii in lumea moderna a afacerilor  

           Un punct de pornire pentru problemele ridicate de etica in afaceri este examinarea 

ariilor acoperite de Codurile Etice publicate de diferite organizatii. Aceste coduri scot in 

evidenta: 

              - conflictele de interese: apar, de foarte multe ori, motive de ingrijorare cu privire la 

modul in care managementul unei organizatii poate pune, mai presus de binele organizatiei, 

interesul personal. Ideal ar fi ca directorii sa nu ia decizii care sa conduca la obtinerea unor 

castiguri personale, dar acest lucru nu poate fi mereu pus in practica. De aici apare dilema 

eticii unor decizii de genul celor luate de catre parlamentarii romani cu privire la avantajele 

materiale (salarii, pensii private, diurne, etc), nu tocmai mici raportate la nivelul mediu al 

veniturilor „muritorilor de rand”, pe care si le acorda. In principiu autorecompensarea este 

etica doar in masura in care este justificata de existenta unei contraprestatii echivalente. 

               - practica cadourilor: acordarea sau primirea de cadouri in lumea afacerilor a fost 

mereu o problema de etica delicata. Ideal ar fi ca aceste cadouri sa nu fie privite ca mod de a 

influenta afacerile. Totusi, cadourile sunt deseori privite ca semn de respect, de bunavointa si 

atat. 

Japonia este un foarte bun exemplu in acest sens, deoarece cadourile sunt privite ca un lucru 

obisnuit in lumea afacerilor. In toate mediile, marimea acestor cadouri este un factor cheie.            



17 

 

Cadourile mici, simbolice, nu sunt percepute ca un atentat la etica, dar cadourile de valori 

foarte mari sunt inacceptabile. 

           Acest lucru este valabil si pentru “mita” platita pentru incurajarea afacerilor, care este 

total inacceptabila, dar trebuie recunoscut ca apare ca o practica in multe tari si multe sectoare 

economice (cum ar fi industria de aparare).; de aceea, etic ar fi sa nu se plateasca sau sa se 

primesca mita. 

           - Confidentialitatea: in orice domeniu de activitate exista anumite secrete care pot avea 

valoare comerciala, daca sunt relevate. 

De aceea, este importanta pastrarea confidentialitatii activitatii desfasurate. Problema care 

apare, din punct de vedere etic, este legata de desconspirarea unor activitati desfasurate care 

sunt ilegale sau imorale. Cele mai multe coduri etice prevad necesitate pastrarii secretului 

profesional. Aici apare un nou concept care poate fi utilizat in ideea informarii celor in drept 

fara ca repercusiunile unei asemenea actiuni sa cada asupra celui in cauza.  

           - Produsele si productia: este cunoscut faptul ca societatea asteapta respectarea 

anumitor standarde in ceea ce priveste procesul de productie si produsele obtinute (acest lucru 

este valabil si pentru serviciile prestate). Nerespectarea acestor standarde poate conduce la 

aparitia unor critici severe la adresa producatorilor sau prestatorilor. 

            - Practicile cu privire la angajati: tratamentul vis-ŕ-vis de angajati este o problema de 

etica cu care se confrunta lumea afacerilor. Este important ca relatia angajator-angajat sa fie 

una onesta. 

           Organizatiile profesionale, indiferent de marimea lor, incearca de obicei, sau ar trebui 

sa incerce, sa solutioneze aceste probleme intr-un cod etic scris. 

 

Etica profesionistului contabil din Romania 

            In Romania organismul profesional care reglementeaza problemele de etica a profesiei 

contabile este Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Acesta are 

printre atributiile stabilite prin Ordonanta 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza 

contabila si a contabililor autorizati si pe aceea de “elaborare si publicare a normelor privind 

activitatea profesionala si conduita etica a expertilor contabili si a contabililor autorizati, 

ghidurile profesionale in domeniul financiar-contabil”. 

Codul etic national a profesionistilor contabili din Romania a fost aprobat prin Hotararea 

nr.1/1995 a Conferintei Nationale a CECCAR fiind revazut, reclasificat si redenumit in 

conformitate cu Codul etic international al profesionistilor contabili – editia 2001 – ca urmare 
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a obligatiilor statutare ce decurg pentru CECCAR, din calitatea sa de membru al Federatiei 

Internationale a Contabililor (IFAC). Noul cod a fost aprobat prin Hotararea Conferintei 

Nationale a CECCAR nr.2/50/22 septembrie 2002. 

           Acest Cod se adreseaza tuturor profesionistilor contabili definiti ca atare si angajatilor 

contabili din cadrul asociatiilor profesionale ale acestora patronate de CECCAR. 

Profesionistii contabili sunt definiti ca fiind “acele persoane care lucreaza in cabinete/societati 

(al unui singur liber profesionist contabil, al unor parteneri sau forme asociative ale acestora) 

sau in industrie, comert, sectorul public ori in invatamant si care sunt membre al unui 

organism profesional afiliat – membru – al IFAC (cum este de pilda CECCAR). 

In vederea indeplinirii obiectivelor profesiunii contabile, profesionistii contabili din Romania 

trebuie sa respecte un numar de conditii preliminare sau principii fundamentale. 

Principiile fundamentale sunt: 

           •Integritatea 

Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale. 

Integritatea implica nu numai onestitate pur si simplu, dar si abordarea ei in mod corect si 

veridic. Principiul obiectivitatii impune obligativitatea ca toti profesionistii contabili sa fie 

corecti, onesti si sa nu aiba conflicte de interese. 

           •Obiectivitatea 

           Profesionistul contabil trebuie sa fie impartial si nu trebuie sa admita prejudecati sau 

abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de catre altii in privinta incalcarii 

obiectivitatii.  

           Profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in multe domenii diferite si trebuie sa-

si demonstreze obiectivitatea in imprejurari diferite. Liber- profesionistii contabili realizeaza 

rapoarte de certificare, presteaza servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala. 

Alti profesionisti contabili angajati intocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, 

executa serviciile de audit intern si servesc in diferite functii financiare de conducere din 

industrie, comert, sectorul public si educatie. De asemenea, unii profesionisti contabili 

pregatesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre in profesie. Indiferent de pozitie sau serviciul 

prestat, profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa 

mentina obiectivitatea in rationamentul profesional. 

           In selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa in mod specific potrivit 

cerintelor etice legate de obiectivitate, trebuie acordata atentia corespunzatoare 

urmatorilorfactori: 
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             a. Profesionistii contabili sunt expusi unor situatii in care asupra lor se pot exercita 

presiuni ce le pot diminua obiectivitatea 

             b. Este practic imposibil sa se defineasca si sa se descrie toate situatiile in care ar 

exista aceste posibile presiuni. In stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, 

ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter 

rezonabil. 

             c. Trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute, partinirea ori influentele 

altora sa incalce obiectivitatea. 

             d. Profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru 

serviciile profesionale contabile si-au insusit principiul obiectivitatii. 

            Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese, 

spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si daunatoare asupra 

rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociaza 

                • Competenta profesionala si bunavointa 

Profesionistul contabil trebuie sa indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, 

competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentine cunostintele profesionale si 

aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul 

unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, 

legislatiei si tehnicii. 

• Confidentialitatea 

Profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in 

timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sa utilizeze sau sa divulge aceste 

informatii fara autorizare clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau profesional 

sau datoria de a face acest lucru. 

•Comportamentul profesional 

Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie 

a profesiei si sa se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Obligatia 

de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor 

responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai 

profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg. 

•Normele tehnice si profesionale 

Un profesionist contabil trebuie sa-si indeplineasca sarcinile profesionale in 

conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria 
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de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in masura in care sunt 

compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, in cazul liber-profesionistilor contabili, 

cu independenta (dupa cum se va vedea in Sectiunea 8 de mai jos). In plus, ei trebuie sa se 

conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: 

• IFAC (de ex. Standardele Internationale de Audit) 

• Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate 

• Ministerul Finantelor Publice 

• C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari 

• Legislatia relevanta 

Obiectivele si principiile fundamentale nu sunt destinate sa fie folosite pentru a 

rezolva problemele etice ale profesionistilor contabili intr-un caz bine determinat. Totusi, 

Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si 

principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in 

profesiunea contabila. 

Prevederile Codului au ca ratiune protectia fiecarui profesionist contabil cat si a 

tertilor deoarece Corpul este garant: 

- pentru public, al calitatii si fiabilitatii prestatiilor expertilor contabili si contabililor 

autorizati; 

- pentru membrii Corpului, a unei sanatoase si libere concurente pe piata produselor si 

serviciilor contabile. 

Codul are trei parti: 

         • Partea A se aplica tuturor profesionistilor contabili in afara de cazul cand s-a 

specificat ceva contrar; 

         • Partea B se aplica numai liber-profesionistilor contabili; 

         • Partea C se aplica pentru profesionistii contabili angajati. 

 

             Probleme ridicate de practica contabila sunt un indiciu concludent pentru 

problematica de natura etica cu care se confrunta profesionistii contabili in lumea afacerilor.                  

Acestea inlud : 

           - cerintele angajatorilor, in ideea manipularii taxelor datorate; in acest sens 

consider ca nu se incalca principiile etice daca profesionistul contabil gaseste, fara a incalca 

normele legale, cea mai buna solutie pentru organizatie, astfel incat aceasta sa plateasca cele 

mai mici impozite si taxe.  
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            O problema delicata s-a manifestat in Romania, si continua sa se manifeste, dar mai 

putin pregnant, in ceea ce priveste incompatibilitatea intre stabilirea unor datorii fiscale si 

oferirea unei imagini fidele a pozitiei si performatelor financiare ale intreprinderii de catre 

contabilitate. Astfel, in conditiile in care normele contabile erau stabilite de catre Ministerul 

de Finante, singura “misiune” a contabilitatii fiind aceea de a oferi o baza in vederea stabilirii 

obligatiilor fiscale, presiunile asupra profesionistului contabil in vederea utilizarii 

“contabilitatii creative” erau imense.  

           Pot da ca exemple aici utilizarea reevaluarilor, in scopul diminuarii bazelor fiscale, 

“creativitate” in domeniul evaluarii productiei neterminate, utilizarea de “pseudo-forme” de 

angajare – conventiile civile sau plati ascunse (prin asigurari), etc. Din punctul meu de vedere, 

in conditiile in care partenerul se dovedeste a fi imoral si neetic (in cazul nostru statul, prin 

povara fiscala imensa si prin legislatia mentinuta intentionat instabila si prost facuta si prin 

atitudinea de “portarei” fara scrupule a reprezentantilor sai) cred ca uzarea de astfel de astfel 

de “solutii” in acea perioada era perfect indreptatita. In ultimii 15 ani am asistat la disparitia 

unor intregi sectoare industriale, tocmai datorita “neadaptarii” managementului la regulile 

jocului “economiei de piata” romanesti. In acest sens consider ca o mare vina a avut-o 

contabilitatea (prin organismul de reglementare si prin “profesionistii contabili”), care s-a 

dovedit a nu fi in masura sa ofere informatii credibile si fiabile, pe baza carora sa se poata 

fundamenta decizii corecte. 

             - cerintele cu privire la generarea unor date care sa induca in eroare actionarii sau 

colaboratorii (bancile, clientii, etc); cum sa interpretam aici postura in care este pus un 

profesionist contabil caruia i se cere de catre inspectorul de credite de la banca sa prezinte in 

dosarul de creditare un cash flow previzionat din care sa reiasa ca are nevoie de exact (!) suma 

pe care vrea sa o impumute, chiar daca din “socoteala” s-a reiese o diferenta nu foarte mare in 

plus sau minus? 

            - cerinte cu privire la ascunderea unor informatii; am fost supus personal unor astfel de 

cerinte, cand imediat dupa angajare, mi s-a sugerat sa raportez in C.A. ca in sectorul financiar-

contabil totul este perfect, chiar daca nu prea era asa. 

         - cerinte cu privire la autorizarea si ascunderea unor sume alocate pentru mituirea unor 

agenti sau cumparatori (destul de des intalnite, in cazul unor societati de comert exterior); de 

cele mai multe ori tocmai profesionistului contabil i se solicita sa „gaseasca solutii” pentru 

acordarea si ascunderea unor astfel de sume; 
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           - cerinte cu privire la manipularea unor proiectii ale datelor financiar-contabile, care sa 

duca la obtinerea unor surse financiare suplimentare; situatia in care se afla profesionistul 

contabil din acest punct de vedere este cu atat mai delicata cu cat tocmai el este cel care 

trebuie sa gaseasca si sa asigure finantarea societatii;  

           - cerinte cu privire la ascunderea si, astfel, acceptarea unor cheltuieli angajate de catre 

manageri, care sunt incorecte si necorespunzatoare, etc. 

            Membrii profesiei contabile angajati sunt profesionisti dar sunt angajati in acelasi 

timp. Deseori, in practica, datorita situatiilor dificile la care trebuie sa le faca fata, apar 

conflicte intre cele doua roluri, conflicte generate de comportamentul considerat etic din punct 

de vedere profesional. 

            Conform Codului etic la aplicarea normelor generale de comportament etic, 

profesionistii contabili angajati pot intalni situatii legate de identificarea unui comportament 

care nu este etic sau de rezolvarea unui conflict etic. Cand se confrunta cu probleme etice 

importante, pentru a rezolva acest conflict, profesionistii contabili trebuie sa respecte politicile 

stabilite de catre organizatia, (intreprinderea) la care este angajat. Daca asemenea politici nu 

rezolva conflictul etic, trebuie sa se tina cont de urmatoarele: 

                • Sa se analizeze problema conflictuala cu superiorul ierarhic imediat. Daca 

problema nu este rezolvata cu superiorul ierarhic imediat si profesionistul contabil se decide 

sa mearga la nivelul superior urmator de conducere, superiorul ierarhic imediat trebuie sa fie 

instiintat despre aceasta decizie. Daca se descopera ca seful ierarhic superior este implicat in 

problema conflictuala, profesionistul contabil trebuie sa prezinte problema la nivelul imediat 

superior din conducere. Cand seful ierarhic superior este seful compartimentului urmatoarele 

niveluri superioare care pot controla activitatea urmeaza sa fie directorii de resort, Consiliul 

de administratie, sau Adunarea generala (dupa caz).  

                • Sa se solicite consultanta sau consiliere, pe baza confidentiala, de la un consilier 

independent sau de la organismul profesional contabil, pentru a obtine o intelegere a 

posibilelor evolutii ale situatiei. 

                • Daca conflictul de etica mai exista inca dupa epuizarea completa a tuturor 

posibilitatilor de control intern, in ultima instanta profesionistul contabil nu poate avea alta 

solutie la unele probleme semnificative (de ex. frauda) decat sa-si dea demisia si sa prezinte 

un memorandum informativ unui reprezentant corespunzator al acelei organizatii 

(intreprinderi). In decurs de 1 an am parasit doua locuri de munca prin demisie datorita unor 

astfel de conflicte si am trecut apoi prin experiente nu tocmai placute in a gasi alt loc de 
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munca. Privit la rece, ma intreb daca nu cumva eu sunt cel anacronic si daca se poate face 

primavara cu o randunica. O certitudine tot se contureaza : Lumea afacerilor (in special cea 

din originala noastra economie de piata) nu este pentru cei slabi de inger. Si o indoiala apare: 

oare nu cumva etica se aplica doar celor slabi pentru a nu putea submina puterea celor 

puternici (carora, evident, aceste principii le sunt straine). 
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Capitolul 4. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRILOR 

- CREȘTEREA PERFORMANȚEI ÎN CADRUL UNEI FIRME DIN ROMANIA – 

 

            Odata cu dezvoltarea societatii romanesti si a nevoilor sale, se intensifica competitia 

pe piata serviciilor de orice fel. Companiile care ofera aceste servicii au nevoie de anumite 

atuuri pentru a se impune.            O companie poate cauta avantaje fata de competitie in 3 

domenii: 

           1. sa foloseasca cea mai buna si cea mai moderna tehnologie;            

           2. sa foloseasca cele mai eficiente sisteme de lucru si de prezentare; 

           3. sa aiba angajati foarte eficienti. 

          Cum primele doua posibilitati pot fi folosite si de concurenta, atentia trebuie indreptata 

spre a treia si anume: calitatea angajatilor. Oamenii inteligenti vor putea folosi la maximum 

aparatura, pot gasi cele mai eficiente moduri de utilizare a aparaturii si pot inventa aparate 

foarte performante. 

           Abilitatea de a invata mai repede decat concurenta poate fi singurul avantaj 

competitional de urmarit. 

           Preocuparea pentru resursele umane la nivelul organizatiei necesita precizarea unor 

reguli de baza. Acest ansamblu de reguli constituie politica organizatiei in raport cu resursele 

umane. 

in multe cazuri, departamentul Resurse Umane trebuie sa manifeste initiative in legatura cu 

introducerea unor politici noi, sa le revizuiasca periodic pe cele existente sau daca e cazul sa 

le elimine. 

            Zonele cheie ale politicii de Resurse Umane include: 

                  1. Recrutare si selectie; 

                  2. Evaluarea performantelor; 

                  3. Dezvoltarea carierei; 

                  4. Training si dezvoltare; 

               5. Motivatia si sistemele de compensatie; 

               6.Comunicare; 

               7. Legislatia si protectia muncii. 
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                  Managementul Resurselor Umane are o contributie importanta in realizarea 

obiectivelor organizatiei. Un obiectiv esential pentru orice organizatie il constituie atingerea 

standardelor de performanta stabilite pentru angajatii sai. O solutie eficienta pentru atingerea 

acestui obiectiv este: trainingul. 

            Trainingul este un proces planificat pentru a modifica atitudini, cunostinte sau 

comportamente, printr-o experienta dobandita prin studiu, in vederea obtinerii unei 

performante optime in cadrul unei activitati sau game de activitati. in sistemul de lucru, 

urmareste dezvoltarea abilitatilor individuale pentru satisfacerea nevoilor de forta de munca 

prezente si viitoare ale organizatiilor. 

             Printr-un program de training eficient, se urmareste: 

           - imbunatatirea performantelor individuale, ale echipei si organizatiei in ceea ce 

priveste calitatea, viteza de lucru si productivitatea in ansamblu; 

                 - imbunatatirea flexibilitatii operationale, prin extinderea gamei de calificari 

detinute de angajati; 

                 - reducerea costurilor de recrutare prin recalificarea, reorientarea si reinstruirea 

angajatilor; 

                 - atragerea angajatilor de calitate, oferindu-le oportunitati de pregatire si dezvoltare, 

ridicandu-le nivelul de competenta si aria de calificare, facand astfel posibila obtinerea unei 

satisfactii mai mari in munca; 

                 - sporirea interesului angajatilor prin incurajarea acestora in vederea identificarii cu 

sarcina si obiectivele organizatiei; 

                 - dezvoltarea muncii prin instruirea in domeniul protectiei muncii; 

                 - crearea unei atitudini mai receptive la schimbare, dand oamenilor cunostintele si 

calificarile de care au nevoie pentru a face fata noilor situatii; 

                 - asigurarea calitatii maxime pentru serviciile destinate clientilor. 

Avand in vedere toate aceste beneficii, trainingul nu trebuie considerat un lux ci o necesitate. 

Scopul lui este sa ajute organizatia sa-si atinga obiectivele adaugand valoare la resursele cheie 

ale acesteia: angajatii. 

 

Sistemul de evaluare a performantelor 

 

           Evaluarea performantelor este un instrument important in intarirea managementului 

unei organizatii. 
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                  Prin evaluarea performantei, se imbunatateste legatura dintre angajat si sef, 

sporeste comunicarea si evalueaza realizarile obtinute pe parcursul perioadei evaluarii. 

Procesul de evaluare pentru angajati parcurge urmatoarele etape: 

              1. Definirea obiectivelor evaluarii performantei; 

              2. Fise de post; 

              3. Evaluarea posturilor; 

              4. Stabilirea standardelor si criteriilor de performanta; 

              5. Alegerea metodelor de evaluare; 

              6. Analizarea datelor si a informatiilor obtinute; 

              7. Comunicarea rezultatelor; 

              8. Identificarea cailor de imbunatatire a performantelor. 

1. Definirea obiectivelor evaluarii performantei 

           - identificarea nevoilor de training si de dezvoltare; 

           - motivarea angajatilor; 

           - evidentierea performantei; 

           - identificarea, analizarea si gasirea de solutii pentru decalajele    deperformanta; 

           - stabilirea recompensei pe baza rezultatelor; 

            - imbunatatirea comunicarii; 

            - imbunatatirea relatiilor dintre manageri si subordonati; 

            - ajuta la luarea deciziilor de promovare, transfer, restructurare; 

           - informarea angajatilor asupra nevoilor lor de dezvoltare. 

2. Fisa postului: 

              Fisa postului este documentul care descrie continutul postului si care specifica 

responsabilitatile si cerintele pentru postul respectiv. 

             Daca exista deja fisele posturilor, se verifica valabilitatea, iar pentru posturi noi sau 

pentru care nu exista fise ale postului se face analiza lor. Analiza postului reprezinta procesul 

de exprimare detaliata si sistematica a continutului acestuia. 

Posibilitati de analiza a postului: 

               - observare directa; 

               - interviul cu detinatorul postului; 

               - chestionar. 

Dupa ce s-a facut analiza se intocmeste fisa postului. 

3. Evaluarea posturilor: 
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          Evaluarea posturilor presupune stabilirea unei ierarhii a posturilor. Actiunea de evaluare 

nu vizeaza angajatul ca persoana ci aptitudinile pe care trebuie sa le aiba pentru ocuparea 

postului respectiv.Evaluarea se bazeaza pe descrierea postului si se realizeaza prin diferite 

metode in functie de marimea si diversitatea activitatii firmei. 

4. Evaluarea potentialului individual: 

          Nivelul si cantitatea informatiilor obtinute despre capacitatea individuala si inclinatiile 

spre munca ale unui angajat, determina eficienta unei evaluari a potentialului. Aceste 

informatii pot fi o combinatie de date obiective bazate pe observatii exacte si opinii subiective 

bazate pe solutii fugare sau presupuneri. 

Surse de date: 

                - autoevaluare; 

                - evaluarea facuta de seful direct; 

                 - consultanti. 

         Toate tipurile de informatii despre performantele trecute si prevazute ale unei persoane 

si de aptitudinile inca neutilizate, trebuie sa fie considerate impreuna in cadrul unei proceduri 

de evaluare a potentialului. 

 

5. Evaluarea performantelor: 

 

         Evaluarea performantelor angajatilor se face o data pe an, iar pentru angajatii noi cu 

perioada de proba evaluarea se face la sfarsitul perioadei de proba. 

Desi in mod normal, evaluarea se face o data pe an, superiorul poate initia o evaluare a 

rezultatelor oricand crede ca poate fi de ajutor, sau se poate face la intervale rezonabile la 

cererea angajatului. 

                  Atat in mod constient cat si inconstient, un superior evalueaza performantele 

angajatilor zilnic. 

                  Pentru a-si organiza mai bine observatiile despre activitatea angajatilor, 

evaluatorul foloseste evaluarea in forma scrisa. Aceasta constituie o oportunitate pentru 

superior: 

            - sa exprime aprecierea unei activitati eficiente; 

            - sa discute deficientele in mod deschis si sa stabileasca metodele de a contracara orice 

minus; 

            - sa treaca in revista, sau sa actualizeze descrierea postului; 
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            - sa clasifice cerintele postului; 

           - sa stabileasca standardele pentru activitate; 

           - sa serveasca ca o baza pentru cresterile salariale; 

           - sa stabileasca daca un angajat si-a trecut cu succes perioada de proba. 

                 Dupa ce s-a facut o prima evaluare scrisa pe baza responsabilitatilor, cerintelor si 

obiectivelor din fisa postului, se stabilesc standarde de performanta care arata ce trebuie sa 

faca un angajat si cat de bine. 

                Standardele de performanta sunt definite prin indicatori de: calitate, cantitate, cost, 

utilizarea resurselor, mod de utilizare si sunt exprimate prin cinci calificative. 

 

CALIFICATIVE IN RELATIA CU CERINTELE POSTULUI 

           Excelent Depaseste cu mult cerintele postului 

          Foarte bun Depaseste cerintele cerute postului 

          Bun Corespunde cerintelor postului 

          Satisfacator indeplineste partial cerintele, necesita imbunatatiri in activitate 

          Nesatisfacator Nu poate indeplini cerintele postului 

Definitii: 

                  Excelent: cantitatea si calitatea muncii sunt superioare; in mod semnificativ 

contribuie mai mult decat necesar la atingerea obiectivelor globale. 

                 Foarte bun: activitate la un nivel foarte bun, contributia individuala este in mod 

regulat deasupra asteptarilor. 

                 Bun: corespunde cerintelor postului, munca este facuta adecvat si competent. 

                 Satisfacator: isi desfasoara activitatea la limita inferioara si nu indeplineste 

cerintele postului. Deficientele trebuiesc identificate, comunicate, iar angajatul trebuie sa 

urmeze un program de training pentru a face fata postului. Trebuiesc facute evaluari periodice 

dupa training. 

                 Nesatisfacator: activitate care nu indeplineste cerintele. Acesti angajati trebuie 

identificati si ajutati daca este posibil, anterior unei reevaluari. 

 

                Aceste calificative se dau criteriilor de performanta: aptitudini, comportament, 

cunostinte, disponibilitate, orientarea spre performanta, adaptabilitate, comunicare, spirit de 

echipa, etc. 

Pentru a se inlatura subiectivismul, in evaluare se foloseste metoda feed-back 360: 
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- evaluare facuta de superior; 

- evaluare facuta de subordonati; 

- evaluare facuta de angajati la acelasi nivel; 

- autoevaluare. 

Dupa ce departamentul Resurse Umane primeste evaluarile, specialistul pe probleme de 

evaluare a performantei elaboreaza formulare de evaluare specifice fiecarui post. 

Datele evaluarii se analizeaza si se completeaza formularele de evaluare, dupa care are loc 

interviul de evaluare pentru comunicarea rezultatelor angajatului. 

Orice angajat trebuie sa aiba oportunitatea de a vedea si comenta evaluarea activitatii sale. 

Superiorul trebuie sa comunice concluziile evaluarii in decurs de o saptamana de la 

completarea formularului. 

Comunicarea trebuie sa fie in ambele sensuri: 

- superiorul trebuie sa foloseasca oportunitatea de a transmite evaluarea privind munca 

angajatului si sa-l incurajeze sa-si imbunatateasca activitatea; 

- angajatul are prilejul de a solicita sugestii despre imbunatatirea performantei. 

           Pe formular se lasa un spatiu pentru comentarii si semnatura. Semnatura angajatului 

certifica faptul ca a vazut si a discutat despre propria evaluare. in cazul unui interviu 

nesatisfacator, superiorul trebuie sa programeze un nou interviu in limita a 3 luni. 

Calea procedurala, dupa ce superiorul si angajatul au discutat si au semnat formularul de 

evaluare este sa dea un exemplar angajatului si un exemplar sa-l trimita departamentului 

Resurse Umane. Toate aceste evaluari sunt studiate pentru evaluarea unor metode de 

imbunatatire a performantelor angajatilor. 

 

6. Importanta sistemului de evaluare a performantei. 

Pentru organizatie: 

              - o intelegere mai clara a relatiilor si dependentelor intre obiectivul strategic  

si obiectivul departamentelor; 

              -o corelare mai buna intre efort si rezultate; 

              -o mai buna cunoastere a realizarilor si cauzelor dificultatilor; 

              -o corelare mai buna intre nevoile de training si procesul de training; 

              -o evaluare mai buna a eficientei procesului de training; 

               -o informare mai buna si cresterea motivarii angajatilor. 

Pentru angajat: 
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               - sa inteleaga care este rolul sau; 

               - sa inteleaga la ce foloseste munca sa; 

               - sa inteleaga cum il apreciaza "seful"; 

               - sa inteleaga unde si cum trebuie sa se imbunatateasca. 

 

Analiza necesitatilor de training 

In general "necesitate de training" inseamna orice carenta in performanta unui angajat sau o 

potentiala performanta care poate fi remediata printr-un training corespunzator. 

Necesitatea de training poate aparea din mai multe motive: 

- introducerea unei tehnologii noi; 

- schimbari legislative; 

- introducerea de produse / servicii noi; 

- reorganizare, fuziune sau lichidare; 

- fluctuatia de personal; 

- productivitatea scazuta; 

- scaderea moralului angajatilor; 

- nevoia de a ramane competitiv. 

            Analiza necesitatilor de training se concentreaza pe diferenta dintre ceea ce angajatii 

stiu si pot sa realizeze si ceea ce ar trebui si sunt capabili sa realizeze. 

            Nevoile de training pot fi identificate la diferite nivele din organizatie. De exemplu: la 

nivel de organizatie, de departament, de echipa, individual. 

Nevoile organizatiei se transpun in nevoile departamentelor, echipelor de lucru si in final se 

imbina cu nevoile individuale ale angajatilor. 

Analiza necesitatilor de training parcurge urmatoarele etape: 

                  1.pregatire; 

                  2.colectare date; 

                  3. interpretarea datelor; 

                  4. recomandari; 

                  5. plan de actiune. 

Cele mai folosite surse de date pentru analiza necesitatilor de training sunt: 

              - Documentele: 

           - descrierea postului; 

           - evaluarea performantei; 
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           - raport de training; 

           - statistici de personal; 

           - planul de afaceri al companiei. 

-Interviuri; 

-Chestionare; 

-Observatia; 

-Teste de aptitudini; 

-Grupuri de discutii. 

            Formularul de evaluare a performantei furnizeaza cele mai importante date 

referitoare la nevoile de training. 

             Planificarea programului de training 

Pentru planificarea programului de training trebuie sa tinem cont de urmatoarele aspecte: 

             - obiectivele trainingului; 

              - buget; 

              - participanti; 

              - structura; 

              - locul de desfasurare; 

              - timp; 

                - traineri; 

              - metode. 

         Obiectivele programului de training: 

- atingerea standardelor de performanta stabilite pentru fiecare post; 

- imbunatatirea calitatii in relatiile de munca; 

- cresterea motivatiei angajatilor. 

          Bugetul alocat pentru training este impartit in: 

- cheltuieli fixe; 

- cheltuieli variabile; 

- cheltuieli neprevazute. 

 

          Cheltuielile fixe = chiria salilor de curs, salariile angajatilor permanenti, costul 

achizitiei echipamentelor 

         Cheltuieli variabile = cheltuieli cu masa, cazarea si transportul participantilor la curs, 

costul materialelor de curs 
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         Cheltuieli neprevazute = costuri implicate de training neprogramat 

 

Implementarea programului de training 

 

 

           Implementarea trainingului asigura cele mai adecvate metode pentru a da posibilitatea 

participantilor sa dobandeasca abilitati, cunostinte, nivele de competenta de care au nevoie in 

functie de locul de desfasurare a programului de training exista tehnicile: "on-the-job" si "off-

the-job". 

Tehnica ON-THE-JOB            

Se desfasoara la locul de munca si poate fi utilizata zi de zi ca facand parte dintr-un 

program de training special intocmit.  

             Metode folosite: 

         Demonstratia este metoda de a explica si a arata participantilor cum sa execute o 

lucrare, si apoi li se da posibilitatea sa efectueze lucrarea respectiva. Este cea mai folosita 

metoda de training deoarece este directa si implica participarea activa a angajatilor. 

         Coaching este metoda prevazuta pentru a dezvolta aptitudini, cunostinte si 

abilitati individuale.  

         Aceasta consta in: 

- a ajuta oamenii sa afle cat de bine procedeaza si ce au nevoie sa invete; 

- utilizarea oricaror situatii aparute pentru a invata din ele; 

- asigurarea unei orientari in legatura cu modul de executare a unor sarcini specifice in mod 

corespunzator, pe baza ajutorului acordat angajatilor pentru ca acestia sa invete si sa nu li se 

dea instructiuni legate de ce sa faca si cum sa faca. 

           Rotatia posturilor / experienta planificata are ca scop sa mareasca experienta 

angajatilor prin mutarea acestora de pe un post pe altul sau dintr-un departament in altul.                  

Aceasta poate sa fie o metoda ineficienta si frustranta de obtinere a unor cunostinte si abilitati 

suplimentare, in cazul in care nu este planificata si controlata corespunzator. 

           Mentoring este metoda de utilizare a unor persoane selectionate si instruite special 

pentru a asigura orientarea si consilierea angajatilor. Mentoringul completeaza trainingul 

formal prin asigurarea celor ce beneficiaza de trainingul unei orientari individuale acordata de 

manageri cu experienta. 
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in companie on-the-job este singura cale de dezvoltare si punere in practica a abilitatilor cu 

specific: managerial, conducerea echipei, tehnic, vanzari si administrativ. 

 

             Tehnica OFF-THE-JOB 

           Se desfasoara in afara locului de munca, fie in interiorul companiei fie in exteriorul ei. 

Este utilizata in cadrul cursurilor de training formal. Aceasta include: 

 Lectura este o discutie cu o participare foarte mica cu exceptia partii de intrebari si raspunsuri 

de la sfarsitul trainigului. Se foloseste pentru a se transfera informatii audientei, avand un 

continut si un timp controlat. Eficienta unei lecturi depinde de abilitatea trainerului de a 

prezenta materialul cu ajutorul unor mijloace vizuale. 

           Discutii. Aceasta metoda se foloseste pentru: 

- a face auditoriul sa participe activ la studiu; 

- a da ocazia participantilor sa invete din experienta altora; 

- a ajuta participantii sa inteleaga alte puncte de vedere si sa-si dezvolte capacitatea de 

exprimare. 

Scopul trainerului consta in orientarea grupului; trebuie sa stimuleze dorinta de a discuta, sa 

orienteze discutia pe directii prestabilite si sa ofere o concluzie. 

         Studii de caz. 

                 Descrierea unui eveniment sau a mai multor circumstante care sunt analizate de 

catre participanti pentru diagnosticarea cauzelor unor probleme si gasirea unei solutii. Studiile 

de caz sunt folosite in special in cadrul trainingului pentru manageri si sefi de departamente 

deoarece sunt bazate pe convingerea ca competenta manageriala si intelegerea pot fi obtinute 

cel mai bine prin studierea si discutarea unor evenimente. 

         Jocuri de rol.  

                Participantii elaboreaza o situatie asumandu-si rolurile personajelor implicate. 

Situatia este aceea in care exista interactiuni intre 2 persoane sau in cadrul unui grup. Fiecarui 

participant i se dau indicatii scrise si li se explica pe larg rolul lor in cadrul in cadrul jocului. 

Jocul de rol este utilizat pentru a da managerilor, sefilor de departamente si responsabililor de 

vanzari posibilitatea de a aplica situatii reale ca interviul, conducerea echipei, tinerea unor 

sedinte, consiliere, sedinte de evaluare a performantei. 

                  Simularea.  

               Metoda de training care combina studiile de caz si jocurile de rol pentru a obtine o 

cantitate maxima de realism. Scopul este de a asimila mai usor ceea ce a fost invatat prin 
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reproducerea situatiilor care sunt mai aproape de viata reala. Participantii au in acest fel 

prilejul sa-si exercite comportamentul in conditii identice sau similare cu acelea pe care le vor 

intalni in munca lor. 

           Exercitii in grup.  

                Participantii examineaza problemele si dezvolta solutii pentru rezolvarea 

problemelor in grup. Scopul exercitiilor de grup este de a dobandi practica de lucru impreuna 

cu altii si de a obtine o viziune interna asupra modului in care grupele se comporta in 

abordarea problemelor si luarea deciziilor. 

Exercitiile de grup pot fi folosite ca parte a programului de constituire a echipei de dezvoltare 

a abilitatilor interactive. 

                 Ateliere de lucru. 

            Reprezinta un grup de oameni adunati special, care cu ajutorul unei persoane 

examineaza in comun problemele organizatiei. 

În companie, off-the-job este cea mai buna cale pentru dobandirea unor abilitati 

privind munca de birou, servicii, vanzari si pentru studiul procedurilor companiei. Aceasta 

ajuta la cresterea nivelului de identificare a participantilor cu compania in ansamblu. 

Utilizarea tehnicilor de training sistematic, echipamente speciale si traineri bine instruiti duc 

la dobandirea activitatilor si cunostintelor de baza - rapid si economic. 

               Extern off-the-job este util pentru dezvoltarea abilitatilor manageriale, 

conducerea echipei si dobandirea cunostintelor tehnice, sociale, in special atunci cand 

cursurile acopera teoria standard si practica si mai usor de transpus de la general la particular. 

in toate metodele folosite se tine seama de urmatoarele principii: 

            - participantii sunt in general motivati sa invete. Ei isi vor dori sa-si foloseasca 

experientele personale pentru a ilustra ceea ce invata; 

           - participantii au nevoie sa inteleaga relevanta si importanta a ceea ce invata; 

           - participantii au nevoie de informatii valide, de fapte; 

           - oamenii vor sa plece de la curs cu informatii practice pe care sa le 

implementeze in activitatea lor de zi cu zi; 

           - pentru participanti, modul de prezentare si de expunere este la fel de important 

ca si continutul cursului; 

          - oamenii vin la curs cu asteptari concrete, trebuie sa cunosti aceste asteptari 

inaintea cursului si sa le raspunzi la timpul lor; 

           - oamenii sunt nerabdatori; 
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           - participantii vor sa fie implicati activ in procesul de invatare; 

           - participantii vor invata mai bine daca partea teoretica este sustinuta de 

exemple practice; 

           - participantilor le place sa-si foloseasca cunostintele, talentele si aptitudinile in 

timpul sesiunilor; 

           - stilul si viteza de invatare pot sa difere de la un participant la altul. 

 

Evaluarea programului de training 

 

           Eficienta trainingului este monitorizata in timpul programului si ulterior impactului 

trainingului este evaluat pentru a determina in ce masura au fost atinse obiectivele. 

Evaluarea programului de training se face la diferite nivele: 

             1. Nivelul reactiilor participantilor la training: 

- cat de util si cat de placut; 

- ce gandesc ei despre seminariile de training si despre traineri; 

- ce considera ca trebuie imbunatatit; 

- la ce cred ca ar trebui sa se renunte; 

- parerea lor despre organizarea trainingului. 

                2. Nivelul de invatare: 

- evaluarea procesului de invatare necesita masurarea a ceea ce participantii au invatat 

in urma trainingului; 

- cunostintele si abilitatile pe care le-au dobandit sau schimbari de atitudine. 

                  3. Comportamentul la locul de munca: 

- se concentreaza pe masurarea proportiei in care participantii au aplicat cunostintele 

lor la locul de munca. Aceasta constituie o evaluare a cunostintelor acumulate la cursul 

teoretic care au fost transferate in situatia practica la slujba. 

                 4. Nivelul organizational: 

- masoara efectul trainingului asupra intregii organizatii in termeni de imbunatatire a 

performantelor: productivitate; calitate, contributie, volum de vanzari. Acest tip de evaluare 

nu reprezinta doar schimbarile de comportament care au avut loc ci si raportul benefic adus de 

aceste schimbari organizatiei. 

                 5. Valoarea finala: 
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- evaluarea beneficiilor obtinute de organizatie in urma programului de training in 

termeni de: cresterea profitabilitatii, mentinerea pozitiei sau dezvoltarea. Se poate definii si pe 

baza obiectivelor personale ale participantilor. Evaluarea la acest nivel este legata de felul in 

care organizatia judeca eficienta si succesul sau insuccesul. 

 

Aceste 5 nivele la care se face evaluarea sunt in stransa legatura. 

Trainingul produce reactii. Reactiile conduc la invatare. invatarea produce schimbari 

de comportament care duc la schimbari in organizatie, iar acestea provoaca schimbari in 

obtinerea obiectivelor finale. 

Pentru o evaluare eficienta se aleg cele mai bune metode de colectare a datelor: 

- interviuri - acestea pot fi structurate cu intrebari prestabilite; 

- chestionarele - cea mai populara metoda de colectare a datelor. Chestionarele 

reprezinta o lista de intrebari prestabilite care se refera la o gama de raspunsuri de la cele mai 

simple pana la anumite comentarii. Se folosesc inainte si dupa curs pentru stabilirea 

cunostintelor acumulate. 

              - observatia - pentru evaluarea trainingului, majoritatea observatiilor sunt 

facute de observatorii din afara: traineri sau supervizori. Trainerii observa comportamentul 

celor implicati in procesul de training "off-the-job", in timp ce supervizorii observa 

comportamentul individual la revenirea la locul de munca. 

                - teste - acestea sunt examinari practice, a cunostintelor si abilitatilor asa 

incat rezultatele individuale sa poata fi comparate fie cu performantele unor persoane 

similare, supuse aceluiasi test in aceleasi conditii, fie cu un numar de raspunsuri corect date. 

               - analiza materialelor - se refera la analiza tuturor materialelor de predare 

utilizate. 

               - analiza rezultatelor - pentru evaluarea la nivelul cost - beneficii, rezultatele 

pot fi analizate pentru a constata ce imbunatatiri sau ce reduceri au fost constatate in rata de 

pierderi, accidente, absenteisme, intarzieri de livrare, fluctuatie de personal. 

Dupa ce materialul de evaluare a trainingului a fost colectat si analizat, responsabilul 

cu activitatea de training intocmeste un raport corespunzator pentru fiecare seminar de 

training si un raport general al programului de training. Aceste rapoarte sunt prezentate si 

discutate cu directorul departamentului Resurse Umane al companiei. 
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Rapoartele de training sunt o sursa importanta de date pentru planificarea urmatorului 

program de training. Pe baza rapoartelor se va sti ce trebuie imbunatatit si ce nu trebuie 

repetat. 

Programul de training este foarte eficient datorita faptului ca. Atat tarinerii cat si 

participantii sunt foarte implicati in acest program. 

Trainerii sunt stimulati prin concursuri, care creeaza competitie in legatura cu calitatea 

expunerii si maniera de prezentare a informatiei, iar participantii sunt motivati in primul rand 

de traineri foarte buni, cursuri interactive si un continut nou si interesant, iar la sfarsitul 

seminarului, in urma unui chestionar de evaluare, acestia primesc diferite premii. 

 

Impactul previzionat al programului de training 

 

La nivel de organizatie. 

Pentru a estima cat mai corect impactul programului de training asupra organizatiei, 

aceasta tine cont de toti factorii care contribuie la cresterea performantei angajatilor si a 

productivitatii. 

Acesti factori sunt: produceri noi, tehnologie moderna si cel mai important factor 

trainingul. 

Organizatia estimeaza sa obtina prin programul de training: 

- cresterea performantei angajatilor; 

- reducerea costurilor de studio; 

- reducerea costurilor de recrutare; 

- reducerea accidentelor de munca; 

- satisfacerea cerintelor clientilor la cel mai inalt nivel; 

- crearea unei atitudini mai receptive la schimbare; 

- servicii imbunatatite oferite clientilor; 

- reducerea fluctuatie de personal; 

- motivarea angajatilor; 

- imbunatatirea procesului de comunicare; 

- cresterea productivitatii. 

La nivel individual. 
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Participantii la programul de training pot sa estimeze in ce masura o imbunatatire a 

activitatii este legata de training. Ei estimeaza ca programul de trainig va avea urmatoarele 

efecte: 

- cresterea performantei individuale; 

- sporirea motivatiei; 

- cresterea satisfactiei muncii; 

- cresterea numarului de specializari; 

- flexibilitate; 

- cresterea valorii individuale pe piata muncii; 

- sanse de promovare interna; 

- mariri de salariu; 

- relatii mai bune intre manageri si subordonati; 

- imbunatatirea comunicarii. 

 

                  Evaluarea este procesul prin care se stabileşte dacă sistemul educaţional îşi 

îndeplineăte funcţiile pe care le are, adică dacă obiectivele sistemului sunt realizate. 

                 De aceea, cred eu, evaluarea nu este doar un control al cunoştinţelor sau un mijloc 

de măsurare obiectivă, ci este şi o cale de perfecţionare a secvenţelor educative şi un mijloc de 

intervenţie asupra obiectivelor educaţionale. 

           Procesul de învăţământ este un proces cu autoreglare, informaţiile circulând în ambele 

sensuri: de la profesor la elev, dar şi de la elev la profesor. Aceasta se realizează printr-o 

conexiune inversă, care este asigurată în bună măsură de actul evaluării. 

                  Iniţial, evaluarea se referea doar la rezultatele obţinute de elevi în procesul de 

învăţământ, dar acum se vorbeşte despre:  

- evaluarea economică: care încearcă să identifice raportul dintre resursele materiale şi 

financiare investite de societate şi rezultatele învăţământului. 

- evaluarea pedagogică: al cărei rezultat este raportul dintre obiectivele stabilite şi rezultatele 

obţinute de elevi. 

                 Evaluarea ar trebui sa vizeze şi alte componente cum ar fi adecvarea obiectivelor 

şcolare la valorile şi cerinţele sociale, concordanţa dintre conţinuturi şi paradigmele ştiinţei şi 

culturii, relaţia dintre conţinuturi şi posibilităţile elevilor. Este necasară, cred eu, chiar o 

evaluare a evaluării. 
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                  Una dintre funcţiile evaluării este aceea că ofera informaţii privitoare la relaţiile 

dintre elevi şi profesori. Cunoaşterea performanţelor elevilor reprezintă pentru profesor un 

cadru de referinţă în aprecierea muncii sale, iar pentru elevi un factor ce stimulează procesul 

de învăţare. 

                 Cred că cea mai eficientă forma de evaluare este evaluarea continuă, care se aplică 

pe tot parcursul desfăşurării procesului de învăţământ, având un caracter permanent. 

Profesorul este preocupat atât să transmită cunoştinţe, cât şi să identifice efectul acestora 

asupra elevilor pentru a putea interveni cu modificări. 

                Randamentul şcolar îmbracă pe plan comportamental forma performanţelor care pot 

fi cognitive,afective sau psihomotorii. Trebuie să fim atenţi în elaborarea instrumentelor 

corespunzătoare de măsurare pentru a nu greşi cum se întâmplă de multe ori şi să evaluăm o 

performanţă cognitivă, de exemplu,cu instrumente adecvate performanţelor psihomotorii. 

                 De cele mai multe ori, evaluarea este înţeleasă prin raportare la performanţele 

elevilor, dar trebuie să existe şi o evaluare corectă a activităţii profesorului care are un rol 

esenţial în desfăşurarea procesului de învăţământ. Evaluarea formativă este destinată din 

aceste motive, ameliorării acţiunii profesorului şi sugerării de noi mijloace de realizare a ei. 

                 Evaluarea presupune două momente relativ distincte: măsurarea şi aprecierea 

rezultatelor şcolare. Măsurarea presupune surprinderea riguroasă a unor achiziţii şi nu implică 

emiterea unor judecăti de valoare. Aprecierea, pe de altă parte,constă tocmai în emiterea unor 

judecăti de valoare,în încadrarea unui rezultat observabil într-un cadru de referinţă axiologic. 

           În procesul aprecierii sunt implicaţi atât factori ce ţin de personalitatea profesorilor, cât 

şi de personalitatea elevilor. Cele mai multe împrejurări generatoare de erori şi fluctuatii în 

notare privesc activitatea profesorului. Uneori aprecierea unui elev la o anumită materie la o 

anumită materie se face potrivit situaţiei de la alte discipline,impresia partială iradiază, se 

extinde asupra întregii personaliţăti a elevului.  

                 Profesorii,în virtutea unei judecăţi anticipate,nu mai observă evantualele lipsuri ale 

elevilor buni şi nici nu sunt dispuşi să constate progresele elevilor slabi. Alteori aprecierea 

rezultatelor este influenţată de părerea profesorului, despre capacităţile elevului, parere ce a 

devenit relativ fixă. Părerile profesorilor nu doar anticipă ci facilitează apariţia 

comportamentelor invocate. 

                 Fiecare cadru didactic îşi structurează criterii proprii de apreciere, unii fiind mai 

exigenţi, alţii mai generoşi. Unii folosesc notele ca pe o modalitate de încurajare, de stimulare 
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a elevului, alţii le folosesc pentru a-i constrânge pe elevi să facă un efort suplimentar, acesta 

neavând de multe ori acest efect. 

           Profesorii au de multe ori tendinţa de a compara şi de a ierarhiza elevii. Se intâmplă de 

multe ori ca acelaşi rezultat să primească o notă mai bună dacă urmează dupa evaluarea unui 

rezultat mai slab sau să primească o notă mediocră când urmează imediat după un raspuns 

excelent. Alte ori ei pot să menţină cam acelaşi nivel de apreciere pentru o suită de răspunsuri 

care în realitate prezinta anumite diferente calitative, acest lucru datorându-se inerţiei. 

                  O eroare des întâlnită în evaluare este eroarea logică ce constă în substituirea 

obiectivelor şi parametrilor importanţi ai evaluării prin obiective secundare cum ar fi 

acurateţea şi sistematicitatea expunerii, efortul depus de elev pentru a obţine un anumit 

rezultat, gradul de conştinciozitate. 

           Personalitatea elevului constituie şi ea sursă pentru multe erori de notare şi apreciere. 

Reacţiile elevului, manifestări ale individualităţii sale, maschează uneori randamentul real. 

Starea psihologică în care se află determinată de oboseală, temperament, caracter, chiar de 

obiectul de învăţământ îşi pun amprenta asupra răspunsurilor date. 

           Pentru o acţiune eficientă orice profesor trebuie să renunţe la tipare unice şi la 

prejudecăţi şi să încerce să cunoască capacitaţile, interesele, atitudinile elevilor, reprezentările 

şi sentimentele acestora. Cunoscând acestea el va fi capabil să aleagă mijloacele eficiente de 

influenţare şi formare a elevilor. 

                  Profesorul trebuie să identifice cât mai precis dificultăţile de învăţare. Dacă un 

elev eşuează în a realiza o sarcină aceasta înseamnă ca nu a achiziţionat comportamentele 

necesare îndeplinirii sarcinii respective. În acelasi fel trebuie să se procedeze şi în evaluarea 

elevilor cu succese şcolare. 

                Lipsa de competenţă şi subiectivismul profesorilor s-au dovedit a fi daunătoare 

deoarece aprecierile lor sunt frecvent insuşite de majoritatea clasei, etichetarea negativă 

ducând la stigmatizarea elevului şi apoi la demotivare şcolară. 

               Activitatea pedagogica cuprinde, pe langa actiuni proprii ei, proiectare, organizare, 

conducere, procese de instruire si educatie, si actiuni intreprinse in vederea constatarii 

efectelor produse in urma desfasurarii activitatii propriu-zise. Rolul actiunilor evaluative il 

constituie ameliorarea si perfectionarea activitatii desfasurate cu grupa de copii.  

“Procesul evaluativ este totodata si un punct de pornire, deoarece activitatea este adecvata 

nevoilor de educatie si posibilitatilor reale de a le satisface, procesul de evaluare capata o 

structura ciclica, iar evaluarea joaca un rol reglator”. Ceea ce este modern insa, in privinta 
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evaluarii, se refera la faptul ca astazi, aceasta secventa are in vedere, mai ales, cauzele 

rezultatelor obtinute si solutiile care se intrezaresc pentru imbunatatirea actiunilor instructiv 

educative.  

                 Transformarile ce se opereaza in domeniul evaluarii se refera la: 

 extinderea evaluarii, de la simpla constatare a rezultatelor, la analiza procesului care le-a 

produs; 

 integrarea actiunilor evaluative, ca parte organica a procesului instructiv- educativ; 

 raportarea rezultatelor la obiectivele definite. 

                  Daca in trecut, dintre impacturile pe care le exercita evaluarea in raport cu 

prescolarii / elevii, cel mai mult se punea acentul pe functia de selectie (clasificarea si 

erarhizarea elevilor dupa valoarea performantelor obtinute), in prezent sunt importante 

functiile de orientare (dirijarea activitatii de invatare catre continuturi esentiale) si de reglare 

si autoreglare (imbunatatirea actiivitatii de invatare).  

Formele evaluarii, dupa modul de integrare a acesteia in desfasurarea procesului didactic, au 

fost si raman:  

 evaluarea initiala, efectuata la inceputul unui program de instruire si menita sa stabileasca 

nivelul de pregatire al copiilor. 

 evaluarea sumativa (cumulativa, finala), intervine la capatul unei componente tematice care 

se desfasoara pe o perioada mai lunga de timp si stabileste stadiul atins de copil in pregatirea 

sa pe secventa de instruire respectiva; “poate sugera solutii dupa perioade indelungate”.  

                  Evaluarea continua (formativa), realizata pe intreg parcursul procesului didactic 

si se intrepatrunde multiform si functional cu actiunile de instruire si cu activitatea de 

invatare. 

                 Evaluarea sumativa si cea continua marcheaza tranzitia de la un model traditional 

de evaluare catre unul mai eficient pentru activitatea instructiv-educativa.  

                Deoarece activitatea din gradinita are preponderent un caracter formativ, educativ, 

cu finalitati de perspectiva, evaluarea este fragmentara, incompleta; procesul evaluarii 

prescolarilor este dificil si permite prognoze pe termen scurt. Astfel ca, metodele traditionale 

de evaluare, evaluarea prin probe orale, cea prin probe scrise si evaluarea prin probe practice, 

sunt completate de procedee complementare: interviul, investigatia, evaluarea cu ajutorul 

calculatorului, studiul de caz, portofoliul si proiectul. 

                 Observarea sistematica a comportamentului copiilor consta in surprinderea si 

consemnarea elementelor definitorii pentru dezvoltarea acestora si are in vedere stailirea unui 
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scop, elaborarea unui protocol de observatie si interpretarea lor din punct de vedere 

psihopedagogic.  

Investigatia ofera copiilor posibilitatea de a aplica creativ cunostintele in situatii noi. Metoda 

pune copilul sa indeplineasca o sarcina de lucru prin care demonstreaza, in practica, 

complexul de cunostinte si capacitati. Cand lectia este structurata pe baza unei investigatii, 

aceasta devine element important in sprijinirea demersului de invatare prin descoperire. 

                

Capitolul 5. Evaluarea 

 

Evauarea constă în exprimarea valorică (în etalon bănesc) a mijloacelor, pro ceselor, 

fondurilor şi rezultatelor financiare ale întreprinderii. Cronologic, evaluarea premerge 

înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice. Astfel spus, evaluarea este cea care 

determină SUMA. 

Dezvoltarea pieţei imobiliare depinde de elaborarea şi implementarea în practică a 

unui sistem de evaluare a bunurilor imobiliare. Partea metodologică a acestui sistem include 

principiile, metodele şi procedurile de evaluare care până la etapa de tranziţie a economiei 

erau cu totul altele. Nu era necesitate nici în organizaţii profesionale de tranzacţii şi evaluare a 

imobilelor. 

 În prezent se poate afirma cu toată certitudinea că evaluarea valorii reale, de piaţă, 

este necesară în următoarele cazuri: privatizare, ipotecă, pentru aprecierea bazei fiscale, 

expropriere, stabilirea preţului la vindere-cumpărare, estimarea pierderilor în cazul imobilelor 

asigurate, pentru calcularea impozitului pe imobilul moştenit sau dăruit, pentru reglementarea 

relaţiilor materiale în caz de divorţ şi alte cazuri. 

            Principalele categorii de imobil şi segmente a pieţei imobiliare care au o 

dezvoltare foarte neuniformă: piaţa apartamentelor (locuinţelor) şi a încăperilor locuibile, 

piaţa încăperilor nelocative (clădiri, construcţii, edificii, încăperi încorporate şi aferente 

caselor de locuit), piaţa terenurilor şi imobilul industrial (de business). 

 

          1. Termeni şi principii de evaluare 

 

           1.1. Evaluarea valorii bunului imobil – calcularea directă sau expertă a valorii 

imobiliare executată de evaluator profesionist atestat în modul stabilit. 
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           1.2. Valoarea probabilă de piaţă – preţul de piaţă probabil de vindere-cumpărare a 

bunului imobil în condiţii de concurenţă: se determină de evaluator. 

           1.3. Valoarea curentă probabilă de piaţă – preţul imobilului acceptat de cumpărător şi 

vânzător cu condiţia că ambii cunosc conjunctura pieţei, nu se află sub presiunea unor 

circumstanţe deosebite şi î-şi satisfac interesele proprii în cel mai oportun mod. 

           1.4. Valoarea de alternativă (investiţională) – preţul imobilului după schimbarea 

destinaţiei lui şi execuţia diferitor îmbunătăţiri legate de investiţii capitale. 

           1.5. Valoarea în condiţii deosebite – se determină ca şi valoarea de piaţă cu un anumit 

rabat din cauza că vînzătorul este constrâns de termene inoportune (privatizarea, cînd durata 

fazei de circulaţie a imobilului se determină în programul privatizării). 

           1.6. Categorii de imobil – clasificarea obiectelor de imobil stabilită în mod oficial în 

scopuri fiscale. În Republica Moldova imobilele se divizează în terenuri (pământ) şi imobil. 

Terenurile se clasifică: 

                  1) terenuri cu destinaţie agricolă; 

                  2) terenuri în intravilan; 

                 3) terenuri distribuite întovărăşirilor pomicole; 

                 4) terenuri din extravilan destinate industriei, transformărilor, telecomunicaţiilor. 

           Imobilul conform normelor în vigoare se clasifică în clădiri, construcţii şi edificii. În 

cadrul acestei categorii se delimitează subcategorii pentru a diferenţia cotele de impozitare în 

dependenţă de genul exploatării – business sau folosinţă personală – şi destinatari – persoane 

fizice sau juridice. 

 

           1.7. Principii de evaluare – baza teoretică a procesului de evaluare a valorii de piaţă. 

Practica mondială de evaluare se conduce de următoarele principii: 

- principiul cererii şi ofertei; 

- dinamismului; 

-concurenţei; 

-înlocuirii; 

-aportului; 

-utilizării potrivite şi intensive; 

- compatibilităţii; 

-aşteptării. 
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Principiul cererii şi ofertei. 

 

Conform acestui principiu, cu cît este mai mare oferta de bunuri imobiliare, cu atît mai 

mult se va coborî preţul lor. Există un prag de echilibru între cerere şi ofertă. În acest punct 

valoarea de piaţă reflectă cheltuielile socialmente necesare pentru producerea bunului imobil. 

Proporţional creşterii ofertei sau diminuării cererii preţul de piaţă se micşorează.  

           Preţul de piaţă se ridică, dacă oferta este mai mică sau cererea este mare. Deoarece 

pieţele imobiliare sunt imperfecte, oferta şi cererea nu totdeauna determină preţul la care au 

loc afacerile. 

Abilitatea de negociere, numărul şi competenţa participanţilor, emoţiile modalităţile de 

finanţare şi alţi factori joacă un rol important în stabilirea preţurilor reale. 

           Prin optiunile virtuale, investitiile fundamentale sunt informatii si regulile care 

determina exersarea sunt bazate pe veridicitatea sferei informatiei. Optiunile virtuale pot fi 

modelate ca optiuni de achizitionare a ceea ce tine de domeniul informatiei, prin plata costului 

operatiilor de informatie implicate. Optiunile virtuale apar in cateva etape ale creatiei de 

valoare.  

           Etapa initiala presupune observatia fenomenului fizic cu insotirea obtinerii de date.       

           Urmatorul pas este organizarea datelor in bazele de date structurate. Apoi, informatia 

este selectata din depozit (stoc) si sintetizata intr-un produs informational (ca un raport, 

articol, sau specificatii de proiect pentru un produs care sa fie fabricat in domeniul fizic). 

Apoi, produsul informational, este prezentat celui ce il foloseste intr-o forma eficienta, care 

nu cere ca utilizatorul sa fie un expert in domeniu.  

           Optiunile virtuale sunt asemanatoare ca si concept cu cele reale, dar substantial diferite 

in detaliu, de cand optiunile reale au scopurile fizice ca si investitii fundamentale si de cand 

regulile care guverneaza exersarea (exercitiul) sunt bazate pe realitati ale lumii fizice. De 

asemenea, in timp ce exercita o optiune financiara, in mod tipic distruge optiunea, sau sare 

peste procese tot atat de bine, mai tarziu sporindu-le valoarea.  

           Cererea teoriei de valoare raportate la evaluarea optiunilor reale a optiunilor a cedat 

instrumentele care merita pentru luarea de decizii organizate, iar potentialul este, de 

asemenea, optim pentru sustinerea instrumentelor deciziilor care merita, bazate pe optiuni 

virtuale. Acest articol extinde cateva aplicatii importante ale optiunilor reale in domeniul 

informational, incluzand modelele proceselor sarite si modelele pentru evaluarea optiunilor, 

pentru a sintetiza oricare din cele n puncte ale informatiei in oricare din cele m produse. 
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Optiunile reale implica alegeri in care investitiile fundamentale sunt puncte ale 

informatiei. Faza de tranzitie a optiunilor virtuale rezulta ca un efect al posesiei informatiei, si 

are optiuni reale ca investitii fundamentale. Regulile care guverneaza desfasurarea optiunilor 

virtuale sunt bazate pe realitati care exista in domeniul informational. Optiunile virtuale se 

compara cu optiunile reale in variate aplicatii din lantul valorilor; dar difera in detaliile lor, de 

cand optiunile reale au scopuri fizice ca investitii fundamentale, iar regulile care indruma 

dasfasurarea lor sunt bazate pe realitati ale lumii fizice. Asa cum aplicatiile investitiilor reale 

ofera instrumente pentru luarea de decizii imbunatatite intr-o varietate de investitii fizice, 

optiunile virtuale ofera imbunatatiri considerabile in sustinerea deciziilor pentru acelea ale 

caror actionari valorifica rezultate din operatii informationale (incluzand colectarea, 

depozitarea, prelucrarea, sau prezentarea informatiei).  

Optiunile virtuale pot fi modelate ca optiuni de cumparare a informatiilor, prin plata 

costului optiunilor informationale implicate. Optiunile virtuale apar in diferite etape ale 

creatiei de valoare, incepand cu adunarea informatiilor. Aceasta prima etapa implica 

observatii ale fenomenului fizic, cu insotirea capturii de date. Urmatoarea etapa implica 

organizarea datelor in baze de date structurate.  

               A treia faza consta in selectarea informatiei din depozit si, apoi, in sintetizarea ei 

intr-un produs informational (ca un raport, articol, sau specificatii de proiect pentru ca un 

produs sa fie fabricat in domeniul fizic). Apoi, produsul informational este distribuit (in 

reteaua de informare) si prezentat utilizatorului intr-o forma eficienta care nu necesita ca 

acesta sa fie un expert in domeniu. In final, utilizatorul aplica informatia astfel incat sa adauge 

valoarea in domeniul fizic. In acest fel, cercul este inchis cu valori adaugate in sfera fizica. 

(Sectiunea a doua prevede ilustrari ale optiunilor virtuale intr-un proces de decizie succesiv). 

          Exista cateva diferente importante intre optiunile virtuale si cele reale. Mai intai, 

desfasurarea unei optiuni pentru a schimba un set de informatii in schimbul altei informatii nu 

implica distrugerea alimentarii (dimpotriva, o optiune care sa transforme o facilitate fizica in 

alta tipica, implica o buna folosire a alimentarii). Asadar, intrucat multe optiuni reale se pot 

produce doar o data, optiunile virtuale sunt de mai lunga durata. Astfel un anume set de 

informatii poate spori cateva optiuni care se pot desprinde din acesta, iar desfasurarea uneia 

din ele nu le distruge pe celelalte.  

           De aceea valoarea posibila generata de optiunile virtuale poate fi mai buna decat in 

cazul optiunilor reale. 
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Initial, optiunile cu informatii ca si investitii fundamentale pot fi mai potrivite pentru a 

implica schimbarile majore sau procesele sarite (comparativ cu optiunile care au articole 

fizice ca investitii fundamentale). De esemplu, o nuoa descoperire poate sa initieze trecere 

substantiala in valoarea optiunilor virtuale care apar din informatia de proprietate a unei 

organizatii. Din perspectiva negativa, o descoperire a unui cuncurent poate sa reduca imediat 

sau sa elimine valoarea optiunilor care apar din informatia de proprietate a unei organizatii.  

Cu obligatii limitate de optiuni, asemenea posibilitate substantiala a miscarii se 

transforma in valori ridicate de optiune. 

Aceste caracteristici ale multiplelor desfasurari si inalta schimbare pot explica in 

aparenta evaluarile marii piete pentru dreptate in companiile care isi obtin valorile din operatii 

informationale. Posesia bazelor de date de proprietate si abilitatea unica de a prelucra 

informatia in proprietate intelectuala de piata pot sustine valorile corecte care dapasesc 

semnificativ cantitati calitative pana la investitii fizice dar banii pot veni si din operatiile 

fizice existente. 

Literatura optiunilor reale argumenteaza foarte bine cum calculul discount-ului de bani 

lichizi (DCF) subestimeaza valoarea neta prezenta, si atribuie aceasta scurta cazatura esecului 

discount-ului de bani lichizi (DCF) pentru a considera valoarea alegerii si flexibilitatii. Deja, 

cand au existat oportunitati de a compara evaluarea optiunilor reale cu evaluarea pietei, 

apropierea optiunilor reale se pare ca a subestimat valoarea. Evaluarea optiunilor virtuale 

poate ajuta la castigarea perspicacitatii in sursele valorii care nu au fost masurate de alte 

tehnici. 

              Necesitatea si obiectivele evaluarii  

           Ca urmare a schimbarilor ce au loc in economia de piata si in special in conditiile 

tranzitiei, evaluarea intreprinderii dupa anumite perioade de timp este necesara pentru 

aprecierea justa a locului pe care il ocupa in cadrul ramurii respective si pentru intocmirea 

corecta a documentelor contabile. In perioada 1990-1997, Guvernul a emis o serie de hotarari 

(HG 545/1990, HG 26/1992, HG 500/1994) prin care valoarea patrimoniala a intreprinderilor 

a fost actualizata, tocmai pentru a raspunde cerintelor evaluarii.  

         Procesele specifice perioadei de tranzitie impun, de asemenea, evaluarea 

intreprinderilor. Astfel in perioada actuala reevaluarea conditioneaza procesul de privatizare 

desfasurat in baza Legii 58/1991 si modificata in 1995. Conform acestei legi au avut loc 

vanzarea unor active apartinand societatilor comerciale cu capital de stat, concesionari, 

inchirieri sau locatii de gestiune.  

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/397/2/1/32/!hash=60915015;h4r=2177071170;p4r=305441912;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=66/12282_5?


47 

 

         Orice astfel de actiune necesita cunoasterea cat mai exacta a valorilor ce urmeaza a fi 

instrainate, atat pentru cumparator cat si pentru vanzator. Reevaluarea intreprinderilor este 

necesara si in cazul schimbarii formei de proprietate indiferent de forma prin care se 

realizeaza aceasta; actiuni juridice cu caracter patrimonial, fuziuni, lichidari, cotare la bursa, 

emitere de actiuni. Astfel necesitatea reevaluarii intreprinderilor, decurge din nevoile pe care 

le au proprietarii sau administratorii lor, care au mandat de vanzare, pentru cunoasterea unui 

evantai de valori care sa serveasca ca baza in demararea negocierilor dupa ce s-a luat decizia 

de vanzare a intreprinderii. In cazul vanzarii se stabileste o plaja de valori a intreprinderii care 

va sta la baza fixarii unui pret de plecare a licitatiei.  

           Ca urmare a actiunii de vanzare a intrepriderilor, a aparut si un segment nou in cadrul 

pietei de capitaluri, si anume piata de vanzare – cumparare a intreprinderilor si a activelor 

acestora. Aceasta piata reuneste detinatorii de capital ce doresc sa investeasca direct in 

intreprinderile existente, prin cumpararea lor, in speranta obtinerii unor profituri viitoare 

insemnate, mai mari decat cele ce le-ar fi obtinut investind in alte moduri. Ei socotesc ca vor 

actiona direct asupra managementului intreprinderii, asupra gestiunii si a parghiilor si 

elementelor profilului. 

               O mare atentie trebuie acordata faptului ca pretul intreprinderii stabilit prin diferitele 

metode de evaluare de cele mai multe ori nu va coincide cu pretul final al intreprinderii, 

datorita unor factori necuantificabili, cum ar fi dorinta de a cumpara sau a vinde a 

cumparatorului sau vanzatorului, de capacitatea de negociere a partilor, de conjunctura 

economiei etc. Negocierea pretului unei intreprinderi porneste de la o anumita valoare care 

este diferita in conceptia fiecareia dintre parti. Astfel obiectivele fiecarui negociator pot fi 

diferite si de aceea cei interesati cauta, gasesc si platesc specialisti in evaluare care stapanesc 

tehnici si metode adecvate si ofera solicitatorilor puncte de plecare in negocieri, alegeri de 

oferte, intentii, decizii.  

                  Circumstantele in care se fac evaluari sunt numeroase dar de cele mai cunoscute 

sunt legate de anumite evenimente intalnite in economia de piata sau de tranzitie. Intre acestea 

mai importante au ca  schimburile titlurilor de proprietate, emisiunea de titluri deobiective:  

proprietate noi sau de actiuni noi, pregatirea pentru cotarea la bursa  cresterea intreprinderii 

prin elemente exterioare, cum ar fi majorarea de  vanzareacapital, fuziunea cu o alta 

intreprindere, absorbita sau cesiunea  partiala sau a unor active apartinand intreprinderii sau 

vanzarea integrala a  cumpararea unor active sau a unor societati comerciale,intreprinderii   
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lichidarea intreprinderii in cazul in care s-a ajuns laintreprinderi etc.  termenele prevazute in 

contractul de asociere, in cazurile de faliment sau la vointa asociatilor. 

            Metodele de evaluare au la baza un ansamblu de tehnici care reprezinta rodul unui 

mare numar de teoreticieni. J.M. Keynes defineste valoarea fundamentala a unei intreprinderi 

ca fiind “estimarea valorii actualizate a fluxurilor de venituri viitoare generate de detinerea 

capitalului”. Fondator al analizei dinamice, Keynesse separa de teoreticienii utilitaristi, 

precum si de conceptul “valoarea de schimb”, dezvoltata de scoala clasica, concept ce sta la 

baza formularii economice a metodelor de evaluare patrimoniala.  

               Aceste doua abordari – patrimoniala si dinamica – reprezinta axele in jurul carora se 

articuleaza principalele metodologii de evaluare a intreprinderilor. Chiar daca tehnicile 

utilizate de catre specialisti tind progresiv catre rafinare, ele nu sunt inca in stare sa explice de 

ce preturile realizate in tranzactii depasesc uneori orice limite anticipate . Evaluarea 

cantitativa a intreprinderii, care are drept obiectiv s a finalizeze o baza de referinta sau de 

negociere, se inscrie in mod necesar ca o prelungire a diagnosticului strategic, permitand 

determinarea factorilor cheie ai succesului unei investitii in intreprinderea respectiva, dar 

numai pe baza cunoasterii produselor realizate, sectorului de activitate, pozitiei concurentiale, 

tehnilogiei, structurii costurilor, managementului.  

                Diversitatea metodelor de evaluare utilizate in prezent si variabilitatea ipotezelor de 

lucru conduc la concluzia ca nu exista solutia unica pentru estimarea valorii unei intreprinderi, 

care sa permita atingerea unui pret acceptat la un moment dat. Alegerea unui set de metode de 

evaluare pentru un anumit caz concret este o decizie importanta pe care o ia evaluatorul. 

Selectia este conditionata atat de factori obiectivi, cum ar fi: sectorul de activitate al 

intreprinderii, disponibilitatea informatiilor referitoare la tranzactii privind intreprinderi 

similare, scopul evaluarii, marimea si structura capitalului, natura activelor societatii, cat si de 

factori subiectivi: interesele celor implicati in trazactie, diponibilitatea informatiilor asupra 

societatii evaluate, logistica evaluatorului, experienta sa.  

                 In teoria si practica evaluarii din tarile occidentale exista doua conceptii asupra 

valorii intreprinderii care si-au pus amprenta si asupra categoriilor de metode folosite:  

               • conceptia statica – de esenta contabila, conform careia valoarea obiectelor, este 

data de valoarea patrimoniului, adica de suma valorilor obiectelor, relativ independente ce 

compun obiectivul  

              • conceptia dinamica – de esenta financiara conform careia intreprinderea este o 

investitie complexa, a carei valoare este data de marimea veniturilor pe care aceasta le poate 
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realiza. Pe baza acestor conceptii au fost elaborate numeroase metode pentru evaluarea 

unitatilor economice, fiecare prezentand limite si avantaje in raport cu celelalte.  

            Tinand seama de particularitatile acestora, majoritatea specialistilor le clasifica in doua 

grupe:  

            1. Metode clasice  

           2. Medode bursiere  

           3. Metode clasice 

              In grupa metodelor clasice intra metodele care se bazeaza pe valoarea parimoniala 

cum sunt: valoarea substantiala, activul contabil corijat, activul net corijat. Tot in acesta 

categorie sunt incluse si metodele bazate pe valoarea de randament sau de rentabilitate, care 

constau in determinarea capacitatii intreprinderii de a produce profit si supraprofit, respectiv 

goodwill, precum si pe determinarea fluxului de numerar sau cash flow 

           Conceptul de diagnostic la nivelul unei firme, presupune gasirea disfunctionalitatilor 

activitatii firmei respective, analizarea si cercetarea sarcinilor, atributiilor si competentelor, 

identificarea cauzelor si masurilor care sa conduca la reglarea functionarii firmei.  

         Diagnosticarea unei firme se impune nu numai cand firma se confrunta cu greutati, ci si 

atunci cand situatia ei economico – financiara este normala, urmarindu-se imbunatatirea 

acesteia. In cadrul diagnosticului trebuie sa se rezolve si sa se evidentieze probleme cum ar fi: 

- statutul juridic al firmei - care sunt rezultatele intreprinderii - sunt satisfacatoare rezultatele, 

si daca nu, de ce - cum au fost obtinute rezultatele intreprinderii - care sunt performantele si 

obiectivele dorite - masurile concrete ce urmeaza a fi aplicate atat pe termen lung cat si pe 

termen scurt In cadrul activitatii de evaluare a unei firme, diagnosticul trebuie sa furnizeze 

informatiile necesare aprecierii situatiei trecute si prezente, care constituie o baza pentru 

estimarea elementelor si variabilelor cheie ce trebuie avute in vedere in cazul aplicarii 

diferitelor metode de evaluare.  

              Diagnosticul firmei nu poate fi incadrat intr-unul standard, ci poate fi adoptat in 

functie de scopul urmarit.  

             Diagnosticul juridic  

             Are ca obiectiv evidentierea punctelor forte si slabe, sub aspect juridic, de care 

depinde reusita actiunilor intreprinse (vanzare, privatizare etc). Se analizeaza urmarind 

legalitatea infiintarii si functionarii, modelului de incadrare in reglementarile prevazute in 

dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul mediului, Legea 31/1990, legislatia financiara. 

Existenta unor situatii cum ar fi reglementarea definitiva a dreptului de proprietate asupra 
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terenului din incinta intreprinderii, contracte pe termen lung cu furnizorii, achitarea la termen 

a datoriilor catre bugetul de stat, a imprumuturilor contractate, inexistenta litigiilor, constituie 

puncte forte pentru intreprindere.  

                 Conflictele de munca, obligatiile fiscale, litigiile contractuale cu terti reprezinta 

puncte slabe si vor influienta in mod negativ atat valoarea intreprinderii cat si pretul ei de 

vanzare. Stabilirea diagnosticului juridic contine doua etape:  

         A. Solicitarea documentelor legale care, in prima faza, conditioneaza declansarea 

evaluarii, iar in cea de-a doua faza, permite efectuarea propriu-zisa a evaluarii.  

         B. Analiza aprobarilor si documentatiei pusa la dispozitie, sub indoitul aspect al 

posibilitatii declansarii si respectiv al efectuarii evaluarii intreprinderii si activului, precum si 

al stabilirii punctelor forte si slabe ale societatii comerciale.  

           Lista documentelor necesare sau utile pentru efectuarea diagnosticului si evaluarii 

propriu-zise ce privesc unitatea detinatoare  

           • actul de infiintare al societatii comerciale (hotararea guvernului, pentru unitatile de 

interes republican, si decizia organului de administratie locala pentru unitatile de interes 

local).  

           • bilantul, contul de profit pierdere  

                  • titlurile de proprietate sau dovada dreptului de folosinta asupra terenurilor, 

precum si ale cladirilor)  

                 • situatia creditelor contractate si a garantiilor constituite  

                • situatia altor sarcini ce greveaza activul de baza al unitatii detinatoare  

                • contractele de inchiriere, leasing, locatie de gestiune  

                • contractele de asigurare incheiate  

                • documentele ultimului control fiscal  

                 • ultimul control al comisiei de cenzori  

                • lista marcilor si brevetelor care apartin societatii si cele care apartin unor salariati  

                • alte documente legale sau cu caracter juridic pe care societatea detinatoare le 

considera necesare sau utile pentru desfasurarea evaluarii, referitor la elementele corporale 

sau necorporale, dotare tehnica si nivel tehnologic, uzura fizica si morala a acesteia. 

 

 

                  AACCOORRDDUURRIILLEE  DDEE  AASSOOCCIIEERREE  LLAA  UUEE  
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       Realizarea reformei si dezvoltarea Romaniei pe principiile economiei de piata impun, 

printre altele, o larga deschidere in economia mondiala. 

       Relatiile economice externe ale tarii noastre se circumscriu prioritar in spatiul geopolitic 

european in care ne situam.Cea mai mare parte a comertului exterior se realizeaza cu tari din 

aceasta parte a lumii, dar se dezvolta, desigur, si relatiile economice cu celelalte state.Din 

multimea a-cordurilor economice incheiate dea-lungul anilor cu diferite tari, o impor-tantanta 

deosebita o au : Acordul Interimar de Asociere a Romaniei la Uniunea Europeana, Acordul de 

Comert Liber cu tarile Asociatiei Econo-mice a Liberului Schimb (din Europa), Acordul cu 

S.U.A. , precum si ob-tinerea de preferinte vamale generalizate din partea S.U.A. si a 

Federatiei Ruse. 

       Conditiile proprii Romaniei in lumea de azi o determina sa faca din integrarea in 

structurile europene obiectivul fundamental al relatiilor sale externe, intrucat aceasta este 

singura cale pentru a-si asigura stabilitatea si integritatea nationala. 

       Structurile europene sunt formate din mai multe institutii, care s-au constituit prin 

acorduri intre statele europene interesate si in care acestea sunt reprezentate.Obiectul acestor 

institutii il formeaza problemele economice, sociale, militare si politice considerate pe 

ansamblul statelor participante, dezvoltarea si rezolvarea problemelor fiecarui stat realizan-

du-se in acest context.Scopul major al structurilor europene il reprezinta dezvoltarea 

armonioasa, echilibrata, la un inalt nivel, a tarilor membre, precum si crearea celor mai 

adecvate mijloace pentru protejarea si apa-rarea securitatii nationale a fiecarei tari in parte si a 

tuturor impreuna. 

       Integrarea inseamna, in primul rand, aderarea la structurile europene, ceea ce se 

realizeaza prin acorduri bilaterale intre Romania si institutiile respective reprezentand statele 

membre.Acestei deschideri ii urmeaza integrarea efectiva – un proces complex, care are la 

baza principiile com-patibilitatii si complementaritatii si care consta in : 

➢ adaptarea economiei si a celorlalte domenii – social, militar si politic, la contextul 

realitatilor proprii tarilor integrate deja si impreuna cu care va evolua ulterior ; 

➢ dezvoltarea relatiilor a cooperarii cu institutiile europene si parte-neri din tarile 

membre. 

       Prin integrare, economiile tarilor participante devin compatibile intre ele si, totodata 

complementare, conditii absolut necesare pentru dezvolta-rea lor armonioasa. 

       In cadrul structurilor economice europene create, locul cel mai important il are Uniunea 

Europena. 
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       Uniunea Europena a fost constituita in anul 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma 

(intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958), la data respectiva numindu-se Comunitatea Economica 

Europena (C.E.E., tran-sformata recent in Uniunea Europena).Membrii fondatori au fost : 

Franta, R.F a Germaniei, Belgia, Luxemburg, Italia si Olanda.In prezent, aceasta cuprinde 15 

tari, cu perspectiva ca in orizontul anilor 2000 sa mai adere Bulgaria, Cehia, Polonia, 

Romania, Slovacia. 

       Inca de la infiintare, Uniunea Europena (fosta C.E.E.) a anuntat intentia de a crea o piata 

comuna (unica) si de apropiere progresiva a politicilor economice ale statelor membre, astfel 

incat sa se asigure dez-voltarea armonioasa a activitatii economice, expansiunea continua a 

acesteia, cresterea stabilitatii sale, sporirea standardului de viata, precum si relatii mai stranse 

intre tarile participante.Pentru finalizarea acestui scop s-au urmarit in mod prioritar realizarea 

uniunii vamale, liberalizarea circulatiei capitalurilor si a fortei de munca, formarea pietei 

comune agricole, constituirea uniunii economice si monetare.Cele mai multe obiective au 

fost, pana in prezent indeplinite. 

       In ceea ce o priveste, Romania si-a manifestat in mod expres optiu-nea pentru integrarea 

deplina in Uniunea Europena si hotararea de a-si indeplini toate angajamentele asumate prin 

Acordul de asociere, semnat in 1993 si devenit efectiv din 1995.Romania are in vedere, in 

prezent, realizarea adaptarilor necesare in planul mecanismelor economice, care sa-i permita 

trecerea de la statutul de asociat la cel de membru al Uniunii Europene. 

       Acordul de asociere reprezinta, in acelasi timp, un instrument efectiv de impulsionare a 

reformei economice din tara noastra.Prin indeplinirea prevederilor sale, economia Romaniei 

va ajunge la un nivel de dezvoltare care-i va permite sa concureze cu parteneri straini atat pe 

propria piata, cat si in exterior, fara a fi supusa unor discriminari 

       Parcurgerea perioadei de tranzitie, in concordanta cu angajamentele asumate prin Acordul 

de asociere, precum si eventuala accelerare a dinamicii acestui proces vor avea un rol 

hotarator  in pregatirea corespun-zatoare a Romaniei pentru atingerea obiectivului final – 

aderarea la Uniunea Europena. 

Restructurarea agriculturii româneşti – condiţie de aderare la Uniunea Europeană 

 Agricultura a reprezentat dintotdeauna pentru economia românească una dintre cele 

mai importante activităţi şi una din resursele potenţiale pentru dezvoltare economică.  

  Solul cât şi condiţiile climaterice asigură o producţie agricolă suficientă pentru 

autoconsum la majoritatea produselor agricole, cu excepţia zahărului, importanţa agriculturii 
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fiind relevată şi de faptul că a absorbit forţa de muncă eliberată de industriile urbane în 

perioada de tranziţie socio-economică.  

Populaţia activă ocupată în acest sector a crescut de la 28,2% în anul 1990 ajungând la 

41,2% în anul 2001. Pornind de la acest aspect, totuşi, dat fiind că ponderea în PIB, deşi 

constant semnificativă de-a lungul perioadei 1990-2001 (la nivelul anului 2001 se cifra la 

21,5%), putem aprecia că peste 40% din populaţia activă asigură, doar, mai puţin de un sfert 

din valoarea PIB. Problema rezidă din eficienţa1 scăzută a agriculturii (32,52%) comparativ 

cu ţările membre U.E. (Franţa 59,57%; Germania 100%; Marea Britanie 82,35%) sau unele 

ţări candidate la U.E. (Ungaria 88,0%). 

 România se caracterizează printr-o structură agrară dispersată şi o dimensiune medie 

redusă a gospodăriilor agricole individual (din peste 10 500 000 ha suprafaţă agricolă 

aparţinând sectorului privat aproximativ jumătate sunt exploatate în gospodării de 

subzistenţă). 

Negăsirea mijloacelor de trecere, la nivel microeconomic, de la sistemul de comandă 

la forme de organizare specifice economiei de piaţă, lichidarea patrimoniului fostelor CAP-uri 

pe calea distrugerii fizice a activelor, lipsa inventarului necesar  pentru ca noii proprietari să-şi 

poată lucra pământul, lipsa orientării şi stimulării producătorilor agricoli  privaţi către forme 

de organizare de tip asociativ sau de dezvoltare a fermelor în sistem de arendă au determinat 

scăderea producţiei agricole.  

Având în vedere observaţia obiectivă conform căreia pe fondul acumulării de mijloace 

de producţie, în decursul istoriei, în zona temperată, dimensiunile tot mai mari de folosire ale 

factorilor intensivi de producţie au condus la diminuarea necesarului de suprafaţă de teren 

agricol pentru hrana unei persoane de la 3,2 ha în sistemul pastoral de agricultură la numai 

0,17 ha în sistemul intensiv, avînd ca suport chimizarea, mecanizarea, irigaţiile, soluţia 

retehnologizării agriculturii româneşti cu spijin financiar, ar putea ca în scurt timp să-i aducă 

acesteia un plus peste cererea internă ce ar putea fi orientat spre exportul în ţările U.E. O altă 

soluţie posibilă ar putea fi un parteneriat cu agricultorii din U.E. ce ar duce la diminuarea 

costului de producţie total. 

În opinia unor specialişti români, şi condiţiile externe au influenţat negativ sectorul 

agricol: şocurile mondiale sau regionale, printre care scăderea preţurilor pe plan mondial şi 

 
1 Eficienţa agriculturii - raport între ponderea agriculturii la formarea PIB- ului şi ponderea populaţiei agricole 

ocupate în populaţia totală ocupată 
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concurenţa neloială a exporturilor subvenţionate, în special cele provenind din ţările CEFTA2 

şi ale Uniunii Europene.  

-  Principala concluzie, într-un studiu realizat la sfârşitul anilor ’90 de Comisia 

agrară a Uniunii Europene privind situaţia celor zece ţări candidate la aderare, a fost aceea că 

în majoritatea ţărilor Europei Centrale şi de Est e puţin probabil să se reuşească, ca într-un 

viitor apropiat, să se completeze reforma agrară şi să se restructureze filierele alimentare şi 

agricultura în general. Posibilităţile de subvenţionare restricţionate a exporturilor UE, precum 

şi scăderea consumului ca urmare a preocupărilor crescute pentru sănătate apar ca două 

obstacole majore care stau în calea valorificării potenţialului agricol de care dispun ţările 

candidate: lipsa capitalului, problemele structurilor agrare şi disfuncţionalităţile din avalul 

agriculturii. 

Pentru facilitarea implementării Acquis-ului comunitar în ţările candidate şi consolidarea 

cadrului necesar dezvoltării durabile a sectorului agricol şi a zonelor rurale, din anul 2000,     

s-au demarat formalităţile pentru Programul SAPARD3  

Negocierile de aderarea la UE cu referire la capitolul 7 - “Agricultura”, sunt laborioase şi 

necesită un interval de timp mai lung, datorită aspectelor sensibile ale PAC (implicaţiile 

majore asupra bugetului comunitar şi volumul mare al acquis-ului în domeniu). Rezultatul 

negocierilor impune demararea următoarelor măsuri: 

✓ dezvoltarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Agriculturii, 

Alimentaţiei şi Pădurilor şi a instituţiilor subordonate de racordare a politicii agricole 

naţionale la PAC; 

✓ aplicarea unei politici agricole şi de dezvoltare rurală coerentă, precum şi identificarea şi 

adoptarea măsurilor orizontale, specifice PAC, relevante pentru priorităţile de dezvoltare 

agricolă şi rurală ale României, ca principală condiţie pentru desfăşurarea negocierilor la 

acest capitol; 

✓ accelerarea clarificării drepturilor de proprietate asupra terenurilor, inclusiv încadastrarea 

acestora, finalizarea procesului de privatizare şi crearea unei pieţe funcţionale a 

terenurilor, elemente care facilitează concentrarea proprietăţii agricole şi, în acest fel, 

constituirea unor exploataţii agricole viabile şi eficiente; 

✓ adoptarea şi implementarea într-un ritm mai rapid a acquis-ului, în special dezvoltarea 

pieţelor agricole, constituirea şi întărirea asociaţiilor de producători, adoptarea 

 
2 CEFTA – Acordul central-european de comerţ liber, constituit în decembrie 1992 la Cracovia (Polonia); 

România s-a asociat începând cu 1.07.1997 
3 Programul SAPARD este instrument financiar de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală 
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standardelor comerciale şi de calitate comunitare, crearea sistemului informaţional al 

pieţei şi controlul veterinar şi fitosanitar intern şi la frontieră; 

✓ analiza rezultatelor recensământului agricol din anul 2002 care va facilita furnizarea 

informaţiilor şi stabilirea detaliilor necesare pentru desfăşurarea unor negocieri de 

substanţă; 

✓ construirea în perioada 2002-2018 a bazelor legale şi instituţionale pentru constituirea 

cadrului de participare la aplicarea PAC şi de utilizare a fondurilor comunitare destinate 

agriculturii şi dezvoltării rurale, în special în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de 

Administrare şi Control, precum şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie. Un prim pas s-a făcut 

prin implementarea programului SAPARD începând cu anul 20014. 

 

EXEMPLU: 

S.C. DRUM CONSTRUCT S.R.L. 

Diagnostic de evaluare 

 

Întreprinderea "SC Drum Construct" SRL,cu sediul in Cluj-Napoca,Str. Aurel Suciu 

nr 32,cod fiscal R 14627434,inregistrata la Registrul Comertului din Cluj-Napoca,sub 

numarul J12/879/2002, cod CAEN :4523-construstructii de autostrazi,aerodroame si 

constructii destinate sportului,cu un capital social de 75 000 EUR . 

  

 Întreprinderea este o societate cu răspundere limitată fiind infiintata in anul 2002 şi 

face parte din categoria întreprinderilor mici si mijlocii. Întreprinderea este proprietatea a 2 

membri asociaţi. 

 

Repartizarea capitalului social  

al “SC Drum Construct” SRL între asociaţi 

 

Asociatul Suma, EUR Cota, % 

Popa Ileana 37 500 50 

Filip Cornel 37 500 50 

 
4 Constituirea Autorităţii de Management pentru programul SAPARD în cadrul Ministerului Integrării Europene 

– H.G. nr. 339/2001 (pentru asigurarea monitorizării şi evaluării programului); s-au constituit comitete de 

monitorizare a programului (Decizia primului ministru nr. 271/2001) şi, respectiv, acreditare naţională SAPARD 

(H.G. nr. 859/2001); s-a definitivat structura organizatorică a Agenţiei SAPARD etc. 
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TOTAL 75 000               100 

 

       Scopul întreprinderii este prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru 

realizarea intereselor sociale şi economice ale membrilor asociaţi pe baza beneficiului 

obţinut. 

Pentru realizarea scopurilor propuse întreprinderea va practica următoarele genuri de 

activitate: 

• consolidare terasamente 

• aparare de mal 

  ziduri de sprijin 

  drenuri orizontale si drenuri transversale plus consolidare cu micropiloti. 

2.DIAGNOSTICUL COMERCIAL 

     Serviciile oferite de SC Drum Construct SRL sunt specifice activitatii de constructie 

,cai ferate,drumuri,poduri,terasamente si anume: 

 • consolidare terasamente 

• aparare de mal 

  ziduri de sprijin 

  drenuri orizontale si drenuri transversale plus consolidare cu micropiloti, 

acestea se vor executa conform proiectului prezentat de catre beneficiar . 

         Lucrarile executate de firma se vor face conform proiectului si vor avea receptia 

beneficiarului.La aceste lucrari se va da termen de garantie,si dupa expirarea 

acestuia,beneficiarul va returna Garantia de buna executie. 

 Lucrarile vor fii receptionate de catre un diriginte de sanrtier autorizat,apartinand 

consultantei,iar receptia finala se va face de catre o comisie de receptie formata din toti 

factorii de raspundere . 

          La aceste lucrari se vor utiliza urmatoarele materiale:ciment,balast,nisip,piatra 

sparta,piatra concasata,sine de cale ferata,traverse de lemn si beton,material marunt de 

cale:tirfoane si buloane,care asigura prinderea sinelor de traverse.  

Societate participa la licitatii,unde indeplineste toate conditiile de participare,avand toate 

taxele achitate la zi. 

 

2.1 PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR 
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Piaţa aleasă de societate este o piaţă în creştere, diversificata,formata din: reabilitari 

drumuri,reabilitari terasamente,refacere poduri si podete,constructie autostrazi,aparari de 

maluri si sprijiniri. In viitorul apropiat, dacă veniturile de la activitatea vor spori, se aşteaptă 

deschiderea de noi puncte de lucru în alte judete ale tarii,avand in vedere noile lucrari care se 

preconizeaza,din cauza calamitatilor din anii 2018,2019. 

Avand in vedere amploarea lucrarilor,cota pe piaţă va fi majoră (se aşteaptă la  3-5%, aceasta 

mărindu-se odată cu poziţionarea şi pe alte pieţe).    

Pentru păstrarea şi lărgirea poziţiei pe piaţă întreprinderea va adopta o  strategie îndreptată 

spre: 

- ridicarea calităţii serviciilor; 

- diversificarea prestarilor de serviciiin constructii; 

- ridicarea nivelului de deservire post-vânzare;            

- stabilirea unii preţ convenabil pentru toti beneficiarii. 

 

 

2.2BENEFICIARII: 

 

Beneficiarii potenţiali ai societatii sunt Compania Nationala DE Cai Ferate CFR 

SA,Compania Nationala De Drumuri si Autostrazi, Consiliile Judetene, Primariile, precum si 

alte societati comerciale. Totuşi piaţa ţintă o constituie Compania Nationala de Drumuri si 

Autostrazi. 

Pentru ai determina pe beneficiari să cumpere serviciile  prestate de societate, 

conducerea va pune accentul, în primul rând, pe calitatea deosebită a executarii lucrarilor, 

preţul convenabil, promptitudinea indeplinirii lucrarilor, noutatea serviciului ,şi 

respectarea termenelor de executie.. La toate acestea se mai adaugă faptul că lucrarile vor 

fii realizate cu materii prime de calitate superioara. 

Frecventa lucrarilor va fii superioara pe perioada primavara-toamna,fata de 

perioada de iarna. 

Serviciile executate vor fii predate beneficiarului,pe baza procesului verbal de receptie. 

Odată cu lărgirea activităţii şi pieţei de desfacere, se preconizează obtinerea a cat mai multe 

lucrari,in acest domeniu de activitate. 
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Preţurile la serviciile ewxecutate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieşind din 

costurile de producţie şi din alte cheltuieli. Se preconizează de a stabili preţurile la un nivel 

mai jos CLI 5-8% fata de alte societati sociale cu acelasi domeniu de activitate.Asfel,prin 

participarea la licitatii ,se vor obtine mai multe lucrari.  

Reclama serviciilor prestate va fi efectuată prin intermediul reţelei mass-media, foi volante, 

standuri luminescente şi pe utilajele si mijloacele de transport ale societatii,precum si pe 

echipamentele de protectie ale muncitorilor. 

 

2.3CONCURENŢA 

In Cluj-Napoca există multe firme concurente,din care cele mai importante sunt: 

Antrepriza.Reparatii.Lucrari,Drumuri.,Filiala Drumuri si Poduri Cluj,SC 2 Invest,SC 

Diferit SRL..Aceste firme au o dotare superioara,dar preturile practicate la executarea 

lucrarilor sunt superioare celor practicate de Drum Conastruct,desi calitatea lucrarilor este 

acesiasi.Datorita concurentei,sociatatea Drum Construct investeste in achizitionarea de 

tehnica si utilaje,pentru a se ridica la acelasi nivel de dotare cu cel al concurentilor. Prin 

combinaţia preţ&calitate, sperăm să cucerim un segment mai mare de piaţă. 

Avand in vedere multitudinea de lucrari existente,aparute in urma calamitatilor,nu 

se pune problema unei concurente neloiale intre firmele de constructii.Fiecare firma avand 

posibilitatea sa contracteze lucrari,in functie de capacitatea lor de productie. 

 

       

 

 

     Analiza punctelor forte şi slăbiciunilor concurenţilor 

 Puncte forte Slăbiciunile 

A.R.L   S.A 

- experienţă mare;  

- amplasament favorabil 

- dotari complexe 

- pret mare 

- timp de executie prelungit 

F.D.P   S.A 

- dotari cu utilaje complexe 

- servicii variate 

- popularitate 

- calitatea serviciilor 

- pret ridicat 

- timp de executie prelungit 
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- amplasament favorabil  

 

Analiza comparativă a concurenţilor 

Indicatorii 

Nr. max. 

de puncte 

(1-5) 

Drum – 

Construct 

Concurent 

A.R.L F.D.P 

Sserviciul 4 4 4 4 

Preţul 5 5 4 3 

Calitatea 5 5 4 4 

Amplasarea întreprinderii 5 4 5 5 

Distribuirea produsului 5 4 5 5 

Deservirea post-vânzare 4 4 4 4 

Image-ul întreprinderii 4 4 4 4 

Alte:     

Numărul de puncte            32 30 30 29 

      

 

 

 

3.DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE  

        Societatea Drum Construct S.R.L are in structura manageriala doi asociati,unul 

administrator al doilea asociat. 

 Societatea va avea in structura sa organizatorica 5 departamente:    

• Compartiment Economic 3 persoane 

• Compartimentul Protectia Muncii ,PSI, SC 2 persoane; 

• Compartiment Calitate Productie  5 persoane; 

• Compartimentul Tehnic(Mecanizare,metrologie)  4 persoane la sediul 

firmei, 

    Sub conducerea acestui compartiment exista puncte de lucru cu 40 angajati ;        

• Compartimentul Managementul Calitatii  2 persoane si               

Departamentul de Conducere 1 persoana. 
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In total societatea are 57 de persoane angajate.Personalul societatii va fii angajat prin concurs 

,in urma sustinerii unui interviu;criteriile de selectii vor fii :pregatirea in domeniu,experienta 

de lucru,modul de prezentare,capacitatea de lucru in echipa,capacitatea de adaptare la 

schimbari.  

Firma va fi condusă de toţi asociaţii în dependenţă de cota fiecăruia la capitalul statutar 

al întreprinderii. Asociaţii vor coordona întreaga activitate, se vor ocupa direct de problemele de 

aprovizionare, producţie şi desfacere, de asemenea vor angaja şi controla personalul. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.1Evolutia nr.de personal 

Anul 2018 2019 

Nr de angajati 25 57 

ADMINISTRATOR 

GENERAL 

Compartiment  CQ Compartiment  TEHNIC 

• Mecanizare; 
• Metrologie. 

•  

Compartiment  

 MANAGEMENTUL  

CALITĂŢII 

Compartiment  

ECONOMIC 

Formaţii de 

Lucru 

Protectia 

muncii, PSI, 

SC 
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 Numarul angajatilor a crescut in anul 2019 fata de anul precedent,datorita dorintei de 

expansiune a firmei precum si datorita nevoii de forta de munca,personanul din anul 2018 

neputand face fata comenzilor si neexecutand la timp lucrarile. 

 

 

                 3.2Structura personalului in functie de studii 

studii superioare 5 In proportie de   13%             

Studii medii 10 32% 

Studii elementare 42 55% 
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       Pentru angajarea intregului personal,societatea va folosi un sistem de recrutare 

profesional,cautand ca persoanele care vor fii selectionate in urmainterviului sa fie 

bine pregatite profesional,sa aiba experienta in domeniu,sa aiba capacitate de lucru in 

echipa,sa fie receptive si adaptabile la schimbarile ce pot avea loc,sa aiba capacitate 

de invatare. 

Personalul selectionat va traversa o perioada de proba de 2 saptamani, in care isi va 

dovedi calitatile ,si in care va fii instruit cu privire la sarcinile care ii revin fiecarui 

angajat in parte.Dupa aceasta perioada se va stabili daca angajatul va face parte din 

personalul societatii sau nu. 

       4.Diagnosticul industrial 

Analizând sectoarele date putem afirma că acestea : 

-  sunt relativ compacte; 

- infrastructura slab dezvoltată; 

-  inexistenţa unei oferte largi de servicii in domeniul constructiilor. 

Concurenţii de asemenea sunt mai putini in aceste zone,si cu dotari mai slabe de 

utilaje,mijloace de transport si personal.,precum si executare de lucrari de calitate scazuta 

 Alte avantaje: 

- condiţii de lucru normale (electricitate, canalizare, încălzire,  telefon); 

- existenţa staţiilor de alimentare cu combustibil în apropiere; 

- existenţa unui număr mare de lucrari in domeniul constructiilor 

 

 

LISTA CU PRINCIPALELE DOTARI TEHNICE 

 

      Utilizate la executarea serviciilor pentru care am solicitat autorizatie 

 

Nr.crt Denumirea ptincipalelor 

utilaje,echipamente,mijloace 

de transport si AMC 

U.M 

(buc-

seturi) 

Asigurate 

din dotare 

proprie 

Asigurate de la 

terti,din alte 

resurse-

contracte,conventii 

de inchiriere 

1 Macara 1 Da  

2 Buldozer 1 Da  

3 Autocisterna ciment 1  Da 
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4 Excavator 1 Da  

5 Tractor  U 650+ remorca 1  Da 

6 Autoutilitara 1 Da  

7 Autobasculanta 1 Da  

 

 

4.1 Procesul de productie 

       EXECUTARE DE LUCRARI 

Procesul de producţie constă în următoarele etape: 

- Aprovizionarea cu materie primă si materiale ale societatii. 

- Achizitionare de mijloace fixe si obiecte de inventar 

- Angajare de personal. 

- Inchiriere utilaje 

Materia primă si materialele vor fii procurate de la producătorii autohtoni.  

Societatea are incheiate contracte de achizitie a materialelor de constrictii cu cele mai 

importante societati de materiale de constructii,la un pret avantajos. 

Pentru executarea in cele mai bune conditii a lucrarilor,societatea va folosi tehnologiile 

cele mai avansate,atat din dotarile proprii,cat si din inchirierea acestora. 

 Societatea estimeaza un necesar al urmatoarelor utilitati : 

-energie electrica si gaze naturale utilizata pentru iluminatul spatiului,pentru anumite 

instalatii si echipamente care functioneaza pe baza de electricitate;-combustibil utilizat 

pentru functionarea unor utilaje . 

-apa curenta,canal salubritate 

-cheltuieli cu convorbirile telefonice. 

 Aceste utilitati sunt furnizate de catre firmele in domeniu,la tarifele stabilite pentru 

persoane juridice. 

 

ORIENTAREA SPRE CLIENTI 

 

1.Marketingul interactiv sau relational 

 

Marketingul pentru clientii existenti include actiunile care se desfasoara in momentul 

contactului dintre prestator si consumator, abordate in viziunea de marketing. 
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Componenta centrala este produsul creat si livrat(ambianta, personal in contact, baza 

tehnico-materiala, participarea clientului), actiuni promotionale,pret efectiv si distributie( 

preluarea comenzii, ordonarea cererii, organizarea platii). 

El se constituie intr-o apropiere de marketingul bazat pe interactiunea directa si pe 

termen lung intre piata si personalul firmei.  

Urmareste crearea de valoare pentru client si dezvoltarea relatiei cu clientul astfel incat 

sa existe o comunicare avantajoasa pentru ambele parti implicate in procesul servuctiei. 

Un concept nou care implica dinamica relatiei dintre client si intreprindere este cel de 

orientare spre clienti. 

 

2.Conceptul de orientare spre clienti 

Orientarea spre clienti este o garantie stiintifica solida pentru succesul si mentinerea 

unei intreprinderi pe piata. 

Cauzele care au determinat aplicarea deficitara a orientarii spre clienti in intreprinderi 

sunt variantele de interpretare in circulatie si multitudinea de concepte. Orientarea spre clienti 

inseamna identificarea si analiza continua si cuprinzatoare a asteptarilor 

clientilor,transpunerea acestora in realizarea produselor si serviciilor,in modul de desfasurare 

a interactiunii cu clientii,cu scopul dezvoltarii si mentinerii unor relatii pe termen lung si 

economic avantajoase cu clientii.Daca orientarea spre piata are in vedere nu numai orientarea 

intreprinderii catre clientii actuali ci si catre ansamblul participantilor pe piata care intra in 

relatie cu intreprinderea in scopul construirii unor avantaje concurentiale, al asigurarii 

competitivitatii intreprinderii pe termen lung, orientarea spre clienti are ca scop satisfacerea 

nevoilor clientilor, a asteptarilor acestora si nu construirea unui avantaj in raport de 

concurenta de pe piata. 

Se considera ca o intreprindere are o buna orientare spre clienti daca: 

- prezinta calitate ridicata produselor/serviciilor; 

- aplica un management activ al reclamatiilor, o reactie rapida la cererile deosebite ale 

clientilor ; 

- aplica o motivare puternica salariatilor ; 

Cele mai relevante trasaturi –cheie ale marketingului relational si , in acelasi timp, 

elemente de diferentere fata de marketingul tranzactional sunt legate de: 
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- punerea accentului pe asigurarea unor bune relatii intense, interactive si fidelizarea 

cumparatorilor;  

orientarea spre beneficiile pentru clienti, un contact ridicat cu clientii;  

- - preocupare a intregului personal pentru calitate ; 

- angajare ridicata in asigurarea serviciilor pentru clienti, o abordare dinamica si pe termen 

lung a efectelor in timp. 

Demersul de marketing orientat spre clientii existenti trebuie sa se permanentizeze in 

firmele de servicii.El are ca obiective cresterea volumului incasarilor sau cresterea cotei de 

piata si reducerea numarului celor care achizitioneaza servicii de la alte firme. Este important 

sa existe permanent noi clienti, dar este foarte eficient pentu firma de servicii sa fidelizeze 

clientela, sa permanentizeze legaturile cu clientii deja existenti. 

Marketingul relational reprezinta atragerea, dezvoltarea si pastrarea relatiei cu clientul. 

Crearea si pastrarea clientelei se constituie in activitati care conduc cu certitudine la obtinerea 

de profit intrucat clientii isi extind permanent aria cumparaturilor, transmit informatii 

favorabile despre firma de servicii.  

Costul de marketing este mai redus decat in cazul in care firmele doresc sa atraga noi 

clienti intrucat trebuie sa suporte costuri care au in vedere informarea clientilor potentiali in 

legatura cu ceea ce le pot oferi. 

Marketingul relational conduce la formarea unui parteneriat stabil intre clienti si 

prestatori cu beneficii pentru ambele parti, la o personalizare a relatiilor dintre parti si la 

rezultate benefice atat sub aspect material dar si functional.Din pacate, sunt tot mai putine 

firme prestatoare de servicii care se preocupa de aplicarea marketingului relational intrucat se 

considera ca se pot obtine castiguri mai importante daca se adauga permanent noi clienti.  

Aceasta optica poate aduce beneficii numai pe termen scurt. 

Transformarea clientului in sustinator, in "avocat" al firmei este o activitate graduala 

care implica relatii preferentiale stabilite in raport de numarul de contacte dintre firma si 

client. 

Marketingul relational se fundamenteaza pe calitatea totala a serviciului. Iar formele de 

manifestare a calitatii serviciului relevante pentru construirea unor relatii preferentiale: sunt: 

corectitudinea, marketingul de la persoana la persoana si imbunatatirea continua a serviciului. 
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Corectitudinea presupune din partea prestatorului predispozitia spre ascultarea 

problemelor, obiectivelor pe care si le-a fixat clientul, transmiterea de informatii corecte, 

complete in legatura cu serviciile oferite. 

Marketingul de la persoana la persoana presupune anumite actiuni prin care fiecare 

consumator sa fie tratat ca un posibil sustinator fidel, ca pe un segment important de piata. 

Aceste actiuni se refera in principal la: 

- accesul consumatorului la serviciu la momentul oportun si in conditii acceptate 

de fiecare client ; 

- comunicarea in ambele sensuri in scopul evaluarii corecte a perceptiei asupra 

serviciului, a schimbarilor dorintelor consumatorilor; 

- aplicarea unui management eficient bazat pe idei noi si pe motivarea 

personalului. 

- imbunatatirea continua a serviciului prin completarea serviciului cu altele 

suplimentare pentru ca oferta sa fie cat mai atractiva trebuie sa aiba in vedere servicii care 

au valoare pentru clienti, care sunt greu de imitat de concurenta si care sa fie fezabile din 

punct de vedere financiar. 

O patrunzatoare intelegere a nevoilor clientilor privita pe termen lung ia locul efortului 

principal de continua extindere a pietei pe seama cresterii cantitative a ofertei.  

Pentru a ramane competitive pe piata, organizatiile adopta si demonstreaza o orientare 

clara catre client este justificata din mai multe considerente: 

-exigentele sunt in continua crestere, iar organizatia isi adapteaza produsele sau 

serviciile, astfel incat sa raspunda acestora; 

-concurentii introduc si ei imbunatatiri pentru a ajunge din urma sau chiar depasi 

organizatia inovatoare; 

-clientii se obisnuiesc cu ceea ce li se ofera si incep sa aiba asteptari din ce in ce mai 

mari. 

Pentru a avea succes pe piata interna si externa,intreprinderile trebuie sa-si 

concentreze eforturle spre intelegerea si satisfacerea nevoilor si asteptarilor clientilor 

actuali,dar si ale celor potentiali.  

Necesitatile si asteptarile clientilor sau beneficiarilor pot include de exemplu, 

conformitatea produsului sau serviciului, performantele acestuia, modalitatea de livrare, 
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activitati post-livrare, preturile si costurile de exploatare, securitatea produsului, impactul 

asupra mediului. 

În vederea cresterii satisfactiei clientilor si fidelizarii celor importanti, dar si pentru a 

ramane competitive pe piata,intreprinderile adopta o abordare relativ noua :orientarea catre 

client, in comparatie de cea traditionala-cautarea de clienti. 

De asemenea, intreprinderile identifica si culeg in permanenta date si informatii 

referitoare la clirenti, pentru a raspunde obiectivelor lor prioritare. 

O intreprindere orientata catre clienti, este in masura sa previzioneze comportamentele 

viitoare ale acestora si, ca urmare, sa le satisfaca mai bine necesitatile si asteptarile. 

Cunoscand ceea ce creaza valoare pentru client, colectand si analizand date si 

informatii relevante referitoare la clienti, adoptand in mod constant si dinamic metodologii 

care corespund cerintelor clientilor, intreprinderile sunt capabile sa dezvolte relatii de lunga 

durata cu clientii,care pot oferi beneficii tuturor partilor interesate. 

 

3.Conceptul de fidelizare a clientilor 

 

Fidelizarea clientilor cuprinde ansamblul masurilor unei intreprinderi prin care se 

urmareste orientarea pozitiva a intentiilor comportamentale ale clientilor actuali si ale 

clientilor viitori fata de un ofertant sau prestarile acestuia pentru a obtine o 

stabilizare,dezvoltare a relatiilor cu clientii. 

 

3.1.Managementul fidelizarii clientilor - este definit ca activitatea de analiza, planificare, 

realizare si control sistematic al ansamblului masurilor orientate spre clientii actuali ai 

intreprinderii cu scopul mentinerii si dezvoltarii relatiilor de afaceri ale intreprinderii cu 

acestia.  

Scopul marketingului relational este fidelizarea clientului prin parcurgerea mai multor etape 

incepand cu prima cumparare. 

 

Fidelizarea clientilor este explicata in lucrari stiintifice semnate de Diller 1995, 

Bhote 1996, Peters 1997, Bhrun/Homburg 1999. 

Se refera in principal la : 

- comportamentul real- revenirea pentru cumparare, realizarea unei cumparaturi 

suplimentare, comunicarea de la om la om in directia cumpararii; 
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- comportamentul intentional- intentia de revenire pentru cumparare, intentia de a face 

cumparaturi suplimentare, intentia de a recomanda si altora. 

 

Strategia de fidelizare a clientilor, asa cum este explicata in lucrarile stiintifice, implica 

un demers care include activitatile: 

1.stabilirea domeniului de referinta al fidelizarii care poate fi producatorul, 

produsul/serviciul, marca; 

2.stabilirea grupurilor tinta ale fidelizarii prin analiza portofoliului de clienti care consta in 

clasificarea clientilor dupa diverse criterii: venituri disponibile; ciclul de viata al clientului 

; valoarea vanzarilor catre client pana in prezent si in conturarea valorii clientului. 

Valoarea vietii clientului este suma algebrica a tuturor incasarilor si platilor referitoare 

la un client si care apar in faza de atragere ca si ulterior in derularea tuturor relatiilor de 

afaceri cu clientul. 

Pentru ca intreprinderea sa-si stabileasca prioritatile in privinta clientilor este necesara 

realizarea unui proces de analiza a portofoliului de clienti folosind baza de date care include 

informatii detaliate despre acestia. 

Se pot evalua in raport de veniturile incasate de la clienti, de durata colaborarii cu 

clientul, posibilitatea de a se transforma in promotor al serviciilor consumate in cadrul 

intreprinderii. 

S-au evidentiat patru categorii de clienti : 

1.clienti star care au un potential ridicat de profitabilitate si o valoare ridicata care 

necesita o abordare diferentiata printr-o strategie focalizata de fidelizare; 

2.clienti productivi care au valoare ridicata dar care au o durata previzibila a relatiei de 

afaceri relativ redusa,acestia se pot fideliza prin intermediul cluburilor ; 

3.clienti semn de intrebare au un potential ridicat de profitabilitate si o valoare in 

crestere putand fi transformati in viitor in clienti star ; 

4.clienti problematici aduc venituri reduse institutiei, iar perspectivele de dezvoltare 

nu sunt favorabile. 

Categoriile de clientela trebuie atent studiate, iar fidelizarea trebuie abordata in raport 

de particularitatile fiecarui grup identificat. 

 

3.4.Stabilirea modalitatii de fidelizare a clientilor care poate fi: 

-emotionala prin satisfacerea trebuintelor sale; 
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- conditionata economic prin contract ( clauze/contracte de service, leasing, garantie, 

abonament), prin atasare tehnic- functionala cand exista dependenta functionala intre serviciul 

de baza si cel complementar. 

 

Gradualitatea activitatii de fidelizare presupune mai multi pasi: 

1.facilitati legate de pret pentru a atrage cumparatorii ; 

2.stabilirea de relatii personalizate, de relatii sociale cu clientii pentru ca acestia sa 

devina sustinatori ai activitatii firmei prin conturarea in mintea clientului a valorii pe care 

acesta o obtine din relatia cu prestatorul ; 

3.stabilirea de legaturi structurale cu clientii. 

 

Consecintele fidelizarii clientilor 

1.Prima faza-contactul clientului cu ofertantul prin cumpararea unui produs sau 

solicitarea unui serviciu. 

2.Cea de-a doua faza-clientul evalueaza situatia,interactiunea si judeca nivelul 

satisfacerii resimtite. 

3.Dupa aprecierea pozitiva sau daca asteptarile clientului au fost depasite se dezvolta 

faza a treia –loialitatea clientului printr-un comportament de incredere,dar si a unei orientari 

pozitive. 

4.Faza a patra-atunci cand convingerea sa se transforma in cumpararea repetata,dar si 

recomandarea produsului sau serviciului altor clienti potentiali. 

Lantul se inchide cu faza a cincea-prin succesul economic al intreprinderii bazat pe 

conditionalizarile evidentiale. 

Expertii in domeniul serviciilor propun urmatoarele strategii de fidelizare a clientilor: 

1. Program de marketing de frecventa care ofera recompense clientilor care cumpara 

frecvent. Se bazeaza pe principiul lui Pareto, adica 80% din activitatea firmei depinde de 20% 

din clientela sa. 

Exemplu:Compania American Airlines a lansat in anii 80 un program prin care dupa 

parcurgerea unei anumite distante de zbor clientul beneficia de un loc la o clasa superioara, 

bilet gratuit sau alte avantaje. 

Lantul Marriot pentru clientii care ating un anumit punctaj primesc camere mai bune 

sau cazare gratuita. . Programe de marketing destinate cluburilor se infiinteaza cluburi, iar 
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calitatea de membru se dobandeste fie in momentul cumpararii produsului/serviciului, fie prin 

plata unei cotizatii.  

Clientii primesc o multime de beneficii ( reviste,consiliere, reduceri de preturi).  

Lansarea unui astfel de program implica analizarea urmatoarelor aspecte: 

(P.Kotler): 

- stabilirea obiectivelor programului: cresterea incasarilor, cresterea frecvernteri 

comenzilor,prevenirea pierderii clientilor, atragerea de noi clienti); 

- stabilirea segmentului de consumatori vizat ( ex: cei care fac cumparaturi de x lei) 

- definirea setului de avantaje ( camera mai luxoasa, gratuitati) 

- elaborarea unei strategii de comunicare eficiente pentru promovarea programului 

- elaborarea unui plan de finantare sustinut prin cotizatiile membrilor, ale 

sponsorizarilorstrategia de implementare ; 

 

4.Conceptul de satisfactie a clientului 

 

Satisfactia clientului reprezinta starea clientului care apare in urma compararii calitatii 

unui podus sau serviciu cu asteptarile sale.  

Satisfactia depinde de ecartul dintre realitate si dorinta si este evaluata prin nivelul 

calitativ al poduselor sau serviciilor oferite. 

Satisfactia clientului este sentimentul unei persoane rezultat prin compararea 

performantelor percepute ale unui produs cu asteptarile respectivei persoane. Evaluarea si 

monitorizarea satisfactiei clientului este un instrument managerial esential al intreprinderii si 

se bazeaza pe analiza informatiilor referitoare la relatia cu clientul. 

Modelul propus pentru evaluarea satisfactiei clientilor consta in doua etape :  

A.Culegerea de date si informatii relevante referitoare la satisfactia clientului si 

perceptia acestuia cu privire la conceptul de valoare si evaluarea performantei organizatiei ;  

B.Utilizarea feed-back-ului de la client pentru dezvoltarea unor programe de 

imbunatatire avand ca scop cresterea satisfactiei clientilor si fidelizarea celor importanti. 
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