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Cuvânt înainte 
Economia mondială, în general, şi cea de tranziţie, în special, resimt nevoia 

schimbării sub impulsul influenţelor revoluţiei ştiinţifico-tehnice, al transformărilor 
economice, politice şi sociale şi în ultimul rând toate se află sau sunt determinate în 
zona investiţiilor. Se certifică, astfel, dinamica organizaţională, resimţită mai mult în 
economiile aflate în tranziţie, transformările instituţionale şi legislative care produc 
schimbări de esenţă în structuri, în strategii şi care relevă noi niveluri de echilibru 
între cerere şi ofertă. 

Oamenii au nevoie de schimbări în mentalitate, competiţia le impune noi 
componente, relaţiile no[ de proprietate determină noi atitudini. Este evidentă o 
accelerare a schimbării. în aceste condiţii, schimbarea poate fi considerată şi ca o 
dimensiune a perspectivei. în acest proces, se cere rigoare, oscilaţiile sunt 
păgubitoare, experienţele insuficient fondate. Această rigoare este necesar să o dea 
managementul, care are de suportat numeroase provocări. 

Echilibrul este greu de găsit şi el comportă analize la nivel mondial, naţional 
şi chiar, pentru anumite domenii de activitate cel mai adesea având caracter 
strategic. Răspunsul la echilibrul optim îl dă comportamentul societăţii în ansamblul 
său, al economiei, în special, nivelul rezultatelor şi situarea în cadrul competiţional. 
Având în vedere că în România şi ţările Uniunii Europene, aproximativ 99% din 
totalul întreprinderilor sunt întreprinderi mici şi mijlocii şi că funcţionalitatea şi 
performanţele acestora depind în mare măsură de capacitatea de a anticipa şi 
pregăti viitorul, prezenta lucrare îşi propune să abordeze problematica specifică 
managementului întreprinderilor mici şi mijlocii atât în contextul economiei de piaţă 
în tranziţie a României, cât şi în contextul integrării europene. 

Lucrarea prezintă o scurtă introducere a ceea ce înseamnă economia de 
piaţă subliniind principalele trăsături şi caracteristici ale acesteia, atât punctele forte, 
cât şi punctele slabe, precum şi percepţia economiei României în raport cu economia 
de piaţă. Cuprinsul este structurat pe două părţi, fiecare dintre acestea incluzând 
atât aspecte teoretice, cât şi practice asupra problematicilor cercetate. 

Prima parte denumită „Consideraţii privind întreprinderile mici şi mijlocii din 
România în contextul integrării europene" cuprinde două capitole în care au fost 
surprinse aspecte privind economia de piaţă, managementul întreprinderilor mici şi 
mijlocii, dinamica, performanţele, perspectivele sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

Partea a doua a lucrării denumită „Cercetări privind principalele direcţii de 
acţiune în vederea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din România", aduce în 
prim plan atât aspecte privind implementarea sistemelor de management integrat, a 
strategiei şi politicii investiţionale în procesul de dezvoltare. 

Partea a treia a lucrării intitulată „Aplicaţii ale tezei" abordează două 
categorii de aplicaţii, prima din domeniul optimizării deciziilor referitoare la investiţii, 
iar a doua privind optimizarea unui proces de fabricaţie. 

Teza de doctorat este rodul unor activităţi de documentare şi cercetare atât 
în domeniul literaturii de specialitate cât şi în interiorul sistemului privat al 
întreprinderilor mici şi mijlocii naţional şi european. 

Timişoara, 2008 Gabriela Mariana Leuca 
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Rezumat: 
Lucrarea abordează aspecte cu privire la starea IMM în 

contextul integrării europene; sunt abordate aspecte referitoare 
la abordarea calitativă a proceselor de fabricare, precum şi 
principalele direcţii de acţiune în vederea dezvoltării IMM în 
România; aceasta în ideea integrării lor în C.E. sub diverse 
forme: colanorare pe orizontală cu diverse IMM similare din CE 
sau realizarea de contracte în vederea colaborării cu întreprinderi 
transnaţionale. 

Lucrarea are în vedere, de asemenea, modul de abordare 
a principalelor strategii pe care IMM trebuie să le abordeze pentru 
ca acţiunile de integrare să poată avea succes. 

Aplicaţia tezei are în vederea un domeniu de referinţă: 
cercetarea de dezvoltare şi un obiectiv de referinţă: realizarea 
unui model pentru activitatea de investiţii pentru realizarea de 
tehnologii noi care vizează obţinerea cuprului pur. 

In teză sunt abordate şi aspecte legate de 
retehnologizarea IMM-urilorîn vederea ascensiunii întreprinderilor 
din C.E. 
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I N T R O D U C E R E 
- R O M Â N I A Ş I E C O N O M I A D E P I A Ţ Ă -

Punctarea şi prezentarea principalelor elemente care caracterizează o 

economie de piaţă constituie premise de la care ar trebui pornit în vederea stabilirii 

şi înţelegerii managementului, dar şi a mecanismelor de funcţionare a unei 

întreprinderi. Este important să subliniem acest lucru, pe motiv că, deşi, mulţi 

întreprinzători folosesc acest termen, nu cunosc conţinutul şi mecanismele de 

funcţionare a unei economii de piaţă. 

„Economia de piaţă este un sistem economic caracterizat prin faptul că 

obiectivul urmărit de agenţii economici, majoritari la nivel naţional, este 

maximizarea profitului, managementul şi funcţionarea firmelor se realizează folosind 

preponderent pârghii economice, piaţa are rolul decisiv în dirijarea şi funcţionarea 

economiei naţionale, iar proprietatea privată este predominantă^ 

Pentru a veni în întâmpinarea celor spuse mai sus este, general recunoscut, 

că orice economie de piaţă care se vrea a fi funcţională trebuie să conţină în 

structura sa un număr majoritar de întreprinderi private a căror obiectiv principal în 

vederea dezvoltării să fie obţinerea profitului. 

Figura î l Mecanismul economiei de piaţă 

ECONOMIA DE PIAŢĂ 

Număr majoritar de 
întreorinderi orivate 

piaţa 

pârghii 

economice • 

piaţa 

Obţinerea şi 
maximizarea 

profitului 

^ Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Management, Bucureşti, 1996 
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Acest lucru, la nivelul managerilor întreprinderii se regăseşte sub forma 

maximizării profitului, asigurând funcţionarea şi conducerea organizaţiei, prin 

folosirea pârghiilor economice^. Obiectivul urmărit nu poate fi realizat dacă pârghiile 

economice nu sunt stabilite pe baza unor raporturi libere dintre cerere şi ofertă, 

aspect care se realizează prin intermediul pieţei, ca factor de reglare a activităţii 

economice şi de funcţionare a oricărei economii naţionale. Toate acestea trebuie să 

se înfăptuiască cu respectarea legislaţiei în vigoare, iar obligaţia statului este de a 

garanta dreptul la proprietatea privată, care la nivelul unei economii de piaţă trebuie 

să fie predominantă, asigurând dreptul de folosinţă, posesie şi de uzufruct. 

Funcţionalitatea unei economii de piaţă nu se poate realiza decât plecând de 

la nivel mondial; preocuparea de bază, încă de la începutul anilor '80, s-a 

concretizat în acţiuni de pregătire a naţiunilor pentru realităţile politice şi economice 

ale prezentului, dar şi ale viitorului, inclusiv globalizarea şi de a le orienta spre 

sisteme democratice şi economie de piaţă liberă şi funcţională. Măsurile luate în 

acest sens au la bază exemple concludente din istorie, care au scos la iveală 

principiul, adevărat de altfel, că doar statele democratice pot face faţă cotidianului şi 

mai apoi a procesului de globalizare. 

în esenţă, se poate spune că democraţia se sprijină pe trei piloni care stau 

la baza unei dezvoltări economice şi sociale durabile^: 

Figura 12 Sistemul democratic 

DEMOCRAŢIA 

Sisfcin 
deinociaîic Pinctici ? 

cleiiiociHlke j 
LesLslatie 
eficieutjk 

^ preţul, salariul, creditul, dobânda, investiţiile, profitul şi care trebuie să înlocuiască elementele 
specifice unei economii centralizate, ca cea a României dinainte de 1989. 
^ John D. Sullivan, Democraţia, guvernarea si piaţa. CIPE, www.ciperomania.org 

BUPT

http://www.ciperomania.org


Introducere 11 

Creşterea economică sustenabilă nu se poate realiza decât pe baza unui 

sistem democratic stabil, ca şi garanţie a stabilităţii politice, prin folosirea practicilor 

democratice, cum ar fi transparenţa şi responsabilitatea care sunt esenţiale pentru o 

guvernare competentă şi receptivă şi pentru o activitate economică eficientă şi 

prosperă şi, nu în ultimul rând, prin existenţa unei legislaţii eficiente, care într-o 

economie de piaţă trebuie să reglementeze practicile democratice şi să conducă la 

dezvoltarea şi buna funcţionare a tuturor sectoarelor de piaţă. 

Realizarea reformei democratice presupune tranziţia către sisteme 

democratice orientate spre o piaţă liberă. Acest lucru se regăseşte şi în buna 

funcţionare a cadrului instituţional de bază. Implementarea reformelor în perioada 

de tranziţie nu se poate realiza decât prin prezenţa unei guvernări democratice, 

concretizată în asigurarea unor reglementări ale sistemului, deschise şi corecte, atât 

la nivelul instituţiilor, cât şi la nivelul procesului decizional guvernamental. 

în concluzie, putem spune că, oricare ar fi tipul de economie practicată, 

pentru a fi considerată economie de piaţă, trebuie să se bazeze pe existenţa unui 

sistem concurenţial, transparent şi non-discriminatoriu în care toţi jucătorii de pe 

piaţă, autohtoni sau nu, sunt trataţi în mod egal, dispun de libertate de mişcare şi 

numai printr-o democraţie cu adevărat funcţională se poate obţine acest lucru. 

O economie pentru a putea fi considerată funcţională şi liberă trebuie să fie, 

în egală măsură, deschisă către exterior. Acest aspect o îndreptăţeşte şi să obţină 

programele de asistenţă străină fie din partea unor ţări, fie de la instituţii financiare 

internaţionale. Pentru a putea beneficia de aceste programe fiecare stat beneficiar 

trebuie să îndeplinească anumite obiective (aspecte impuse şi României în cadrul 

procesului de preaderare şi mai apoi de postaderare la Uniunea Europeană), cum ar 

fi^ : 

„promovarea dezvoltării unui cadru legal şi instituţional adecvat", incluzând 

legi şi regulamente propice unei economii deschise, orientate spre piaţă; 

„extinderea participării comunităţii de afaceri şi a reprezentanţilor societăţii 

civile la procesul democratic de luare a deciziilor" şi „crearea unor sisteme 

deschise de comunicare între stat şi societatea civilă"; 

„stimularea înfiinţării şi dezvoltării organizaţiilor private" şi asigurarea 

înţelegerii şi aplicării elementelor de bază ale unui sistem democratic bazat pe 

un sector privat; 

^ Idem, ibidem. 
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,,simplificarea sistemelor de conformitate" pentru microîntreprinderi şi 

întreprinderi mici şi mijlocii în vederea asigurării integrării facile a acestora în 

sistemul economic legal; 

,,extinderea accesului la informaţii şi îmbunătăţirea culturii întreprinzătorilor" 

în vederea luării celor mai corecte decizii privind activitatea desfăşurată, 

în statele industrializate şi puternic industrializate un rol important, în 

susţinerea unei guvernării democratice, îl deţin asociaţiile de afaceri, prin activităţile 

de „advocacy" pe care le desfăşoară în beneficiul sectorului privat, prin mobilizarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea realizării reformelor, având ca ţintă chiar 

obiective pe termen lung. De remarcat este faptul că şi în România activităţile de 

advocacy capătă un rol din ce în ce mai important. 

Anumite state în tranziţie folosesc ca instrument pentru realizarea 

obiectivelor de reformă pe termen scurt, în folosul comunităţii de afaceri, agenda 

comercială naţională, a cărei element de bază îl constituie participarea^ şi care are 

ca scop identificarea şi, chiar, eliminarea barierelor din calea dezvoltării economice 

durabile şi de a găsi noi soluţii în vederea creării de noi locuri de muncă, creşterii 

productivităţii muncii şi, nu în ultimul rând, de eliminare a favoritismelor. 

Aşa cum am precizat şi mai sus, la nivelul oricărei economii, indiferent de 

gradul de dezvoltare există şi un sector neoficial în care întreprinzătorii produc 

bunuri, prestează servicii fără acoperire legală. Acest lucru, din punctul de vedere al 

acestora, s-ar traduce prin lipsa resurselor necesare pentru a participa la economia 

oficială şi, ca atare, se mulţumesc cu venituri modeste şi creştere mică, absenţa 

drepturilor de proprietate, sărăcia şi indiferenţa organelor statului faţă de cerinţele 

societăţii Desigur că ponderea economiei subterane deţinute de o ţară sau alta 

diferă în funcţie de gradul de dezvoltare, de cultură, de asprimea legilor şi 

regulamentelor, de competenţa organelor de control, etc. Statisticile scot la iveală 

cifre de până la 50% sau chiar mai mari. Aceste cifre demonstrează, încă o dată. 

^ Diverse ţări cum ar fi Egipt, Paraguay, Haiti şi Nigeria au urmat o asemenea agendă, prin care 
au promovat: constituirea de forumuri deschise de către membrii comunităţii de afaceri, prin 
care se analizează politicile în vigoare, se emit soluţii şi/sau recomandări; publicarea scopului 
întâlnirii şi prezentarea publică a agendei; organizarea de întâlniri oficiale între membrii 
comunităţii de afaceri la nivel naţional, prin intermediul cărora se face publică agendei 
Preşedintelui, ministerelor implicate, în vederea pregătii programelor de reformă politică; 
desfăşurarea de activităţi de advocacy având ca obiectiv guvernul atât ca latură executivă, cât şi 
parlamentară. 
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faptul că guvernarea este deficitară şi că sistemul de piaţă nu funcţionează pe baza 

mecanismelor libere. 

România, a urmat experienţele altor state, fapt pentru care, la nivel 

naţional, a început să funcţioneze Autoritatea Naţională de Control. Ca urmare a 

acţiunilor întreprinse de aceasta, statisticile arată că, la nivel naţional, economia 

subterană s-a redus la 25% din Produsul Intern Brut, faţă de 40% în 1998 (înainte 

de înfiinţare), urmărindu-se ca, în perspectiva integrării în Uniunea Europeană, 

acest nivel să scadă la 15% din PIB, limita maximă în ţările Uniunii^ 

Nu se poate vorbi de economie subterană fără a lega acest concept de 

fenomenul de corupţie. Acest flagel este o problemă globală, însă se manifestă cu 

precădere şi cu intensitate în ţările în curs de dezvoltare. Combaterea corupţiei este 

o problemă care preocupă întreaga omenire, fapt pentru care, ţărilor în tranziţie li se 

pune în vedere acest lucru cu o tot mai mare elocvenţă. Este şi cazul României, spre 

exemplu, unde corupţia a atins niveluri îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât se 

pune problema integrării în Uniunea Europeană. 

Un aspect demn de consemnat este faptul că atât cetăţenii, dar mai cu 

seamă comunităţile de afaceri, nu mai sunt dispuse să plătească preţul corupţiei şi 

militează din ce în ce mai vehement pentru luarea unor măsuri radicale de 

eliminare, dar şi introducerea unor practici corecte şi transparente, ca regulă în 

derularea afacerilor. Aceste proceduri trebuie să ia în considerare elemente cum ar 

fi: guvernanţa corporativă şi etica afacerilor, dar şi pedepsirea celor care încalcă 

legile. 

Se ştie că fenomenul corupţie conduce la o nepromovare a valorilor 

democratice, a reformelor şi că are ca efect inducerea unei stări de destabilizare a 

economiei şi de reducere a competitivităţii, tocmai prin preţul plătit. Statistic 

vorbind, legătura dintre corupţie şi competitivitatea economiei a condus la ideea că 

ţările cu un nivel ridicat de competitivitate au cel mai scăzut grad de corupţie, aşa 

cum demonstrează tabelul de mai jos :̂ 

' Autoritatea Naţională de Control, www.anc.ro. 
^ Mark T. McCord, Rolul Asociaţiilor de Afaceri, al Societatii Civile şi al mijloacelor de 
comunicare în masa în abordarea corupţiei, CCE, Conferinţa O.S.C.E., Bucureşti, Romania, 11 
Iulie 2002, www.ciperomania.org. 
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Tabelul î l Clasamentul corupţiei vs. competitivitate pe 
ţări 

Nivel Nr. 
Crt Ţara 200 200 Competitivitate 

1 O 2001 corupţ 
ie 

1 

2 

SUA 
Singapore 

16 
4 

14 
6 

1 
2 Scăzut 

3 Finlanda 1 1 3 
4 Luxennburg 9 11 4 
5 Olanda 8 9 5 

6 
Africa de 
Sud 38 34 42 

7 

8 

Argentina 
Turcia 

57 
54 

52 
50 

43 
44 Ridicat 

9 Rusia 79 82 45 
10 Columbia 50 60 46 
Sursa : Clasamentul corupţiei: Transparency International; 

Clasamentul competitivităţii: IMD International 

Am vorbit mai sus despre rolul pe care îl au asociaţiile de afaceri în crearea 

democraţiei, fapt pentru care putem afirma că ele pot fi şi elementul principal în 

instituirea măsurilor pentru combaterea corupţiei, pe motiv că, în general, dispun şi 

au acces la informaţiile cu privire la corupţie şi pot furniza guvernului o serie de date 

veridice, pe baza cărora acesta din urmă poate să-şi construiască politica 

anticorupţie. Pe de altă parte asociaţiile de afaceri pot şi să vegheze asupra 

corectitudinii şi transparenţei activităţii guvernului cu privire la coerenţa măsurilor, 

dat fiind faptul că sunt adevărate susţinătoare a reformelor^ Datorită rolului lor şi a 

rezultatelor pozitive pe care le-au obţinut de-a lungul timpului în lupta împotriva 

corupţiei, de remarcat este faptul că acestea există în aproape toate statele lumiî . 

Deşi corupţia are efecte şi asupra cetăţenilor s-a vorbit destul de puţin de 

acest aspect. Ea nu afectează doar mediul de afaceri şi, ca atare încadrarea ei doar 

^ Mark T. McCord, Lucr.cit. 
^ Asociaţia Naţionala a întreprinzătorilor din Ecuador; Centrul pentru Studiul Democraţiei 
(CSD), Bulgaria - Coaliţia 2000, Centrul pentru Dezvoltare Economică (CED), Republica 
Slovacă, Fundaţia pentru Dezvoltarea întreprinzătorilor (EDF), Azerbaidjan, Centrul pentru 
Libertatea şi Responsabilitatea Mijloacelor de Comunicare în Masă (CMFR), Filipine, Centrul 
Analitic de Coordonare pentru Asociaţiile de Afaceri al Ucrainei, Institutul Liberal din Rio de 
Janeiro, Brazilia, Campania Uşilor Deschise şi CIPE România. 
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ca problemă economică îi reduce din amploare. Ea se manifestă la nivelul moral, 

social, educaţional a societăţii în ansamblul ei. Lipsa de transparenţă manifestată în 

toate domeniile conduce la o inegalitate marcantă şi, totodată anormală, între clase. 

Aşa cum am amintit mai sus, un alt procedeu de lupta împotriva corupţiei îl 

constituie promovarea principiilor de guvernanţă corporativă. Prin guvernanţă 

corporativă se înţelege „ansamblul normelor şi mecanismelor de control aplicate cu 

scopul de a proteja şi a armoniza interesele, în multe cazuri contradictorii ale tuturor 

categoriilor de participanţi la activitatea economică (stakeholderi), desfăşurată în 

cadrul firmelor"^ în acest fel guvernarea corporativă se constituie în fapt ca una 

dintre ''expresiile regimului drepturilor de proprietate. Respectivul regim există în 

orice tip de mecanism economic şi are, în principal, rolul de întărire al caracterului 

specific al mecanismului economic"^. Deci, guvernarea corporativă desemnează 

„sistemul prin care o companie este condusă şi controlată"^ 

„Performanţa firmelor este influenţată semnificativ de forma de guvernanţă 

corporativă, respectiv de capacitatea factorilor decizionali de a identifica şi armoniza 

interesele celor mai semnificativi parteneri sociali ai acestora. Pentru desfăşurarea 

activităţii în condiţii de competitivitate superioară, managementul trebuie să evite 

conflictele potenţiale dintre toţi aceşti parteneri de afaceri şi, mai mult, să le ia în 

considerare şi să le armonizeze. Armonizarea acestor interese se asigură prin 

intermediul sistemului de guvernanţă corporativă (în engleză: corporate 

governance)'"^. 

Această practică se bazează pe investigarea şi stirparea structurii care face 

posibilă corupţia. Problemele de guvernanţa corporativă se regăsesc, cu precădere, 

la baza problemelor legate de reformă în ţările în curs de dezvoltare şi în economiile 

în tranziţie. Asigurarea unor standarde corespunzătoare de guvernanţă corporativă 

în toate domeniile conduce negreşit la o creştere a încrederii în sistemul practicat, 

la apariţia unor instituţii care să funcţioneze pe baza mecanismelor de piaţă, dar şi 

^ M. Nane, Modificări în sistemul de guvernare corporativă sub impactul privatizării în URA -
Cercetare Ştiinţifică Servirea cadrelor didactice, 2001, voi. 2, Editura Sylbi, Bucureşti 2000. 
^ Florin - Marius Pavelescu, Guvernanţa corporativă într-o economie transformaţională în 
Oeconomica nr. 2 -3 , 1999. 
^ Andrew Clarke, Solving Your Companv's Corporate Govemance Issues, Financial Times, 
Pitman Publishing, Colecţia Management, Londra 1999. 
^ Vasile Robu, Camelia Vasilescu, îmbunătăţirea sistemului de guvernanţă corporativă -
strategie de creştere a performanţei globale a întreprinderii. 2004. 
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la practici comerciale care au la bază principii democratice: în concluzie la un sistem 

de economie de piaţă deschis pentru toate categoriile de participanţi. 

în România, se poate vorbi de fenomenul corupţiei ca fiind un fenomen 

generalizat a cărui efecte influenţează între 25% şi 50% din activitatea economică a 

ţării. Datele statistice oferă mai multe informaţii în acest sens: aproximativ 40% din 

firme nu plătesc impozite, un milion de oameni sunt integraţi ilegal în câmpul 

muncii, sute de mii de angajaţi lucrează pentru salarii minime şi primesc bani 

suplimentari din munca la negru, în 2004 au fost acuzaţi de corupţie 550 de 

cetăţeni români printre care nouă foşti membri de guvern, trei judecători şi opt 

primari, au fost suspendaţi din funcţie 40 de generalii 

Cu toate că datele de mai sus sunt încurajatoare, de foarte multe ori 

autorităţile anticorupţie din România au eşuat în acţiunile lor de luptă împotriva 

corupţiei, iar în sfera politicului domneşte haosul. 

în plan mondial, corupţia s-a transformat într-un fenomen structurat, 

specializat şi profesionist care, prin intermediul unor organizaţii sau persoane, 

constituite în adevărate reţele informale, poate influenţa factorii de decizie din sfera 

politicului, legislativului, administraţiei sau justiţiei şi implicit siguranţei naţionale. 

Acest sistem se poate eradica printr-o agendă de reformă economică orientată spre 

piaţă care trebuie să se bazeze pe transparenţă, responsabilitate, drepturi de 

proprietate şi alte reguli fundamentale pe care le pot utiliza societăţile şi economiile 

pentru a se guverna. 

NECESITATEA SCHIMBĂRII 

Schimbarea, ca fenomen, a cuprins toate aspectele vieţii. Dacă, în trecut, 

schimbarea la nivel global se producea la intervale de timp îndelungate - un secol, 

50 ani, 20 ani, în prezent, asistăm la transformări mult mai rapide care se pot 

produce la intervale de timp măsurate la nivelul unui an. Acelaşi lucru îl putem 

spune şi despre sectorul privat, cuprins şi el de valul schimbării, pe de o parte prin 

„modul în care un întreprinzător sau un conducător de întreprindere trebuie să 

abordeze întreprinderea, iar pe de altă parte prin concepţia societăţii asupra modului 

în care funcţionează instituţiile publice şi private"^. 

' Guvernul României, www.guv.ro. 
^ Grady Means, înţelepciunea unui CEO ,CrPE, 2000, www.ciperomania.org. 
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Schimbarea, în plan econonnic, s-a produs ca urmare a deschiderii pieţelor 

către ţările în curs de dezvoltare. Astfel, firme de mare prestigiu din toate părţile 

lumii au câştigat noi segmente de piaţă, au construit fabrid şi instalaţii şi au ocupat 

poziţii de importanţă capitală. Companiile multinaţionale au devenit mai interesate 

de strategia internaţională, mutându-şi, în acest fel, centrul atenţiei de la piaţa 

internă la cea internaţională. Acest lucru a reprezentat o schimbare majoră, 

accentuând afacerile internaţionale sub forma comerţului şi a investiţiilor directe. 

De neneglrjat sunt şi aspectele politice care au cunoscut schimbări de mare 

amploare. Economia mondială a devenit din ce în ce mai flexibilă (ţări din lumea 

întreaga au început să adopte acelaşi model economic de privatizare, democratizare, 

reducere a barierelor comerciale şi dispariţie a pieţelor de capital integrate vertical), 

cu aite cuvinte asistăm la o integrare a acesteia. 

Schimbările s-au produs până la conceperea de noi acorduri comerciale 

bilaterale şi multilaterale în spedal cu privire la investiţii, la circulaţia capitalului 

peste graniţe cu mai pu^ne restricţii, la deschiderea pieţelor. întreprinderile au 

putut astfel să-şi construiască propriile strategii şi structuri globale de vânzare, de 

ofertă şi de distribuţie cu acoperire mondială, dar şi cu mult mai mult capital. 

Tehnologia a jucat un rol deosebit de important în procesul de schimbare, 

conducând Ja o accelerare a acestei tendinţe. în prezent, aceasta s-a concretizat în 

apiîcaţ]] Internet şi strategii bazate pe relaţia directă dintre producător şi 

consumator. 

întreprinderile din ţările în curs de dezvoltare, printre care se poate număra 

şi România, au posibilitatea, în prezent, să lucreze ca parteneri ai marilor firme din 

lume. în felul acesta, ţările în curs de dezvoltare pot să producă venituri, însă, acest 

lucru nu mai este posibil fără realizarea reţelelor electronice atât de comune în 

statele dezvoltate. 

Schimbarea datorată noii economii este cel mai uşor de observat în Statele 

Unrte, pentru ca acestea deţin un avans în domeniul tehnologiei de reţea şi în cele 

mai multe dintre tendinţele menţionate. Dar schimbarea cuprinde lumea întreagă 

extrem de repede- Şi integrarea europeană pare să fi fost influenţată de ''venirea" 

noilor tehnologi] şi de r>evoîa de a ţine pasul cu S.U.A. şi Japonia. Un exemplu în 

acest sens, este dat de introducerea Euro-ului. Obiectivul unei astfel de proceduri 

este nnai mult decât simpla creare a unei monezi unice care să rivalizeze cu dolarul 

S-U^., este şi cel de unrfkare şi flexibilizare a pieţelor, de stimulare a dezvoltării 

U N I V . ^ W Î N L L F M C A ' ^ 

TIMIŞ</ARA 
B J B L I O T E C A C E N T R A L A 
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noilor tehnologii, de constituire a unor ''campioni europeni", care să facă faţă 

concurenţei firmelor mari provenite din statele lumii puternic industrializate. 

Noua economie are la bază schimbarea. Considerentele^ fundamentale ale 

noii economii includ „subcontractarea în exterior, decapitalizarea şi utilizarea 

capitalului ca pârghie. Această nouă economie se caracterizează prin îmbunătăţiri 

ale pieţelor de capital, ale lanţurilor şi proceselor de ofertă, prin îmbunătăţiri de 

ansamblu în aplicaţiile tehnologice pentru administrarea întreprinderilor şi 

exploatarea tuturor posibilităţilor oferite de Internet". 

Noua economie cuprinde toate sectoarele de activitate, de la cele industriale 

la cele de servicii, fie din domeniul de stat sau privat, în condiţii de liberă 

concurenţă. Astăzi noua economie este un fenomen des mediatizat şi căruia i se 

atribuie concepte din ce în ce mai ample: 

dezvoltarea din ce în ce mai alertă a tehnologiilor informaţionale şi de 

comunicaţii, ceea ce face să apară noi activităţi efectuate de la/la distanţă, 

iar cele existente să se realizeze mai repede, mai performant şi la un cost 

mai scăzut; 

schimbări structurale rapide şi profunde la nivel macroeconomic, 

microeconomic, dar şi la nivel social, prin apariţia unor noi sectoare 

economice, prin dezvoltarea activităţilor imateriale şi a proceselor de 

învăţare, dar şi prin inovare şi competiţie. 

Ca urmare a principalelor trăsături care încadrează noua economie, se pot 

enunţa principale procese prin care se defineşte: 

promovarea de noi reguli şi forme de organizare, bazate pe inovare; 

extinderea formelor de activitate şi de muncă la distanţă; 

dezvoltarea accelerată a comunicaţiilor avansate; 

"explozia" Internet şi, prin urmare, dezvoltarea comerţului electronic; 

apariţia unor noi modele de realizare a afacerilor şi restructurarea / re-

ingineria firmelor; 

Principiile care stau la baza formării şi funcţionării noii economii se 

caracterizează prin acces instantaneu, servicii personalizate, prezenţa simultană în 

mai multe locuri (ubicuitate). Aceste aspecte se realizează prin intermediul noilor 

tehnologii digitale, prin cunoaştere - considerată a fi "materia primă" a noii 

economii, prin inovare, prin învăţare, ceea ce ne îndreptăţeşte să o considerăm ca 

John D. Sullivan, Lucr.cit. 
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fiind o economie globală în care totul este conectat continuu, la distanţă şi în timp 

real^ 

Atunci când vorbim de noua economie, indiscutabil vorbim şi despre inovare. 

"Inovarea include toate măsurile ştiinţifice, tehnice, organizatorice, comerciale şi 

financiare necesare pentru a asigura succesul realizării dezvoltării şi comercializării 

materialelor şi produselor noi sau îmbunătăţite, a procedeelor noi sau perfecţionate, 

sau pentru introducerea şi aplicarea unui nou serviciu social". 

Inovarea poate fi privită din două puncte de vedere: 

în primul rând, ca proces şi include cercetarea, proiectarea, producţia, 

distribuţia, serviciile; 

în al doilea rând, ca rezultat şi se concretizează într-un nou produs, proces, 

procedeu sau serviciu, putând discuta de inovarea de produs şi inovarea de 

proces. 

Specialiştii apreciază că diferenţa dintre cele două tipuri de inovare nu este 

numai o problemă teoretică. Prin intermediul ei se poate da o explicaţie a marelui 

decalaj dintre SUA şi Europa. în timp ce în SUA politicile guvernamentale şi de firmă 

se concentrau pe inovarea de produs, în Europa obiectivul central l-a constituit 

inovarea de proces, de aici şi nivelul mai ridicat de competitivitate a firmelor 

americane comparativ cu cele europene. 

Cu trecerea timpului şi procesul de inovare a căpătat alte valenţe, mai nou 

fiind caracterizat de permanente interacţiuni şi feed-back-uri, iar centrul de greutate 

s-a mutat de la nivelul firmelor la nivel naţional. Acest lucru nu poate avea decât un 

impact pozitiv asupra politicilor şi strategiilor de inovare elaborate pentru economia 

reală. 

Dezvoltarea durabilă este un alt concept pe care se bazează noua economie 

şi constă în realizarea unei stabilităţi a procesului de dezvoltare, pe termen lung, 

urmărindu-se o dezvoltarea economică sustenabilă, asigurarea calităţii vieţii pentru 

populaţie, dar şi protecţia mediului înconjurător. 

^ Exemple în acest sens sunt produsele şi serviciile digitale, "imateriale": cataloage on-line de 
produse şi servicii ale firmelor, software şi baze de date, servicii financiare - plăţi electronice, 
depozite bancare, informaţii financiare, asigurări, servicii profesionale - arhitecţi, avocaţi, 
contabili, consultanţi,servicii turistice - rezervări hoteluri şi avioane, ghiduri turistice, ziare on-
line, E-mail şi Chat - interactivitate în timp real, distracţie - jocuri on-line, muzică electronică, 
CD, DVD, documente, incluzând articole, cărţi şi librăria electronică, date, incluzând statistici, 
informaţii de referinţă (dicţionare şi enciclopedii), ştiri. 
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Progresul tehnologic capătă şl el o nouă orientare, de la criteriile economice 

care-l guvernau în trecut la criterii sociale şi ecologice, punându-se un tot mai mare 

accent pe folosirea acelor tehnologii care să asigure un consum redus de materiale 

şi energie - tehnologii raţionale ecologizarea tehnologiilor existente - tehnologii 

curate - şi nu în ultimul rând pe apariţia noilor tehnologii, mai performante şi 

adaptate cerinţelor de mediu, denumite generic ecotehnologii. 

Urmărindu-se o creştere economică durabilă se creează condiţii şi pentru 

reducerea ratei de şomaj. Datele statistice relevă faptul că, în ultimul deceniu, în 

SUA, creşterea economică a fost de mare amploare urmată de rată a şomajului mai 

mică de 5%, în timp ce în Europa occidentală rata medie a şomajului s-a situat la 

peste 10%. Desele studii făcute au scos la iveală că aceste creşteri se datorează noii 

economiî  şi, cu precădere, implementării noilor tehnologii care au revoluţionat 

structurile de producţie şi au modificat structuri organizaţionale. Totul pleacă de la 

importanţa deosebită acordată inovaţiilor. Ritmul acestora, mai cu seamă în 

domeniul informaţiei este alert, fapt ce conduce la o concurenţă acerbă. 

Un alt concept^ care nu poate fi exclus atunci când se vorbeşte de noua 

economie este cel a globalizării, Globalizarea integrează nu numai economiile, dar şi 

cultura, tehnologia şi guvernarea şi are ca efect creşterea interdependenţelor dintre 

popoarele lumii. Globalizarea nu este un fenomen nou, se vorbeşte de foarte mult 

timp de acest aspect şi de modalitatea de realizare. Prin înfăptuirea globalizării sau 

mondializării se câştigă pieţe noi pe care se operează cu instrumente noi, iar actori 

care joacă pe aceste pieţe sunt noi (s-au înfiinţat organizaţii internaţionale care se 

ocupă de problemele globale) şi, evident trebuie să se supună unor reguli noi (noi 

acorduri, politici internaţionale). 

Pe de altă parte, interacţiunea dintre procesul de globalizare şi noua 

economie este determinată de doi factori. Primul se referă la impactul progresului 

tehnologic, în special în domeniul transmiterii şi prelucrării informaţiei. Acestui 

impact i se atribuie două efecte: unul pozitiv, prin care se oferă factorilor economici 

şanse, oportunităţi deosebite, facilitează mişcarea capitalului şi interacţiuni bine 

structurate (alianţe strategice), iar altul negativ, care prevede faptul că în lipsa unor 

reguli clare, uniforme şi internalizate social nu se va obţine decât o tensionare a 

structurilor economice şi sociale, o mărire a decalajelor, o fragmentare, cu alte 

^ Daniel Dăianu, Cât de nouă este noua economie. Bucureşti, CIPE, www.ciperomania.org, 
2000. 
^ Noua economie, www.crie.ro. 
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cuvinte o adevărată dezordine. Al doilea factor este legat de procesul de liberalizare 

a pieţelor şi de migrare spre zonele unde oportunităţile de profit par a fi cele mai 

mari, de obicei în ţările sărace sau în tranziţie, unde costurile sunt foarte mici 

comparativ cu cele practicate în statele dezvoltate. Totodată se observă că statele 

dezvoltate duc şi o politică de atragere de personal cu înaltă calificare din ţările în 

curs de dezvoltare, în special din domeniile noilor tehnologii, cum ar fi tehnologia 

informaţiei. 

Globalizarea poate oferi mari oportunităţi pentru avansul omenirii, dar 

numai în condiţiile unei guvernări puternice. Fără o guvernare hotărâtă şi fără a ţine 

cont de principii cum ar fi echitatea, etica, incluziunea, securitatea umană, 

durabilitatea, globalizarea ar reprezenta un pericol, cel puţin din punctul de vedere 

al promovării intereselor unor naţiuni şi corporaţii în defavoarea altora, al 

conflictelor datorate volatilităţii financiare necontrolate cu atingeri în sfera politicului, 

afacerilor. Globalizarea trebuie să se transforme într-un instrument de dezvoltare 

pentru toate ţările şi pentru toţi oamenii, fără privilegii. 

în concluzie beneficiile pe care le aduce procesul de globalizare în condiţiile 

noii economii se pot sintetiza sub forma unor noi oportunităţi de dezvoltare, a 

accesului mai uşor la pieţele de capital, a alocării optime a resurselor, limitate de 

altfel, a creşterii ratei profitabilităţii şi a productivităţii a accentuării ritmului 

invenţiilor atât la nivel naţional, regional, cât şi la scară mondială. 

Chiar dacă noua economie atrage creşteri de productivitate şi de bunăstare, 

există, totuşi un preţ pe care naţiunile trebuie să-l plătească, pe de o parte pentru 

continua degradare a mediului şi exploatarea iraţională şi inadecvată a resurselor şi 

materiilor prime, iar pe de altă parte pentru efectele sociale negative, în special în 

marile aglomerări urbane. Cu alte cuvinte, putem vorbi de existenţa unei părţi 

întunecate a noii economii. Această latură negativă îşi pune amprenta asupra 

sistemului financiar internaţional prin prisma crizelor financiare manifestate de-a 

lungul timpului care au lăsat puternice urme asupra sectorului social şi politic. 

Nici fenomenul globalizare nu are doar efecte pozitive. Decalajul dintre 

state şi regiuni este un exemplu concludent în acest sens. Reacţiile virulente 

împotriva globalizării se remarcă în toate statele lumii, cu precădere în ţările bogate, 

fapt ce a condus la o slăbire considerabilă a structurilor instituţionale care asigurau 

o anume stabilitate, coeziune socială, ordine. Prin urmare, putem vorbi de pericole 

ale globalizări, printre care amintim: inegalităţile economice şi sociale la nivel de ţări 

şi continente, existenţa statelor slabe, fragmentare, cu un declin economic rapid. 
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cum sunt fostele ţări comuniste din zona Balcanilor, creşterea marginalizării, noi 

ameninţări privind securitatea individuală. 

Nu trebuie minimalizate nici pericolele care pândesc noile pieţe financiare 

mondiale determinate, în general, de lipsa de reglementare eficace atât la nivel 

local, cât şi pe plan internaţional, dar şi de procesul de ''desegmentare" a pieţelor 

financiare. 

în ceea ce priveşte noile tehnologii şi în acest domeniu se semnalează 

aspecte legate de faptul că apariţia tehnologiilor de vârf nu reduce vulnerabilitatea 

omului ca fiinţă individuală şi socială. 

Este firesc că şi în România, societate care, putem afirma fără a fi contrazişi, 

s-a deschis după 1989, să se pună problema ''noii economii" şi a noilor tehnologii, 

care o racordează mai uşor la fluxul de informaţii în lume. Pe de altă parte, în 

România perioada de tranziţie nu s-a terminat dat fiind faptul că, încă, se resimt 

dificultăţile structurale specifice lumii sărace, printre care amintim: proporţia copiilor 

care abandonează şcoala, procentul tinerilor care emigrează sau care doresc să 

părăsească ţara, tendinţa de reruralizare a populaţiei (peste 45% din populaţia 

României trăieşte în mediul rural fiind de presupus că nu beneficiază de binefacerile 

noilor tehnologii precum cetăţenii de la oraş), deteriorarea infrastructurii în sectorul 

educaţiei, al cercetării şi dezvoltării, diminuarea consumului de carte bună, 

proliferarea de boli care se considerau de domeniul trecutului, numărul mare şi în 

creştere de cetăţeni sub pragul sărăciei (peste 40% în anul 2000), inabilitatea de a 

putea fi găsit un drum al dezvoltării economice şi modernizării (dezvoltarea / 

modernizarea ţării nu se poate rezuma la încheierea de acorduri cu instituţiile 

financiare internaţionale şi Uniunea Europeană; ţara are nevoie de o gândire 

strategică autentică). în România, tehnologia este încă departe de cea din pieţele 

dezvoltate iar condiţiile necesare accelerării introducerii internetului lipsesc. 

Analizând cele de mai sus în contextul noii economii se poate obţine dimensiunea 

posibilităţilor, dar şi a neputinţelor de care dispune România. 
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C A P I T O L U L I 
M A N A G E M E N T U L Î N T R E P R I N D E R I L O R M I C I 

Ş I M I J L O C I I 

I.L ÎNTREPRINDERILE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ - CONCEPTE 
ŞI DELIMITARE 

''Radiografia situaţiei sectorului privat al întreprinderilor mici şi mijlocii oferă 

imaginea exactă a stării de sănătate a întregii economii, pentru că la nivelul 

întreprinderilor mici şi mijlocii se colectează tensiunile din domeniul fiscal, al 

infrastructurii sau al politicii bancare. întreprinderile mici şi mijlocii sunt primele 

care resimt atât injecţiile cu adrenalina a unei dezvoltări sănătoase, dar şi primele 

care plătesc preţul recesiunii, aşa cum s-a văzut, din păcate, în perioada 1997 -

2000, când sute de mii de întreprinderi şi-au încetat existenţa. O strategie coerentă 

de dezvoltare a sectorului, cuprinzând măsurile necesare creării unui ecosistem 

economic favorabil dezvoltării durabile a iniţiativei poate asigura canalizarea în mod 

inteligent a resurselor financiare pe care Guvernul României şi finanţatorii externi le 

oferă în sprijinul întreprinzătorilor prin diferite programe"^ 

Dezvoltarea unui sector privat şi, în cadrul acestuia a întreprinderilor mici şi 

mijlocii reprezintă componente de bază ale procesului de transformare a unei 

economii şi, implicit, a economiei româneşti. Experienţele pe plan mondial 

sugerează rolul însemnat pe care îl au întreprinderile mici şi mijlocii în susţinerea 

economiilor de piaţă. Accentuarea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii private 

în defavoarea celor din sectorul de stat, nu poate avea decât un rezultat pozitiv, 

deseori urmat de o creştere a numărului de locuri de muncă, de adaptare a 

structurilor de producţie la modificările mediului economic, aspect care conduce la 

amplificarea capacităţii de dezvoltare pe termen lung ,̂ cu influenţe asupra stabilităţii 

sociale. 

' Eugen Ovidiu Chirovici, Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltarea 
întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Bucureşti, 2003. 
^ Fundaţia Centrul Român pentru întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Cartea albă a întreprinderilor 
mici si mijlocii. Bucureşti, 1995. 
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în ceea ce priveşte sectorul privat, România urmează calea statelor 

dezvoltate având ca prioritate stabilizarea procesului economic, acordând o tot mai 

mare atenţie sectorului reprezentat de întreprinderile mici şi mijlocii private. Deşi, 

experienţa ţărilor dezvoltate ne demonstrează că avem de urmat o cale anevoioasă 

şi lungă, s-a constatat că este singura posibilitate de a ieşi de sub metehnele 

comunismului şi de a crea o economie cu adevărat de piaţă. Dificultăţi şi probleme 

este evident că vor apărea, mai ales de natura insuficientei cunoaşteri a 

mecanismelor unei economii de piaţă libere, dar şi de lipsa de experienţă în 

domeniul organizatoric. 

în acest context, se impune ca, „abordarea întreprinderilor mici şi mijlocii să 

fie radical reconsiderată''^ nu numai în plan pragmatic, dar şi ştiinţific, educaţional 

şi cultural, fapt demonstrat de numeroasele lucrări şi cercetări făcute atât în plan 

naţional, cât şi mondial. 

I . l . l Conceptul de întreprindere 

în literatura de specialitate se foloseşte tot mai des conceptul de agent 

economic în desfăşurarea unei activităţi economice, ca sinonim cu termenii de: 

subiect al unei activităţi economice, operator economic, subiect de proprietate, 

factor de decizie economică sau financiară, etc., în dublă calitate de producători şi 

consumatori, ca participanţi activi la viaţa economică. 

Agenţii economici sunt desemnaţi de o persoană sau un grup de persoane 

fizice şi / sau juridice care acţionează pe baza unor principii asemănătoare. Se 

delimitează după forma de proprietate, forma de organizare, sfera de activitate, 

funcţiile îndeplinite şi, nu în ultimul rând, după modul de folosire al factorilor de 

producţie şi sunt grupaţi în funcţie de ramura de activitate. 

Dicţionarul de Ergonomie, defineşte agentul economic, ca fiind „persoane 

fizice sau juridice care, organizate în condiţiile legii, desfăşoară o activitate 

economică de producţie, de comercializare a produselor, depozitare, conservare, de 

prestare a unor servicii, etc., având ca scop realizarea de profit"^. 

în economia de piaţă modernă, cel mai reprezentativ agent economic este 

întreprinderea, cunoscută şi sub denumire de firmă, societate, organizaţie, unitate 

Ovidiu Nicolescu, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii. Bucureşti, 2001. 
, Dicţionarul de ergonomie. 

BUPT



26 Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii - 1 

în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, termenul de întreprindere are următoarea 

explicaţie: întreprinderea reprezintă o unitate economică de producţie, comerţ sau 

de prestări servicii"^ 

Dicţionarul de Ergonomie defineşte întreprinderea ca fiind; „orice agent 

economic care produce bunuri şi servicii destinate vânzării pe piaţă. Ea este veriga 

organizatorică a economiei unde se desăvârşeşte fuziunea între factorii de producţie 

având ca scop: producerea şi desfacerea de bunuri economice (produse, servicii. 

Anuarul Statistic al Românieî  defineşte agentul economic ca fiind „organizaţia 

(pluripersonală sau unidimensională) cu personalitate juridică, creată pentru a 

desfăşura activităţi definite în baza Legii nr.l5 / 1990 şi a Legii nr.31/1990 şi 

respectiv a Legii nr.507 / 2002". 

în baza aceleaşi surse^ şi în conformitate cu Recomandarea nr.696 / 1993 a 

EUROSTAT, întreprinderea „este o grupare de unităţi legale care se constituie ca o 

unitate organizaţională de producţie de bunuri, servicii comerciale sau servicii de 

interes social, care beneficiază de o autonomie de decizie, mai ales pentru 

asigurarea resurselor sale curente. O întreprindere exercită una sau mai multe 

activităţi, în unul sau mai multe locuri (sedii - unităţi locale ale întreprinderii). în 

mod convenţional sunt asimilate întreprinderilor, persoanele fizice şi asociaţiile 

familiale care desfăşoară activităţi economice pe bază de liberă iniţiativă potrivit 

legii, instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale". 

De asemenea. Anuarul Statistic al României defineşte întreprinderea: 

în funcţie de locul unde îşi desfăşoară activitatea: „întreprinderea locală este 

o întreprindere sau o parte a acesteia (exemplu: atelier, fabrică, depozit, 

birou, mină, staţie, etc.) situată la o adresă identificabilă. în acest loc se 

desfăşoară o activitate economică, pentru care - în afara unor cazuri 

excepţionale - lucrează una sau mai multe persoane (cu normă întreagă sau 

parţială) pentru aceeaşi întreprindere"; 

din punct de vedere al gradului de activitate: „întreprinderea activă - este o 

entitate care, din punct de vedere economic este activă (în perioada de 

observare), respectiv realizează bunuri şi servicii, înregistrează cheltuieli şi 

întocmeşte bilanţ contabil" şi „ întreprinderea dormantă - este entitatea care 

' ***, Dicţionarul explicativ al Limbii Române. 
^ Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, Capitolul 12, Rezultate si 
performante ale întreprinderilon Bucureşti, ediţia 2004. 
^ idem, ibidem, ediţia 2003. 
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există juridic dar este inactivă din punct de vedere economic în perioada de 

observare"; 

Anuarul Statistic al României mai face unele precizări cu privire la modul de 

definire şi delimitare a întreprinderilor - în sens general - după cum urmează^: 

„în funcţie de principalele caracteristici ale comportamentului lor economic, 

întreprinderile se pot clasifica în următoarele categorii: 

întreprinderi cu activitate economică nefinanciară: întreprinderi agricole, din 

industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii; 

întreprinderi financiare, bancare şi de asigurări; 

instituţii din administraţia centrală, locală şi de securitate socială; 

organizaţii neguvernamentale, respectiv administraţie privată; 

întreprinzători privaţi, categorie în care se includ persoanele fizice 

independente şi asociaţiile familiale. 

După forma juridică de organizare, întreprinderile se clasifică în 

următoarele categorii: 

regii autonome şi institute naţionale, înfiinţate prin Hotărâri guvernamentale 

sau ale administraţiei locale; 

societăţi comerciale, înfiinţate în baza Legii nr.31 / 1990, cu modificările şi 

completările ulterioare, de tipul: 

societăţi în nume colectiv; 

societăţi în comandită simplă; 

societăţi în comandită pe acţiuni; 

societăţi pe acţiuni, inclusiv societăţi naţionale şi companii 

naţionale; 

societăţi cu răspundere limitată, 

societăţi agricole înfiinţate şi organizate în baza Legii nr.36 / 1991; 

societăţi cooperatiste, reprezintă societăţile cu capital de tip cooperatist, 

înfiinţate sau reorganizate în baza Decretelor - Lege nr. 66 / 1990 şi nr. 109 

/ 1996; 

ale instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale înfiinţate prin 

decrete-legi; 

instituţii bugetare înfiinţate prin hotărâri de guvern sau decizii ale organelor 

administraţiei locale; 

Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României. Bucureşti, ediţia 2006. 
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întreprinzători privaţi: persoane fizice independente şi asociaţii familiale, 

înfiinţaţi în baza Legii nr.507 / 2002; 

organizaţii neguvernamentale (administraţia privată): asociaţii şi fundaţii, 

sindicatele, partidele politice, organizaţii ale cultelor religioase, înfiinţate în 

baza Ordonanţei nr.26 / 2000, Legii nr. 21 / 1924. 

După forma juridică de organizare, întreprinderile au caracter comercial sau 

necomercial. în categoria formelor juridice necomerciale sunt incluse instituţiile 

bugetare, administraţia publică centrală şi locală, precum şi organizaţiile 

neguvernamentale. în sfera economică se includ formele juridice cu caracter 

comercial: regii autonome şi institute naţionale, societăţi comerciale, cooperatiste şi 

agricole. Din această categorie se disociază totuşi societăţile care desfăşoară 

activităţi cu caracter social, respectiv activităţile didactic-educative şi de asistenţă 

sanitară. Aceste activităţi nu sunt asimilate cu un act de comerţ şi nu pot conferi 

comercialitate societăţii care o desfăşoară. 
Mărime întreprinderii este evaluată după criteriul numărului de salariaţi, în 

perioada de referinţă. în concordanţă cu criteriile din legislaţia în vigoare, se 
efectuează delimitarea întreprinderilor în următoarele intervale: 

Figura I. l Delimitarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
Număr angajaţi: 

Microîntreprinderi: 0-9 

întreprinderi mici: 10-49 

întreprinderi mijlocii: j 50-249 

întreprinderi mari: >250 

Activitatea întreprinderii se grupează potrivit „Clasificării Activităţilor din 

Economia Naţională (CAEN), elaborată de Institutul Naţional de Statistică şi 

aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.656 / 1997". Activitatea principală a 

întreprinderii este stabilită în funcţie de produsele şi serviciile a căror realizare 

implică cele mai mari părţi din resursele umane sau care aduc cele mai mari venituri 

întreprinderi. încadrarea întreprinderilor pe ramuri s-a realizat pe baza activităţii 

principale." 
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De asemenea Legea nr. 133 / 1999̂  şi ulterior abrogată prin Legea nr. 346 / 

2004 ,̂ cu modificările şi completările ulterioare, defineşte întreprinderea ca fiind 

„orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în 

vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de 

concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice 

care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale 

autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare". 

Prin urmare, definiţia larg răspândită atribuită întreprinderii o desemnează 

ca fiind „agentul economic care grupează toate unităţile, indiferent de forma de 

proprietate şi a căror scop este producerea de bunuri şi servicii destinate 

comercializării pe piaţă, în scopul obţinerii de profit. întreprinderea este, de altfel, o 

organizaţie care are drept scop utilizarea şi atragerea factorilor de producţie în 

vederea obţinerii bunurilor şi serviciilor necesare dezvoltării societăţii". 

Cu alte cuvinte, întreprinderea reprezintă o „organizaţie alcătuită din una 

sau mai multe persoane care desfăşoară activităţi, utilizând de regulă mijloace 

economice în vederea obţinerii de profit - este cea mai răspândită formă 

organizatorică"^. Acest aspect o desemnează ca fiind principala creatoare de 

substanţă economică în orice ţară, prin intermediul căreia se crează cea mai mare 

parte a locurilor de muncă şi constituie elementul principal în determinarea 

performanţei economiei naţionale şi a standardul de viaţă al populaţiei. 

în esenţă, „prin întreprindere desemnăm un număr de persoane, organizate 

potrivit anumitor cerinţe juridice, economice, tehnologice şi manageriale, care 

concep şi desfăşoară un complex de procese de muncă, folosind cel mai adesea şi 

anumite mijloace de muncă, concretizate în produse şi servicii, în vederea obţinerii 

unui profit, de regulă, cât mai mare"̂ . 

în literatura de specialitate există două concepţii economice cu privire la 

importanţa întreprinderii în economia naţională. Prima, specifică statelor 

democratice, consideră întreprinderea ca fiind unitatea economică de bază a 

economiei naţionale, conform căreia profitabilitatea acesteia determină 

profitabilitatea economiei naţionale. A doua abordare, specifică ţărilor cu economie 

Legea nr. 133/1999 privind stimularea înlreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi 
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. 
2 ***^Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii 
^ Ovidiu Nicolescu, Lucr.cit. 

Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Lucr.cit. 
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centralizată, situează întreprinderea în planul al doilea, accentul fiind pus pe 

importanţa economiei naţionale. Această a doua abordare s-a dovedit a fi fatală 

pentru economia unei ţări. Exemplul României este unul cât se poate de edificator. 

Analizând în detaliu cele două abordări şi luând în considerare şi experienţa 

altor state se poate concluziona că eficienţa unei economii naţionale trebuie să se 

bazeze pe existenţa unui număr de întreprinderi rentabile şi competitive, care să 

funcţioneze în condiţiile unei economii de piaţă liberei Din acest punct de vedere 

este absolut necesar ca întreprinderii să i se dea importanţa cuvenită atât sub 

aspect macroeconomic - ca unitate de bază autonomă a unei economii naţionale, 

cât şi microeconomic - ca mijloc de utilizare a factorilor de producţie. 

1.1.2 Comportamentul cibernetic ai unei întreprinderi 

Conform teoriei sistemelor, întreprinderea este un sistem unitar, 

reglementat juridic şi cu autonomie funcţională, alcătuit din mai multe subsisteme 

care acţionează în vederea atingerii obiectivelor propuse şi care prelucrează 

elementele de intrare în vederea obţinerii parametrilor de ieşire, fiind capabilă să-şi 

autoregleze activitatea şi să ia decizii prin managementul propriu. Prin prisma 

aceleaşi teorii întreprinderii i se atribuie două categorii de funcţii: 

funcţii efectorii, care reunesc şi combină factorii de producţiei în vederea 

transformării intrărilor în ieşiri; 

funcţii de dirijare, care constau în coordonarea funcţiilor aleatorii în scopul 

realizării obiectivelor propuse. 

în literatura de specialitate, abordarea sistemică^ a întreprinderii o defineşte 

ca fiind: 

un sistem socio-economic, deoarece reuneşte factorii de producţie şi forţa 

de muncă, în vederea atingerii unor obiective care derivă dintr-o necesitate 

socială; 

Sistemele economice sunt subsisteme de bază, esenţiale ale sistemelor 

socio-economice a căror funcţionare evidenţiază structuri de tip „buclă' feedback, în 

care sunt încorporate anumite reguli şi care pot fi definite cu extinderi diferenţiate: 

^ Idem, ibidem. 
^ loan-Constantin Dima, George Constantin, Op.cit. 
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în sens larg - sistemele economice se pot defini ca nişte macrosisteme cu 

ierarhia: economia mondială, economia zonală, economia naţională şi 

economia locală; 

în sens restrâns - se definesc ca nişte mezosisteme (societăţi comerciale şi 

instituţii similare de diverse mărimi); 

în sens foarte restrâns - microsisteme (întreprinderi), secţii, compartimente 

comerciale, etc. 

O primă observaţie este acea că procesele care se derulează în cadrul 

sistemelor dinamice sunt analizate (abordate) ca înlănţuire de fluxurî  şi de 

acumulărî , pe baza unor variabile de integrare (denumite variabile de nivel-N) şi de 

flux (denumite şi variabile de ritm-R). 

Jinând cont că sistemele dinamice conţin cel puţin o buclă feedback, rezultă 

că cel mai simplu sistem dinamic este bucla feedback însăşi, care, fiind un sistem 

dinamic, poate fi reprezentată prin înlănţuirea variabilelor de nivel şi de ritm, aşa 

cum rezultă din figura următoare^. 

Figura I. 2 Bucla feedback 
• 

R ^ N 

Sursa: Constantin Dumitrescu, Elemente de management. 
Editura Eurobit,Timişoara,1998 

înlănţuirea fluxurilor în cadrul organizaţiei ţine seama de mărimea 

variabilelor de integrare, a variabilelor de ritm, dar şi de influenţa variabilelor 

exogene, a variabilelor suplimentare şi a constantelor care influenţează procesele de 

fabricare. 

un sistem complex, adică un ansamblu de elemente, forţă de muncă şi 

factori de producţie în vederea atingerii tuturor obiectivelor; 

' atât fluxurile cât şi acumulările sunt specifice fiecărui proces (există, spre exemplu, fluxuri de 
produse, acumulate, fluxuri dinamice, fluxuri de resurse umane, fluxuri care vizează procesele 
de calitate, etc.), lor li se adaugă fluxuri informaţioale ca : fluxurile de date şi informaţiile din 
fişiere, fluxuri de baze de date,etc. 
^ termenul consacrat pentru procesul de acumulare este „integrarea"; ea are ca şi caracteristică 
procese de „memorare", dinamică derulate în cadrul sistemului. 
^ Constantin Dumitrescu, Elemente de management. Ed.Eurobit,Timisoara,1998. 
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un sistem probabilistic, în sensul că asupra întreprinderii acţionează şi o 

serie de factori aleatori, care pot să-i perturbe echilibrul; 

un sistem deschis, pe motiv că acţionează în cadrul unor sisteme mai mari, 

reprezentate de economie sau societate; 

un sistem autoreglabil şi autoorganizabil, deoarece interesele întreprinderii 

converg intereselor naţionale. 

în esenţă, întreprinderea, fiind o cumulare a elementelor sistemelor mai sus 

menţionate şi anume o reuniune de sisteme prin intermediul cărora se realizează 

schimbul de informaţii între subsistemele componente şi între acestea şi mediu în 

vederea asigurării procesului de autoreglare, se poate afirma că întreprinderea este 

totodată şi un sistem cibernetic. 

în sens restrâns, se poate spune că un sistem cibernetic este orice sistem 

care are capacitate de autoreglare. Condiţia de autoreglare presupune prezenţa 

conexiunii inverse. Un sistem cibernetic are o structură unică: 

Figura I. 3 Structura restrânsă a unui sistem cibernetic 

Legătură directă 

program 
de 
conducere 

Sistem de Obiect 
conducere mtrăn condus 

leşin 

Legătură inversă 

Sursa: Constantin Dumitrescu, Elemente de management, 
Ed.Eurobit,Timişoara, 1998 

în sens larg, sistemele cibernetice sau cibernetico-industriale cuprind 

sisteme care constituie un ansamblu de oameni, maşini şi alte resurse aflate în 

interacţiune, pentru atingerea unor obiective, caracterizate de procesul de 

autoreglare pe baza conexiunii inverse sau a feed-back-ului. Conexiunea inversă 
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(feedback) transferă întotdeauna informaţia de la utilizator la sursă, iar transferul de 

informaţie poate fi însoţit de transfer de substanţă, energie, forţă de muncă, prin 

intermediul diferitelor tipuri de comenzi (decizii), acţiuni rezultând produse, servicii, 

deşeuri sau componente intermediare. 

Figura 1.4 Structura detaliată a unei sistem cibernetic 

±AEI ± AES ± AEE 

AUTOCONDUCERE 

Sursa: Constantin Dumitrescu, Elemente de management 
Editura Eurobit,Timişoara, 1998 

unde: E.I.- elemente de intrare 

E.S - elemente de sistem 

E.E. - elemente de ieşire 

în cadrul unei economii de piaţă, funcţia esenţială a întreprinderii este dată 

de oferta agregată pe piaţa bunurilor şi serviciilor şi de cererea manifestată pe piaţa 

input-urilor. în acest fel putem vorbi de două bucle feedback principale^: 

una între piaţa bunurilor şi serviciilor şi firmă, conform căreia se realizează o 

adaptare a producţiei la cerinţele pieţei prin intermediul bunurilor şi 

serviciilor. Preţul acestora conduce la formarea ofertei agregate a pieţei. 

Emil Scarlat, Sistemele cibernetice ale economiei de piaţă. Editura Economică,Bucureşti,1997 
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iar cealaltă între piaţa factorilor de producţie şi firmă, conform căreia se 

realizează adaptarea producţiei la oferta de factori de producţie existentă. 

Această buclă reprezintă o restricţie la bucla formată cu piaţa bunurilor şi 

serviciilor, în sensul că oferta de produse se realizează în funcţie de 

cantitatea de input-uri care poate fi achiziţionată de pe piaţă, 

în cadrul sistemului cibernetic al firmei se poate vorbi de subsistemele 

componente ale acestuia, care pot fi grupate în cinci categorii: 

subsistemul privind raportul cu piaţa bunurilor şi serviciilor, a cărui obiectiv 

principal este dat de satisfacerea într-o cât mai mare măsură a cererii; 

subsistemul preţuri-costuri-profitabilitate, care furnizează informaţii privind 

necesitatea, costurile şi beneficiul obţinut în urma unor investiţii 

tehnologice; 

subsistemul asigurării cu factori de producţie sau input-uri, furnizează 

informaţii privind necesitatea şi posibilitatea achiziţionării factorilor de 

producţie; 

subsistemul financiar, a cărui obiectiv principal constă în asigurarea, 

gestionarea resurselor financiare necesare firmei, dar şi plata obligaţiilor 

aferente acesteia; 

subsistemul de producţie sau tehnologic, a cărui scop este cel de realizare a 

unui program de producţie adecvat atât cererii cât şi resurselor proprii. 

La nivelul unui sistem de producţie, feedback-urile acţionează la nivelul 

fiecărui flux; mai mult acumulările sunt utilizate într-un anumit sistem care duce la 

modificarea stărilor componentelor, aşa cum rezultă din figura următoare: 
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Figura 1. 5 Fluxurile şi acumulările în cadrul unui proces tehnologic 

±AEI3 

± A E l 2 

±AES3 

±aeS2 

E.I. E. S. 

±AEI i ±AES i 

± A EE3 

± AEE2 

E.E. 

± a e E i 

Sursa: Constantin Dumitrescu, Elemente de management. 
Editura Eurobit,Timisoara,1998 

unde: A EIp = F(± A EII± A El2± A EI3 ± Qt Si ± VEj) 
A ESF = F(± A ESi± A ES2± A SI3 ± Cs± Ss ± VEs) 
A EEF = F(± A EEi± A EE2± A EE3 ± CE± Se ± VEE) 

Acumulările A EIp , A ESp , A EEp sunt rezultatul acţiunii integratoare a 

feedback-urilor, care apar la nivelul fiecărui flux, dar şi al influenţei variabilelor 

suplimentare (Si , Ss , Se), a constantelor (Q , Cs , Ce) şi a variabilelor exogene (VEi 

, VEs , VEe ). 

Toate aceste subsisteme interacţionează între ele fiind în strânsă legătură 

cu mediul exterior şi cu informaţiile furnizate de acesta, fapt ce impune ca 

funcţionarea firmei să se realizeze în cadrul anumitor limite. Conexiunile astfel 

realizate sunt atât de natură financiară, materială, informaţională, cât şi de natură 

umană. 

Abordarea sistemică^ a firmei impune abordarea în aceeaşi măsură a 

mediului extern, la care aceasta trebuie să se adapteze continuu pentru a-şi realiza 

obiectivele propuse. Mediul extern al firmei este alcătuit din piaţa bunurilor şi 

serviciilor, factorilor de producţie, financiară, precum şi din legăturile de intrare şi 

ieşire stabilite cu firma, aspect care-l clasează ca fiind un mediu dinamic, complex. 

' Horia Popa, Constantin Dumitrescu, Inginerie industrială. Universitatea Politehnica, 
Timişoara, 1993. 
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dar şi contradictoriu şi competitiv, a cărui calitate determină structura şi 

funcţionarea firmei. Din acest motiv, firma trebuie privită şi ca o entitate 

multidecizională, întrucât la nivelul ei se cumulează scopurile şi obiectivele mai 

multor grupuri (manageri, muncitori, acţionari, clienţi, etc.)-

1.1.3 Definirea şi delimitarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

în ceea ce priveşte definirea întreprinderilor mici şi mijlocii, se cunoaşte 

faptul că istoria scoate la iveală o serie de definiţii, ajungându-se până la nivelul de 

zeci de astfel de concepte, fără însă a se fi cristalizat o definiţie unanim acceptată, 

în literatura de specialitate se regăsesc divese definiţii ale întreprinderilor mici şi 

mijlocii, definiţii care, însă, diferă de la o ramură de activitate la alta, de la ţară la 

ţară. 

în anul 1973, Schumacher a lansat ideea devenită celebră mai apoi „Small is 

beautiful" care a venit ca o ofensă la adresa marilor întreprinderi ale vremii, dar care 

s-a dovedit mai târziu a fi esenţa dezvoltării economiei^ în 1977, specialistul Neck^ 

a identificat peste cincizeci de definiţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii în 75 de ţări 

analizate. P. Drucker spunea că ''micile afaceri reprezintă catalizatorul principal al 

creşterii economice.^" 

La nivelul ţărilor dezvoltate, numeroase studii scot la iveală rolul, importanţa 

şi mai ales contribuţia pe care micile afaceri o aduc la realizarea unor obiective 

fundamentale ale economiei naţionale, cel puţin din următoarele motive: 

datorită flexibilităţii structurilor posedă o capacitate ridicată de adaptare la 

fluctuaţiile mediului economic, se pot integra relativ uşor într-o reţea 

industrială regională, ceea ce contribuie pe de o parte la dezvoltarea 

economică a regiunii respective, iar pe de altă parte la reducerea şomajului 

şi creşterea nivelului de trai, pentru că oferă noi locuri de muncă; 

datorită dimensiunii reduse sunt un ansamblu mult mai uşor de 

controlat/condus şi contribuie la evitarea birocraţiei excesive şi la evitarea 

dezumanizării. 

^ E.F. Schumacher, apud P.Sandu, Managementul pentru întreprinzători. Editura Economică, 
Bucureşti, 1999. 
' P.A. Neck, Small Entreprise Development. Policies and Programmes. Development Series, 
No. 14, International Labour Organisation, Geneva, 1977. 
^ P.F. Drucker, Management, Tasks, Responsabilities. Practices, Harper Books, New York, 
1981. 
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Aici putem remarca faptul că, în ţările slab dezvoltate sau în curs de 

dezvoltare, caracteristica întreprinderilor mici şi mijlocii nu este flexibilitatea, 

majoritatea dintre acestea neputându-se adapta schimbărilor de mediu, de aici şi 

numărul foarte mare al desfiinţărilor, aşa cum vom vedea pe parcursul lucrări. 

Punctul de pornire în abordarea problematicii întreprinderilor mici şi mijlocii 

îl reprezintă studierea modului de definire a acestora. Definiţiile întreprinderilor mici 

şi mijlocii diferă foarte mult de la o ramură la alta şi de la un stat la altul. Sunt 

considerate organisme cu vocaţie industrială sau comercială cu un centru de profit şi 

cu o singură activitate. 

în prezent, majoritatea lucrărilor definesc întreprinderile mici şi mijlocii în 

funcţie de două criterii: 

criterii cantitative, care pot fi: 

criterii principale, care sunt reprezentate de: numărul de salariaţi, 

valoarea capitalului, cifra de afaceri, total active; 

criterii secundare, care sunt reprezentate de: valoarea producţiei, 

capacitatea de producţie, cota de piaţă. 

- criterii calitative, care sunt exprimate prin: tipul de legături cu mediul 

economic, Independenţa conducerii, furnizarea capitalului de o persoană sau mai 

multe, modul în care este privită proprietatea. 

însă, cele mai des folosite aspecte în definirea întreprinderilor mici şi mijlocii 

sunt date de: 

dimensiunea afacerii, la determinarea căreia se iau în calcul următoarele 

criterii: numărul de salariaţi, valoarea adăugată, activul net, cifra de afaceri, 

dar se poate constata o tendinţă de creştere a folosirii indicatorilor 

combinaţi, în speranţa de a se obţine o definire cât mai precisă a 

întreprinderilor mici sau mijlocii; 

unitatea de conducere. Confederaţia Generală a întreprinderilor Mici şi 

Mijlocii (Confederation General PME) afirmă că „întreprinderea mică şi 

mijlocie este o întreprindere stăpânită şi condusă de 1 persoană", fapt care 

se bazează pe datele statistice, conform cărora 45% din totalul 

întreprinderilor mici şl mijlocii au fost create şi conduse de una şi aceiaşi 

persoană. 

în strategia de dezvoltare a oricărei economii de piaţă, sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii se bucură, în prezent, de o atenţie deosebită, 

întreprinderea mică şl cea mijlocie sunt considerate a fi „două noţiuni din aceeaşi 
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tulpină", şi care, de-a lungul timpului, au avut un dublu rol la dezvoltarea 

economiilor naţionale. Pe de o parte au contribuit la descentralizarea economiilor de 

scară şi la dezintegrarea marilor întreprinderilor, iar pe de altă parte au contribuit la 

formarea de unităţi productive în toate regiunile folosind resursele şi forţa de muncă 

zonală, disponibilă. 

înlocuind unităţile mari, greoaie, cu ritm de lucru lent, întreprinderile mici şi 

mijlocii au fost şi sunt considerate o soluţie eficientă pentru toate sectoarele vieţii 

economice. Pentru economia ţărilor în tranziţie, cum este şi a României, acestea au 

devenit soluţia salvatoare, cel puţin din următoarele considerente^: 

conform statisticilor, în ţările dezvoltate, contribuţia lor la produsul intern 

brut se situează între 55%-95%; 

fiind considerate ca singure producătoare de noi locuri de muncă, deţin 

majoritatea populaţiei ocupate şi pot absorbi şi o parte a forţei de muncă 

eliberată de sectorul de stat ca urmare a restructurării şi privatizării; 

contribuie la asigurarea stabilităţii sociale şi politice prin faptul că sunt 

singurele care ajută la formarea clasei de mijloc; 

în general, costurile practicate la produse şi servicii se situează sub nivelul 

celor practicate de marile firme; 

prezintă cel mai ridicat grad de dinamism, aspect constatat prin evoluţia 

numărului lor, a cifrei de afaceri, a numărului persoanelor angajate; 

dovedesc adaptabilitate şi flexibilitate la cerinţele unei economiei de piaţă 

libere; 

aduc cele mai mari venituri la bugetul statului şi stau la baza creării 

viitoarelor mari firme. 

oferă condiţii optime de perfecţionare a personalului angajat, care se poate 

îndrepta apoi spre întreprinderile mari; 

stimulează concurenţa, competiţia; 

ajută la buna funcţionare a întreprinderilor mari pentru care prestează 

diferite servicii sau produc diferite subansamble; 

în general, pe plan mondial, întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă 90-

95% din total întreprinderi şi angajează 40-90% din forţa de muncă, contribuind la 

valoarea producţiei cu 30-50%, la produsul naţional brut cu aproximativ 50%, la 

export cu până la 40%, iar la investiţii cu circa 75%. 

Ovidiu Nicolescu, Op.cit. 
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Desigur că pe lângă aspectele benefice atribuite întreprinderilor mici şi 

mijlocii, se pot evidenţia şi o serie de slăbiciuni specifice^ acestora, care nu 

întotdeauna pot fi neglijate. Faptul că dispun de cantităţi mici de rezerve şi resurse 

incorporabile şi de regulă, depind de o singură persoană şi anume de întreprinzător 

le face vulnerabile la condiţiile de mediu, demonstrând o stabilitate şi o perenitate 

mai volatilă comparativ cu marile întreprinderi. De multe ori factorii de putere 

rămân nepăsători la interesele şi caracteristicile lor. Datorită nivelului tehnic şi 

tehnologic redus vis-â-vis de marile firme nu pot executa produse şi servicii 

echivalente cu cele executate în întreprinderile de mare anvergură. 

Generic, viaţa economică scoate la iveală două abordări ale întreprinderilor 

mici şi mijlocii: una tradiţională care, de regulă, nu are o strategie pe termen lung, 

are o piaţă restrânsă de desfacere, iar procesele de fabricaţie sunt de mică 

complexitate, iar alta considerată de tip nou, modern care pun în aplicare o 

tehnologie de vârf, caută pieţe noi, se orientează spre crearea de produse de 

calitate superioară cu un service adecvat şi mai ales, pun mare accent pe 

specializarea personalului. Această abordare a condus la crearea unui nou tip de 

economie şi anume la economia bazată pe cunoştinţe '̂ , a cărei prototip îl constituie 

întreprinderea mică şi mijlocie. 

Noul tip, astfel conturat, încorporează tehnică şi tehnologie de vârf, în care 

lucrează un număr redus de persoane, cu o pregătire ridicată, a cărei principală 

resursă în calea dezvoltării o constituie cunoştinţele. O astfel de firmă se evidenţiază 

prin cunoştinţe, creativitate, flexibilitate şi dinamism ridicat, capacitate mare de a 

învăţa şi utiliza cunoştinţe noi şi de a genera valoare adăugată. 

• * 

România 

§1 Cadrul legal care guvernează întreprinderile mici şi mijlocii 

La sfârşitul a patru decenii, putem spune, de lipsă a fenomenului 

antreprenorial, anii '90 au însemnat începutul unei noi abordări a economiei 

României. Deşi, parcursul a fost dificil, astăzi se poate vorbi de două etape mari de 

evoluţie, una care cuprinde anii 1990 până în 1995 în care a avut loc înfiinţarea şi 

^ Idem, ibidem. 
^ Idem, ibidem. 
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dezvoltarea sectorului privat, iar alta, după 1996, considerată ca fiind perioadă de 

temporizare. 

în România, conform Legii nr. 346/2004, „întreprinderile mici şi mijlocii sunt 

definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 şi realizează o cifră de afaceri 

anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale 

care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii 

financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active 

circulante plus cheltuieli în avans. Plafonul cifrei de afaceri ... poate fi modificat, în 

funcţie de evoluţia indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului." 

întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, conform legii amintite, astfel: 

Figura 1.6 Clasificaţia întreprinderilor mici şi mijlocii în România 
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LL 

Ct/ra de afaceri sau 
actiVt totale 

i>ai>a fd 10 miUoan« eitro 

-l întreprinderi mijlocii 

r,\t;fia; snlof iati 
iuti t- '»•:> SI 2 c/h 
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în furrcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, raportată la capitalul sau la 

drepturile de vot deţinute ori la dreptul de a exercita o influenţă donninantă, 

legiuitorul statutează că pot exista 3 tipuri de întreprinderi: 

a) întreprinderi autonome; 

b) întreprinderi partenere; 

c) întreprinderi legate 

§2 Tipuri de întreprinderi mici şi mijlocii 

întreprinderile mici şi mijlocii, pe lângă aspectele de încadrare în acest 

sector, enumerate mai sus, în funcţie de modul de lansare pe piaţă, pot fi clasificate 

în funcţie de următoarele criterii: 

- de forma de proprietate: private (cum ar fi asociaţiile familiale şi persoanele 

independente), de stat şi mixte. 

- după forma de organizare: particulare, asociate şi societăţi comerciale pe acţiuni. 

în sens mai larg, o afacere poate fi lansată sub diferite forme: 

a) societate comercială - societăţile comerciale desfăşoară activităţi în nume 

propriu (sunt persoane distincte de proprietar), au conducere şi sedii proprii. 

Fără a detalia, cele mai cunoscute forme sunt: societăţile în nume colectiv -

SNC; societăţile în comandită simplă - SCS; societăţile în comandită pe 

acţiuni - SCA; societăţile cu răspundere limitată - SRL. 

b) întreprinzători individuali - cea mai simplă formă de manifestare a iniţiativei 

particulare. Condiţii: să fie cetăţeni români cu domiciliul în România 

c) asociaţii familiale: pot fi constituite din membrii unor familii cu gospodărie 

comună, iar în cazul unor activităţi este necesară atestarea profesională, a 

persoanelor respective. Este o formă destul de răspândită la nivelul ţării şi 

comportă atât avantaje: autorizarea şi procedura de autorizare sunt mai 

simple, taxele (de autorizare) sunt mai reduse, impozitele sunt mai mici 

decât cele ale societăţilor comerciale, cât şi dezavantaje: nu se poate folosi 

personal salariat, posibilităţile de finanţare (credit) sunt mai reduse, 

posibilităţi limitate de extindere a afaceri. 

Aceste ultime două categorii de întreprinderi private şi-au îndreptat atenţia 

mai ales spre sectorul serviciilor, oferind servicii specializate cu un pronunţat 

caracter tehnic (exemplu: saloane de coafură şi cosmetică, atelier de reparaţii a 

încălţămintei, spălătorii etc.), pe motiv că producţia comportă investiţii şi riscuri mai 
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mari şi că majoritatea activităţilor de producţie nu au fost restructurate, unele 

aflându-se, încă, în sfera întreprinderilor mari. 

în ceea ce priveşte organizarea internă a întreprinderilor mici şi mijlocii 

române a fost influenţată de două aspecte: pe de o parte de faptul că, în 80% din 

cazuri, conducerea este asigurată de proprietar ceea ce împiedică într-o anumită 

măsură apariţia şi manifestarea disocierii de autoritate, iar pe de altă parte salariaţii 

sunt slab sau puţin sindicalizaţi, ceea ce contribuie la formarea unor relaţii 

privilegiate între salariaţi şi proprietari. Această relaţie este influenţată şi de 

personalitatea conducătorului. 

Datorită faptului că organizarea şi structura întreprinderilor mici şi mijlocii 

depinde de interacţiunea dintre întreprindere şi întreprinzător, se creează 

necesitatea obiectivă, de altfel, de a o gestiona cu mare grijă, ceea ce de cele mai 

multe ori conduce la apariţia de probleme 

§3 Modalităţi de înfiinţare a unei întreprinderi mici şi mijlocii 

- din punct de vedere legal 

Deşi este o problemă care încă se discută în vederea găsirii celei mai 

eficiente metode, înfiinţarea unei întreprinderi în România presupune parcurgerea 

etapei de autorizare, care diferă în funcţie de forma juridică şi este reglementată 

prin lege (Legea 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare) şi poate cuprinde 

evaluarea afacerii (elaborarea unui plan de afaceri, de fezabilitate), alegerea formei 

juridice, întocmirea documentelor necesare. 

Pentru întreprinderile mici şi mijlocii este suficient, uneori, doar un studiu de 

pre-fezabilitate, prin care să se menţioneze activităţile ce formează obiectul de 

activitate al noii întreprinderi şi structura acestora, resursele de care dispune 

întreprinderea, rezultatele prognozate ale activităţii pe termen scurt şi mediu (până 

la 5 ani), factorii de risc, punctele tari şi punctele slabe ale agentului economic în 

mediul său concurenţial - analiza SWOT-. 

- din punct de vedere al întreprinzătorului 

Alături de aspectele legale o întreprindere mică şi mijlocie poate avea ca 

surse de finanţare: surse proprii, împrumutate (bancare) şi atrase şi se poate iniţia 

sun forma unei afaceri proprii, poate fi cumpărată sau se poate încheia printr-un 

contract de franciză. 

a) iniţierea unei afaceri proprii are loc atunci când se urmăreşte satisfacţia de 

acţiona în maniera proprie, evitarea reputaţiei fostului proprietar, aplicarea 
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neîngrădită a ideilor noi, însă trebuie să se ţină cont de starea şi evoluţia 

pieţei, costul dotării tehnice, costul privind consultanţă etc. 

b) cumpărarea unei întreprinderi existente - principalele motive pentru care se 

acţionează în această manieră sunt date de faptul că riscurile date de 

înfiinţarea unei noi întreprinderi sunt diminuate, că se preiau utilajele, 

angajaţii, stocurile de materii prime şi materiale, furnizorii, beneficiarii 

sau/şi creditorii şi nu în ultimul rând preţul este mai mic decât la crearea 

unei întreprinderi prin forţe proprii. 

c) franchisingul (franciza) - se constituie sun forma unei înţelegeri între două 

părţi conform căruia, una din părţi (francizat) dobândeşte dreptul de a 

conduce o întreprindere ca proprietar, dar i se cere să acţioneze potrivit 

unor metode şi condiţii precizate (impuse) de cealaltă parte (francizor) şi 

poate îmbrăca mai multe forme: franchisingul distribuirii produselor, 

franchisingul mărcii comercializate şi franchisingul complet al afaceri. 

§4 Poziţia întreprinderilor mici şi mijlocii în România 

Având în vedere poziţia favorabilă a întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel 

mondial, sunt motive să credem că România va pune şi în viitor un accent cel puţin 

la fel de important asupra acestui sector. Putem motiva afirmaţia de mai sus prin 

faptul că la nivel naţional se manifestă o tendinţă de modificare a ponderilor între 

ramurile economiei naţionale, mai ales în favoarea serviciilor, s-au creat asociaţiî  

care reprezintă şi apără interesele întreprinderilor mici şi mijlocii, au apărut şi apar 

publicaţii de specialitate pentru întreprinderi mici şi mijlocii, dar şi specialişti 

pregătiţi pentru activităţile întreprinse în întreprinderi mici şi mijlocii, legislaţia în 

domeniu le oferă o serie de facilităţi (finanţare de programe pentru pregătire 

profesională, facilităţi la acordarea de credite, alte facilităţi economico-financiare în 

special impozitul pe profit), s-a conştientizat importanţa apariţiei incubatoarelor de 

afaceri (oferă asistenţă şi spaţiu pentru schimbul de idei, cursuri de pregătire şi 

perfecţionare, programe de pregătire pentru manageri şi salariaţi, oferă consultanţă 

gratuită şi uşurează contactele cu bănci şi parteneri) şi a agenţiilor de consultanţă. 

Dar activitatea întreprinderilor mici şl mijlocii româneşti este încadrată de o 

serie de neajunsuri care pleacă de la deficienţele constate în pregătirea managerilor. 

^ Agenţia Naţională a întreprinderilor Mici şi Mijlocii - organizaţie guvernamentală Centrul 
Român pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - organizaţie neguvemamentală Consiliul 
Naţional al întreprinderilor mici şi mijlocii, etc. 
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lipsa resurselor financiare, activitate deficitară de marketing şi chiar de recrutare a 

personalului angajat, pachet salarial (nemotivant) faţă de firmele mari şi până la 

instabilitate pe piaţă datorită ratei mari de apariţie (creare) şi dispariţie (faliment). 

S-au expus probleme legate de apariţia şi înfiinţarea întreprinderilor mici şi 

mijlocii în România, motiv pentru care considerăm necesar să spunem câteva 

cuvinte şi despre dispariţia acestora de pe piaţă, având în vedere că datele statistice 

relevă un număr impresionat de astfel de cazuri. 

Cauzele dispariţiei pot fi multiple, având atât caracter subiectiv: lipsa 

abilităţilor organizatorice şi profesionale ale întreprinzătorului, incapacitatea acestuia 

de a gestiona resursele de care dispune şi de a previziona nivelul acestora, cât şi 

caracter obiectiv: mediul extern al firmei care îşi manifestă prezenţa prin factorii săi 

perturbatori. 

Desigur că niciun efect negativ nu se manifestă fără a avea consecinţe, de 

această dată acestea sunt situate, în primul rând la nivel material, dar pot apărea şi 

în plan psihologic: de regulă un întreprinzător care a dat faliment nu se apucă prea 

repede de o altă afacere şi în plan social: reducerea locurilor de muncă, dispariţia 

anumitor produse de pe piaţă. 

Aşa cum se ştie, în România procesul de reformă s-a desfăşurat pe două 

coordonate, prin privatizarea întreprinderilor de stat şi prin înfiinţarea şi dezvoltarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii. în acest proces de reformă au apărut probleme 

legate de ponderea mică a întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie (risc mai 

mare), probleme de restructurare, de lipsa subvenţiilor sau insuficienţa acestora, 

precum şi de slaba dezvoltare sau lipsa unor instrumente de susţinere a 

întreprinderilor mici şi mijlocii. Din păcate, succesul s-a lăsat aşteptat mult timp pe 

aceste coordonate, dar s-a obţinut o anumită coerenţă, spun specialişti. 
* 

* * 

România comparativ cu Uniunea Europeană 

Ţinând cont de precizările legislaţiei în vigoare, putem preciza că un element 

esenţial pentru definirea întreprinderilor mici şi mijlocii îl constituie numărul de 

salariaţi, aspect unanim acceptat de către toate organizaţiile europene şi mondiale. 

De asemenea, pentru evidenţierea aspectelor comune şi a diferenţelor dintre ţara 

noastră şi Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte dimensionarea întreprinderilor 

mici şi mijlocii am recurs la surse emise de Biroul Statistic al Uniunii Europene-

EUROSTAT. 
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Conform prevederilor emise de organismul mai sus menţionat, numărul de 

angajaţi din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii poate ajunge până la 500, cu 

excepţia celor din agricultură, silvicultură şi piscicultură, care au sub 500 de 

angajaţi. 

întreprinderile mici şi mijlocii sunt cuprinse, după acelaşi raport, între 10 şi 

499 angajaţi, aspect care poate diferi de la o ţară la alta, aşa cum se poate observa 

din tabelul de mai jos, care cuprinde date din industrie, comerţ, construcţii şi 

servicii: 

Tabelul I. 1 Clasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii după numărul de 

salariaţi 

întreprinderea întreprinderea 
mică mijlocie 

Danemarca,Franţa,Germa ^ ^̂  . ^̂ ^ 
nia,Grecia,Irlanda 0̂ Maxim 500 

Italia 20-49 50-99 
Norvegia 1-20 21-100 
Suedia 1-49 50-1991 
România 10-49 50-249 

Sursa:Biroul Statistic al Uniunii Europene - EUROSTAT 

Aşa cum se poate observa din tabelul anterior, în România^ sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii se încadrează ca număr de angajaţi în aceeaşi 

structură, ca cea adoptată de Uniunea Europeană, adică între 10 şi 249 angajaţi. 

Din tabelul de mai jos care exprimă media numărului de angajaţi încadraţi în 

sectorul privat al întreprinderilor mici şi mijlocii pentru Uniunea Europeană, statele 

candidate la Uniunea Europeană şi România, se poate constata că ne situăm nu 

foarte mult sub media europeană^. 

Tabelul 1.2 Media angajaţilor 

lrore"anU"i"E^"r state candidate România 

5,5 ^ 6,9 4,8 
Sursa: Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, 

Strategia Guvernului României pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada 2004-2008, Bucureşti 2003 

' Legea nr. 346/2004 
^ Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Strategia Guvernului 
României pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pe perioada 2004-2008, 
Bucureşti, 2003. 

BUPT



46 Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii - 1 

Se poate observa că în România, în medie, o întreprindere mică sau mijlocie 

are mai puţin de 5 salariaţi, sub media europeană. Aceasta medie este deţinută, la 

nivelul anului 2003, de firme din comerţ-60,2%, servicii-16,9%, industrie-12,6% 

^Există diferenţe mari şi referitor la dimensiunea IMM din ţările candidate din 

Europa Centrală şi de Est, în special dintre dimensiunea întreprinderilor mici şi 

mijlocii în Ţările Baltice şi cele din Uniunea Europeană, Malta, Cipru şi Turcia, iar din 

acest punct de vedere sunt similare statelor membre ale Uniunii Europene din sudul 

continentului: Grecia, Italia, Spania şi Portugalia, caracterizate de o pondere mare a 

micro-întreprinderilor. 

Analizând aspectele legate de încadrare a întreprinderilor în categoria celor 

mici şi mijlocii, putem afirma că definiţia utilizată în România este în conformitate cu 

cea utilizată în Uniunea Europeană, aşa cum se observă din şi tabelul de mai jos: 

Tabelul I. 2 întreprinderilor mici şi mijlocii în România^ şi în Uniunea 

Condiţii necesare pentru încadrarea în IMM Micro Mici Mijlocii 
ROMÂNIA 

Numărul maxim de angajaţi <10 <50 <250 
" "" " - ^ ^^^ 

Cifra de afaceri sau cifra de bilanţ <2 <10 
<43 

UNIUNEA EUMPEANÂ ^̂̂̂  I 
Numărul maxim de angajaţi <10 <50 <250 

Cifra de afaceri sau cifra de bilanţ <2 <10 <50 
'<43 

Sursa: Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, 
Strategia Guvernului României pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor 
mici si mijlocii pe perioada 2004-2008, Bucureşti 2003 

Exprimarea dimensiunii întreprinderii prin intermediul unui singur indicator şi 

anume, numărul de salariaţi nu este suficient de riguroasă, deoarece cu acelaşi 

număr de salariaţi, datorită diferenţelor legate de profilul activităţii, de gradul de 

înzestrare tehnică, informatizare, concepţie managerială, celelalte elemente 

dimensionale ale organizaţiei, cum ar fi cifra de afaceri, capitalul social, profitul pot 

fi diferite^. 

' Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Raport statistic, 2003. 
^ Conform Legii nr. 346/2004. 
^ Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Lucr.cit. 
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Din punct de vedere al cifrei de afaceri, în România, definiţia a fost mai 

restrictivă după Legea 133/1999, astăzi, acest lucru s-a reglementat prin nou lege, 

existând pentru fiecare categorie de întreprindere un nivelul maxim. 

în ceea ce priveşte ponderea forţei de muncă angajate în sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii, în totalul forţei de muncă angajate în economie este 

cu 50% mai redusă faţă de Uniunea Europeană şi de alte ţări candidate, aşa cum se 

prezintă în tabelul următor: 

Tabelul I. 3 Ponderea forţei de muncă ocupate în sectorul IMM 
din totalul forţei de muncă ocupate în economie^ 

Europa-25 (Uniunea 
Europeană+AELS) 

66% 

State candidate 

72% 

România 

40% 
Sursa: Observatorul IMM din Europa apud Agenţia Naţională pentru 
întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Strategia Guvernului României 
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii pe perioada 

î, Bucureşti, 2003 

Din totalul întreprinderilor înregistrate în perioada 1990-2000 în cadrul 

Uniunii Europene, aproximativ 98,7% sunt întreprinderile mici şi mijlocii care absorb 

circa 70% din resursele umane apte de muncă ale ţărilor membre şi acţionează, în 

special, în activităţile de comerţ cu amănuntul, construcţii, servicii şi turism. 

Tabelul I. 4 Principalii indicatori ai întreprinderilor mici şi mijlocii in 
Uniunea Europeană - perioada 1990-2000^ 

întreprinderea mică şi 
Indicatori mijlocie 

(1-249 angajaţi) 
16.500.000 15.305.800 

51 47 
75.400.000 31.800.000 

4,6 2,1 

Microîntreprinderea 
(1-9 angajaţi) 

Nr. total IMM 
Nr. IMM/1000 locuitori 
Nr. total de lucrători 
Nr. mediu 
lucrători/firma 
C.A./firma ECU 
C.A./lucrător ECU 

473.000 
100.230 

147.000 
70140 

Sursa: Ziarul „Adevărul Economic", nr.22,1999 

' ***, Observtorul IMM din Europa, nr.5 din 2003 
^ ***, ziarul „Adevărul Economic", nr.22 din 1999 

BUPT



48 Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii - 1 

în plan mondial 

De-a lungul timpului, în evoluţia omenirii, au intervenit numeroase 

schimbări în toate planurile: tehnic, politic, social, informaţional, educaţional, 

cultural şi nu în ultimul rând economic. între schimbările economice de esenţă se 

înscrie şi situarea întreprinderilor mici şi mijlocii în prim-planul dezvoltării şi 

transformării lor în factorul economic cel mai dinamic, dovadă stau strategiile de 

întreprindere şi politicile adoptate de majoritate statelor conform cărora aceasta 

este considerată ca fiind forţa motrică a unei economii. 

Tabelul I. 5 întreprinderile mici şi mijlocii pe plan mondial^ 

Nr. 
Crt-

1 

Ţara 

SUA 

Japonia 

Australia 

Caracteristici 

„Small and medium sized entreprises-SMEs" se identifică în 
funcţie de numărul de angajaţi diferenţiat pe domenii de 
activitate: 

Nr. întreprinderea 
Crt. 

Număr de angajaţi 

1 Mică-familială 
2 Mică-mică 
3 Mică-niijlocie 
4 Mică-mare 
5 Mare-mică 
6 Mare-mijlocie 
7 Mare-peste 

1-4 

20-29 
100-499 
500-999 

1000-4999 
5000 

Canada 

In SUA întreprinderile sunt considerate mici şi mijlocii dacă pe 
lângă numărul angajaţilor se bucură de o localizare geografică 
bine determinată, managementul este independent, separat de 
proprietar, iar cifrele de afaceri se învârt în jurul a câtorva 
milioane de $ (comerţ cu amănuntul: 8 mii. $; comerţ cu 
ridicata 22 mii. $). 
întreprinderea mică şi mijlocie este clasificată în funcţie de 
valoarea capitalului firmei şi numărul de angajaţi pe domenii 
distincte, astfel: în industrie şi transporturi: 299 angajaţi şi 100 
milioane yeni, vânzări en-gros: 10 persoane şi 30 mii. yeni, 
servicii: 50 persoane şi 10 mii. yeni. 
Sunt considerate firme mici din industrie cele care au un număr 
de angajaţi mai mic de 100, iar în servicii cele care au un număr 
mai mic de 20. Firmele medii sunt cele a căror număr este 
cuprins între 100-499 în sectorul industrial şi între 20-499 în 
sectorul serviciilor. 
Firmele mici sunt încadrate de următoarele caracteristici: au 

' Prelucrare după Cristian Haiduc, Contribuţii la perfecţionarea managementului întreprinderilor 
mici si mijlocii. Teză de doctorat. Timişoara, 2002. 
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6 

10 

13 

Albania 

Azerbaijan 

Republica 
Moldova 
Ucraina 

14 Indonezia 

15 Brunei 

16 Hong Kong 

17 Coreea de 
Sud 

18 Mexic 

19 Filipine 

20 Noua 
Guinee 

mai puţin de 50 angajaţi pentru toate domeniile, exclusiv 
industrie şi mai puţin de 100 angajaţi în industrie, iar cifra de 
afaceri mai mică de 5 mii. $. Firmele mijlocii sunt cele care au 
un număr de angajaţi între 51-499 pentru toate activităţile din 
afara industriei, între 101-499 pentru firmele din industrie, iar 
cifra de afaceri este cuprinsă între 5-20 mii. $. 
întreprinderile mici şi mijlocii sunt cele a căror număr de 
angajaţi este mai mic de 300, iar mijloacele fixe mai puţine de 
500. 
Firmele mici au până la 50 angajaţi, iar cele mijlocii între 50-
300 de angajaţi. 
Microîntreprinderile sunt încadrate de un număr al angajaţilor 
cuprins între 1-19, iar cele mijlocii între 20-75. 
întreprinderile sunt diferenţiate pe domenii de activitate, astfel: 
industrie şi construcţii până la 100 angajaţi, transport până la 
100 angajaţi, cercetare-dezvoltare până la 60, comerţ en-gros 
până la 50, cu amănuntul până la 20 de angajaţi, 
întreprinderile mici şi mijlocii sunt cuprinse în categoria celor 
mici şi sunt încadrate de următoarele caracteristici: după 
bunurile nete care trebuie să aibă o valoare mai mică de 200 
mii. m.n sau vânzările anuale de până la 1 mil.m.n, după 
naţionalitatea deţinătorilor, după natura firmei şi după statutul 
firmei. întreprinderile mici şi mijlocii sunt împărţite în 
întreprinderi artizanale cu un număr al angajaţilor între 0-4 
angajaţi, întreprinderi mici între 5-19 şi medii între 20-99 
angajaţi. 
întreprinderile mici şi mijlocii sunt clasificate după numărul de 
angajaţi ca: mici cu 1 până la 20 angajaţi şi medii cu un număr 
de angajaţi cuprins între 20-1000. 
întreprinderile mici şi mijlocii nu sunt diferenţiate pe clase de 
mărime, dar sunt clasate după numărul de angajaţi pe domenii 
de activitate: sub 100 angajaţi pentru sectoarele din industrie şi 
sub 50 pentru alte sectoare. 
Nu există clase de mărime, dar ca număr de angajaţi se 
diferenţiază pe domenii de activitate, astfel: până la 20 pentru 
comerţ şi servicii, până la 200 pentru construcţii, iar pentru 
industrie şi transporturi până la 300 angajaţi. 
Criteriul de diferenţiere este atât numărul de angajaţi cât şi cifra 
de afaceri, astfel: microîntreprinderi cu un număr al salariaţilor 
cuprins între 1-15 şi o cifră de afaceri sub 300 mii $, firme mici 
16-100 angajaţi şi o cifră de afaceri sub 3 mii. $, firme medii 
101-250 angajaţi şi cu cifra de afaceri sub 7 mii. $. 
Clasarea se face după numărul de angajaţi şi total active în 
microfirme cu 1-9 angajaţi, activele fiind sub 1 mii. $, firme mici 
10-99 angajaţi, activele între 1 mii. $ şi 10 mii. $, firme medii 
cu un număr cuprins între 100-199 angajaţi şi activele cuprinse 
între 10 mii. $ şi 40 mii. $. 
întreprinderile mici şi mijlocii sunt casate ca microfirme cu 5 
până la 10 angajaţi, firme mici 11-20 angajaţi, firme medii 21-
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200 angajaţi. 

21 Singapore Clasarea se face după numărul de angajaţi şi total active pe 
domenii de activitate, sub 100 angajaţi pentru servicii şi comerţ, 
total active sub 12 mii. $. 

22 Thailanda Criteriul de clasificare este numărul de angajaţi şi capitalul 
social în firme mici sub 50 angajaţi, capitalul social sub 200 mii 
$ şi firme mijlocii 51-200 angajaţi, capitalul social sun 20 mii. $. 

23 China Criteriul de clasificare este capitalul social, total active şi cifra de 
afaceri astfel: capitalul social mai mic de 40 mii. $, total active 
sub 120 mii. $, cifra de afaceri sub 40 mii. $. 

24 Bulgaria întreprinderile mici şi mijlocii sunt delimitate după numărul de 
angajaţi în microfirme sub 10 angajaţi, mici între 11 şi 50 
angajaţi şi mijlocii între 51-100 angajaţi. 

25 Rusia întreprinderile mici şi mijlocii sunt introduse în categoria celor 
mici pe domenii de activitate astfel: sub 30 angajaţi, pentru 
comerţul en-detail, sub 50 pentru cel en-gros, sub 100 pentru 
industrie, construcţii şi transport 

27 Ţări întreprinderile mici şi mijlocii sunt identificate ca întreprinderi 
africane mici cu un număr al angajaţilor sub 50 persoane. 

Sursa: ACTETSME, The Report Of The A.P.E.C. Center for Tehnoloqy Exchanqe And 
Traininq For SME, 1996 

Din cele expuse mai suŝ  se poate concluziona că există diferenţe, la nivelul 

fiecărui stat analizat, privind clasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii, 

particularităţi care se manifestă indiferent de forţa politică sau economică şi 

indiferent de mărimea acestuia. Criteriile de departajare a întreprinderilor mici şi 

mijlocii ţin de tradiţiile şi obiceiurile fiecărui stat în parte. 

în concluzie se poate sumariza că la nivelul ultimului deceniu s-a înregistrat 

o dezvoltare importantă a micilor afaceri care au luat amploare în statele din S-E 

Asiei. Ca urmare a dezvoltării acestui sector a crescut prosperitatea, nivelul de trai 

şi s-au înregistrat dezvoltări importante atât a acestor state cât şi a celor 

industrializate. 

^ ACTETSME, The Report Of The A.P.E.C. Center for Tehpologv Exchange And Training For 
ŞMEş, 1996. 
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I. 2 CARACTERISTICI MANAGERIALE ALE ÎNTREPRINDERILOR 
MICI ŞI MIJLOCII 

1.2.1 Caracteristici şi orientări ale managementului modern 
în prezent, managementul reprezintă cel mai des concept folosit pe plan 

mondial, devenind o ştiinţă dar şi un factor de creştere a eficacităţii economice, de 

creştere economică la nivelul firmei şi a economiei naţionale 

Aşa cum mulţi specialişti^ în domeniul îl definesc, „managementul reprezintă 

un cumul de activităţi efectuate pentru atingerea obiectivelor organizaţiei într-o 

manieră eficace şi eficientă prin previziune, organizare, coordonarea, antrenarea şi 

controlul resurselor organizaţiei". 

Şi în domeniul vast şi de maxim interes, am putea spune, al 

managementului, se observă tot mai multe preocupări în transformarea lui într-un 

management performant, conferindu-i orientări de perspectivă, aşa cum se poate 

observa din tabelul următor: 

Tabelul I. 7 Caracteristici ale managementului modern 
viziunea globală, integratoare, de rezolvare a problemelor atât 
cele dintre subsistemele organizaţiei, cât şi dintre organizaţie 
şi mediul său extern 
interdisciplinaritatea, datorită aspectului de acaparator de 
noi elemente din alte ştiinţe, pe care le adaptează şi utilizează 
potrivit nevoilor specifice conducerii 
caracterul previzional prin intermediul căruia se definesc 
direcţiile de evoluţie viitoare şi principalele obiective de atins 

Caracteristici ale creşterea dinamismului managerial determinat de 
managementului creşterea frecvenţei schimbărilor 

modern accentuarea caracterului finalist al acţiunilor manageriale, 
adică să asigure realizarea obiectivelor generale ale 
organizaţiei 
universalitatea managementului, prin transferul continuu 
de concepte, principii, tehnici şi instrumente manageriale din 
domeniul activităţii industriale în toate celelalte domenii ale 
vieţii şi activităţii umane 
caracterul de profesie a funcţiei de manager, dobândit 
din şcoli de specialitate 

Sursa: prelucrare după Ion Dănăiaţă (coord.), Management. Bazele teoretice. Ediţia 
a Il-a, Editura Mirton, Timişoara, 2004 

' Ion Dănăiaţă (coord.), Management. Bazele teoretice. Ediţia a Il-a. Editura Mirton, Timişoara, 
2004. 
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Astăzi, se poate vorbi de management în toate domeniile vieţii economice şi 

sociale, fiind considerat principalul element de creştere economică a unei naţiuni, 

datorită caracterului inovator şi a orientării spre obţinerea unei rate cât mai mari a 

productivităţii muncii şi, implicit a eficienţei economice. Aceste orientări sunt 

rezultatul schimbărilor profunde care marchează evoluţia societăţii, fapt ce a condus 

la etapizarea evoluţiei managementului în trei stadii: al conducerii empirice -

managementul timpuriu, al începutului conducerii ştiinţifice şi al conducerii ştiinţifice 

- conducerea modernă a managementului. 

în literatura economică din România, majoritatea opiniilor converg spre 

recunoaşterea etapelor enumerate mai sus, fapt ce ne conduce la concluzia că 

România se înscrie în rândul ţărilor în care preocupările teoretice şi pragmatice 

privind managementul firmei au căpătat, de-a lungul timpului, o tot mai mare 

importanţă. 

Un aspect, conştientizat de ţările dezvoltate, este cel al rolului esenţial pe 

care îl deţin angajaţii şi managerii în procesul de dezvoltare a întreprinderii, 

semnalându-se frecvente preocupări privind perfecţionarea continuă a acestora. 

1.2.2 Particularităţile manageriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii 

întreprinderile mici şi mijlocii formează un ''univers"^ caracterizat prin 

diversitate, dinamism şi flexibilitate şi care asigură starea de sănătate a oricărei 

economi. Din acest considerent abordarea managementului întreprinderilor mici şi 

mijlocii atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic impune 

tratarea lui ca un domeniu distinct, însă, integrat managementului general. 

Aşa cum am mai precizat, întreprinderile mici şi mijlocii iau naştere şi 

funcţionează pe baza unor considerente atât de natură legală, cât şi administrativă 

bine precizate, care le conferă obţinerea de avantaje în sectorul în care îşi 

desfăşoară activitatea, dar sunt încadrate şi de aspecte mai puţin favorabile care le 

determină dispariţia. Pentru o mai bună caracterizare a lor am recurs la prezentarea 

grafică a trăsăturilor lor, conform figurii de mai jos: 

^ Ovidiu Nicolescu, Op.cit. 

BUPT



1.2. - Caracteristici managerialei ale întreprinderilor mici şi mijlocii 53 

Figura 1.7 Particularităţi ale întreprinderilor mici şi mijlocii 

lmrare/ie>ire 
d« p« pi«tă 
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pidţâ 

Dificuttăţi 

întreprinderi 
miri şi 
mijlocii 

Dimensiune 
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pe domenii 

distinct 

Sisteme de 
organizare 

Flexibilitatr 
faţă de 
mediu 

/ 

Sursa: Ovidiu Nicolescu, Managementul întreprinderilor mici si mijlocii. 
Bucureşti,2001 

Caracteristicile întreprinderilor mici şi mijlocii influenţează şi, totodată, 

determină managementul acestora, putând fi clasificate ca şi trăsături ale 

managementului. în acest fel: 

a)Dimensiunea redusă. Datorită schimbărilor de mediu, întreprinderile mici şi 

mijlocii au recurs la un nou tip de organizare, mai redus, atât la nivelul 

activităţii, cât şi la nivelul procesului de conducere. Această dimensiune este 

diferită de la un stat la altul, în prezent neexistând un standard general 

acceptat. 

Această abordare impune atât orientarea strategiilor de funcţionare spre 

pieţe atomizate, cu concurenţă puternică, cât şi adoptarea unora noi, de dependenţă 

fată de o anumită întreprindere mare (subcontractanţi, furnizori), axându-se în 

special pe comerţ şi servicii. 

Din punct de vedere al managementului, putem spune că, dimensiunea 

redusă a impus necesitatea restructurării lor, însă de cele mai multe ori cu rezultate 

nesatisfăcătoare, datorită lipsei de specialişti în domeniu, de personal calificat şl cu 

cunoştinţe necesare, dar, mai ales neştiinţei managerilor. 
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Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii prezintă anumite caracteristici, 

în special, de natură calitativă, care le diferenţiază de cele mari şi foarte mari, prin 

faptul că se adresează unui sector de piaţă redus ca dimensiune. Managerii acestora 

sunt, de regulă, proprietari, cu putere decizională nerestricţionată. în cele mai multe 

cazuri structura ierarhică este simplă, fapt ce le conferă independenţă în 

funcţionare. 

b)Specializarea pe un anumit domeniu de activitate. Datorită dimensiunii 

reduse, dar şi lipsei de instrumente de management, întreprinderile mici şi 

mijlocii s-au axat pe producerea unor bunuri şi servicii omogene, în acest fel 

fiind obligate să recurgă la adoptarea unor strategii care să prevadă 

specializarea pe un anumit domeniu, produs, serviciu. 

c) Sisteme de organizare spaţiale şi temporale. Asemenea marilor întreprinderi, 

cele mici şl mijlocii pot dispune de o structură teritorială, geografică sau 

spaţială, organizându-se în divizii de producţie sau de comerţ. Acest tip de 

structură s-a dovedit a fi util, fapt pentru care asistăm la o reducere a 

dimensiunilor marilor întreprinderi. în acest fel se obţine o mai bună calitate 

a managementului, în special datorită structurii ierarhice adoptate. Specific 

pentru întreprinderile mici şi mijlocii este structura ierarhic liniară. 
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d) Flexibilitatea faţă de schimbările survenite în mediul de marketing. 

întreprinderile mici şi mijlocii sunt în permanenţă supuse acţiunii factorilor 

exteriori atât în mod direct, cât şi indirect, care le influenţează activitatea. 

Specialiştii vorbesc tot mai des de existenţa a două medii exterioare: 

micromediul alcătuit din furnizorii de mărfuri, prestatorii de servicii, furnizorii 

de forţă de muncă, clienţii, concurenţa, organismele publice şi de 

macromediul întreprinderii compus din mediul demografic, mediul economic, 

mediul tehnologic, mediul cultural, mediul politic, mediul instituţional, mediul 

natural. 

Preocupările la nivel mondial se îndreaptă spre îmbunătăţirea mediului 

exterior în vederea eliminării barierelor (birocraţia, lipsa de sisteme de comunicaţie, 

politicile de faliment, concurenţă) din calea dezvoltării afacerilor de mică 

dimensiune, mai ales, datorită faptului că acestea au demonstrat că în perioadele de 

criză şi recesiune prezintă cea mai mare rezistenţă şi flexibilitate, datorită faptului 

că deţin un management care se poate adapta uşor la schimbările mediului. 

Pe de altă parte, în România, un număr destul de mare de întreprinderi mici 

şi mijlocii nu se caracterizează prin această flexibilitate, datorită, în special, lipsei de 

resurse financiare, de aici şi procentul mare de dispariţii. Orice schimbare de mediu 

(spre exemplu: legislaţia) le influenţează profund, acestea nemaiavând capacitatea 

de a se adapta la noua schimbare. Un rol important, aici, îl deţin băncile comerciale 

prin acordarea de credite şi facilitatea accesului la resurse financiare. 

Din aceste considerente, suntem de părere că flexibilitatea este o 

caracteristică a întreprinderilor mici şi mijlocii, în special, specifică statelor cu o 

economie dezvoltată, unde stabilitatea economică îşi spune cuvântul. Desigur că şi 

în statele în curs de dezvoltare, cum este şi România, această caracteristică se 

manifestă, însă la nivelul acelor întreprinderi mici şi mijlocii care dispun de resurse 

financiare. 

e)Cota de piaţă redusă. Deşi, ca număr total, întreprinderile mici şi mijlocii ating 

cote ridicate, dacă le analizăm pe segmente de piaţă, observăm că acestea 

deţin o poziţie modestă. 

f)0 puternică coeziune legată de relaţiile interumane. Managementul resurselor 

umane este componenta responsabilă cu îndeplinirea acestei caracteristici, în 

sensul că se preocupă de studierea tuturor aspectelor legate de personalul 

unei întreprinderi. Observăm că avem de a face cu un management al 
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resurselor umane specializat şi conectat la cerinţele angajaţilor, aspect care 

contribuie la creşterea atractivităţii pentru posibile locuri de muncă. 

g) Dificultăţi întâmpinate la intrarea şi ieşirea de pe piaţă. Practica a demonstrat 

că, deşi, toate categoriile de întreprinderi se confruntă cu astfel de probleme, 

indiferent de dimensiunea lor, însă, la fel de bine se poate demonstra faptul 

că cele mici şi mijlocii depun eforturi care raportate la mărimea lor sunt 

incomparabil mai ample decât cele ale marilor întreprinderi. 

Aceste dificultăţi sunt legate de barierele întâlnite de întreprinderile mici şi 

mijlocii în calea lor spre dezvoltare, fapt ce Ie-a determinat să emită o serie de 

strategii de integrare în structurile unei pieţe libere, să constituie alianţe şi 

parteneriate, pentru a putea lupta împotriva tuturor constrângerilor, fie ele de 

natură legislativă, economică, socială sau financiară. 

în aceste condiţii, fără un management puternic, care să perceapă 

concurenţa ca fiind un factor benefic activităţii întreprinderii, care să cunoască 

modalitatea de a reacţiona la concurenţă şi la preţurile impuse de aceasta, eşecul 

este inevitabil. Din acest considerent se impune existenţa unei anumite educaţii 

manageriale şi economice propice, flexibilitate, capacitatea de a determina piaţa 

ţintă şi segmentele ţintă. 

Cu toate că dimensiunea redusă a întreprinderilor mici şi mijlocii induce în 

plan managerial o serie de elemente distinctive, principiile, metodele şi tehnicile de 

bază rămân aceleaşi indiferent de mărimea întreprinderii, forma de proprietate sau 

mediul în care acţionează. 

1.2.3 Etapele ciclului de viaţă a întreprinderilor mici şi mijlocii 

Particularităţile şi eficienţa procesului managerial în cadrul întreprinderilor 

mici şi mijlocii sunt, totodată, în strânsă dependenţă cu etapele sau fazele ciclului de 

viaţă al firmei. 

Istoria scoate la iveală o serie de preocupări în domeniu, care, cu toate că, 

din punct de vedere al concluziilor sunt convergente, ele diferă atât ca metodologie 

şi ca obiectiv, cât şi ca număr şi conţinut. Printre cele de mare anvergură amintim^: 

' Ovidiu Nicolescu, Lucr.cit. 
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cercetările profesorilor americani Neil Churchill şi Virginia Lewis, care au 

delimitat cinci cicluri de viaţă ale firmei: existenţa, supravieţuirea, succes, 

expansiune şi maturitate; 

studiile profesorului suedezului Martin Lindell identifică trei faze: incipienţă, 

creştere şi maturitate; 

concluziile profesorului elveţian Hans Pleitner sunt structurate pe patru faze: 

înfiinţarea, creşterea, maturitatea/stagnarea şi decăderea/închiderea; 

Kotler Ph., distinge patru cicluri de viaţă a produsului: introducerea, 

creşterea, maturitatea şi declinul; 

Preocupări în domeniu au fost întâlnite şi în rândul specialiştilor români, care 

recunosc existenţa a cinci faze specifice ciclului de viaţă al întreprinderilor mici şi 

mijlocii. 

1) Etapa lansării, în care întreprinderea se confruntă cu două faze: cea de 

supravieţuire, când practic se formează şi organizează întreprinderea, se caută 

resursele, clienţii, se conturează activitatea propriu-zisă şi cea de consolidare, în 

care capacitatea managerială şi resursele financiare sunt determinante şi ca 

urmare a consistenţei acestora pot fi observate creşteri uşoare. 

2) Etapa creşterii (decolării) constă în reuniunea a două faze: cea a controlului şi a 

planificării în cadrul căreia identifică eforturi de pătrundere pe piaţă, de mărire a 

capitalului, controlul financiar este mai riguros, dar şi se pun bazele planificării 

strategice a activităţi şi faza extinderii care presupune extinderea activităţii, atât 

din punct de vedere al dimensiunii, cât şi a calităţii, în scopul atingerii 

obiectivelor propuse. 

3) Etapa de încetinire a creşterii sau de saturaţie; 

4) Etapa de maturitate: stagnează volumul de activitate şi profitul; 

5) Etapa declinului, caracterizat printr-o reducere a volumului vânzărilor. 

Aşa cum am mai precizat pe parcursul lucrării prezente, se poate vorbi de 

trei etape principale ale ciclului de viaţă a întreprinderii: înfiinţarea întreprinderii, 

funcţionarea şi lichidarea acesteia. întreprinderea în ansamblul ei este caracterizată 

prin complexitate şi diversitate, aspecte care se regăsesc şi la nivelul unui produs 

sau serviciu, motiv pentru care fazele ciclului de viaţă al firmei pot fi considerate ca 

faze ale ciclului de viaţă al produsului. 

Produsului îi sunt atribuite două definiţii, una clasică, conform căreia „este o 

reuniune de atribute şi caracteristici fizice şi chimice, prezentate într-o formă 

identificabilă" şi una specifică economiei de piaţă, conform căreia „reprezintă un 
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ansamblu de elemente care generează cererea de pe piaţă", însă având o viaţă 

limitată. în aceste condiţii se poate concluziona că atât vânzările, cât şi profitul 

realizat variază în timp, iar ciclul de viaţă a unui produs reflectă evoluţia acestuia în 

raport cu produsele firmelor concurente. în cele mai multe dintre cazuri, graficul 

reprezentând ciclul de viaţă al unui produs se prezintă de forma literei „S", aşa cum 

se poate observa din figura de mai jos: 

Graficul LI Ciclul de viaţă al produsului 

Vânzări şi 
profit 

Timp 
Maturitate Declin 

Sursa: Nicolae Cociu, Optimizări în conceperea şi exploatarea sistemelor de 
producţieTimisoara, editura Eurobit,1999 

produs. Ciclul de viaţă a acestuia din urmă se poate reprezenta şi printr-o funcţie 

matematică, care poate fi de forma^: 

= (1 .1) 

unde: 

V(t) = volumul vânzărilor momentului t; 

a = constantă; 

a,P = parametri. 

De asemenea se mai precizează faptul că, ciclul de viaţă al oricărui sistem 

economic, fie el de comercializare sau de producţie, este strâns corelat, sub toate 

aspectele, cu ciclul de viaţă al sortimentelor „i" care trebuie concepute, produse, 

comercializate în cadrul întreprinderii, într-o anumită piaţă a clienţilor. 
Dacă o întreprindere fabrică n produse Pk, k=l,2,...,n, fiecare având propriul 

ciclu de viaţă Ck, caracterizat de volumul vânzărilor Vk(t), avem următoarea relaţie: 

^ Nicolae Cociu, Optimizări în conceperea si exploatarea sistemelor de producţie. Editura 
Eurobit, Timişoara, 1999. 
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în aceste condiţii, ciclul de viaţă al întreprinderii poate fi definit prin relaţia: 

(1 .3) 

unde: 

Vi(t) = volumul producţiei pe durata înfiinţării întreprinderii, în general egală 

cu zero, iar perioada de timp este t=Ti; 

Vii(t) = volumul producţiei totale, cu menţiunea că toate produsele fabricate 

de întreprindere sunt exprimate în aceeaşi unitate de măsură, care poate fi 

exprimat prin relaţia: 

(1.4) 
k=\ 

Viii(t) = volumul producţiei în perioada de lichidare a întreprinderii, iar 

perioada de timp este t=T3; 

Valorile Ti şi T3 depind de reglementările legislative referitoare la înfiinţarea şi 

lichidarea întreprinderilor valabile la momentul t. 

în concluzie se poate spune că, indiferent de forma de prezentare, de 

numărul ciclurilor de viaţă a întreprinderii există puternice dependenţe între acestea 

şi abordarea managerială a întreprinderi. 

1.2.4 Elementele distinctive ale întreprinderilor mici şi mijlocii 

Este evident faptul că, atunci când vorbim de management al 

întreprinderilor mici şi mijlocii nu putem să nu ne referim la elemente specifice 

acestui gen de întreprindere, care, de altfel, dau particularitate acestui nou tip de 

management. Din acest considerent, s-a considerat de bun augur evidenţierea 

funcţiunilor care caracterizează întreprinderea mică şi mijlocie şi a funcţiilor 

managementului aferent acesteia. 

§1 Funcţiunile întreprinderilor mici şi mijlocii 

Ca definire^ funcţiunea unei întreprinderi reprezintă „un ansamblu de 

activităţi omogene şi/sau complementare, desfăşurate de personalul muncitor având 

Ion Dănăiaţă(coord.), Management. Bazele Teoretice.. Timişoara, Editura Mirton, 2004. 
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o anumită calificare şi specializare, folosind anumite metode şi tehnici specifice, în 

scopul realizării obiectivelor întreprinderii". Funcţiunile firmei, ca subdiviziuni ale 

sistemului întreprindere, grupează activităţile care se desfăşoară în cadrul sistemului 

firmă şi sunt comune tuturor întreprinderilor indiferent de ramură, de gradul de 

dezvoltare, aria de cuprindere. Din acest motiv, fiecare întreprindere îşi dezvoltă mai 

mult mai puţin anumite funcţiuni. 

Sintetizând, fiecare funcţiune a întreprinderii este compusă din mai multe 

activităţi, iar fiecare activitate este compusă din una sau mai multe atribuţi. De 

asemenea, fiecare atribuţie este compusă din mai multe sarcini. Fiecare sarcină 

cuprinde un ansamblu de operaţii şi mişcări. Cu alte cuvinte se poate spune că între 

funcţiunile întreprinderii şi noţiunile enumerate mai sus există o anumită 

interdependenţă şi un anumit grad de subordonare, aşa cum se observă din figura 

de mai jos^: 

Figura 1.9 Relaţia de subordonare dintre funcţiuni, activităţi, sarcini, operaţii 

Funcţiunea ^ ^ Activitatea ^ Sarcina Operaţia 

în ceea ce priveşte delimitarea domeniilor, a funcţiunilor, la nivelul 

întreprinderilor mici şi mijlocii se poate vorbi de cercetare-dezvoltare, de producţie, 

comercială, flnandar-contabilă, de personal, însă cu ponderi diferite ca importanţă. 

Datorită rolului pe care îl deţin în vederea realizării obiectivelor organizaţiei, 

considerăm oportun descrierea succintă, de altfel, a acestora, aşa cum urmează: 

a) funcţiunea de cerceta re-dezvolta re se caracterizează printr-un puternic 

caracter de concepţie. în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, această 

funcţiune este slab reprezentată, putem spune că lipseşte aproape cu 

desăvârşire. Activităţile specifice acestei funcţiuni sunt legate de cercetare, 

inovare şi presupun un consum mare de resurse financiare, de specialişti, 

etc., resurse de care întreprinderile mici şi mijlocii nu dispun. 

b) funcţiunea de producţie cuprinde activităţi din secţiile de bază, în cadrul 

cărora principalele activităţi sunt: programarea, lansarea şi urmărirea 

Ion Dănăiaţă(coord.), Management. Bazele Teoretice,. Timişoara, Editura Mirton, 2004. 
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producţiei, fabricaţia componentelor şi produselor, întreţinerea şi repararea 

utilajelor, producerea şi gospodărirea energiei electrice, producerea şi 

întreţinerea SDV-urilor, transportul intern, controlul tehnic de calitate, etc. 

Această funcţiune se manifestă la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii care 

au obiectul de activitate declarat şi desfăşoară activităţi în domeniile 

menţionate mai sus. De subliniat este faptul că, majoritatea întreprinderilor 

mici şi mijlocii fiind subfurnizori ai marilor întreprinderi, activităţile de 

planificare, lansare, urmărire sunt realizate la nivelul celor mari, activitatea de 

baza a lor rămânând, în cele mai multe cazuri, producţia. 

c) funcţiunea comercială asigură atât cantitativ, cât şi calitativ resursele 

necesare desfăşurării proceselor de producţie şi pune la dispoziţia 

beneficiarilor produsele, serviciile sau lucrările contractate sau comandate. 

Principalele activităţi specifice acesteia sunt: aprovizionarea tehnico-

materială, desfacerea produselor, gestiunea stocurilor, activităţi de marketing, 

transportul extern, etc. această funcţiune are o mare rezonanţă în cadrul 

întreprinderilor mici şi mijlocii, dat fiind faptul că majoritatea funcţionează în 

acest domeniu. De remarcat este şi faptul că în cazul întreprinderilor mici 

această funcţie, nu rareori, se comasează cu cea financiar-contabilă, aspect 

pentru care în cele mai multe ţări este desfiinţată. 

d) funcţiunea financiar-contabilă face parte din funcţiunile indispensabile unei 

întreprinderi, indiferent de categoria de încadrare şi poate cuprinde activităţi 

ca: planificarea, execuţia, controlul financiar, evidenţa contabilă, analiza 

activităţilor economice. în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, această 

funcţiune este acoperită de un singur specialist, însă, cel mai adesea este 

dirijată în afara întreprinderi. 

e) funcţiunea de personal are rezonanţe apreciabile la nivelul unui număr destul 

de redus de întreprinderi şi cuprinde activităţi ca: recrutarea, selectarea, 

încadrarea, evidenţa, formarea, perfecţionarea, evaluarea, aprecierea, 

motivarea şi promovarea personalului, igiena şi protecţia muncii, activităţi cu 

caracter administrativ sau de secretariat, etc. în cadrul întreprinderilor mici şi 

mijlocii lipseşte aproape cu desăvârşire, de regulă, activităţile mai sus 

menţionate fac obiectul atribuţiilor patronului-manager. 
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§2 Funcţiile managementului întreprinderilor mici şi mijlocii 

Managementul unei întreprinderi mici şi mijlocii^ nu constituie o succesiune 

de funcţii ale managementului ci, o succesiune de activităţi, sarcini, faze, care se 

desfăşoară ciclic. Aceste elemente caracterizează procesul managerial, deschizând 

drumul spre obţinerea unei performanţe ridicate şi, implicit spre atingerea 

obiectivelor propuse. 

Deşi, problematica funcţiilor managementului a fost şi este larg dezbătută, 

majoritatea oamenilor de ştiinţă reclamă existenţa a cinci funcţii ale 

managementului şl anume: planificare, organizare, decizie, antrenare şi evaluare-

control, a căror importanţă nu trebuie minimalizată sau ignorată. Această abordare 

a funcţiilor decurge din faptul că întreprinderea, pe ansamblul ei, este considerată 

ca fiind un sistem deschis, dinamic, cu capacitate de reglare şi autoreglare. 

Funcţiile managementului comportă anumite caracteristici, date de faptul că 

au în componenţa lor activităţi specifice numai cadrelor de conducere, se regăsesc la 

nivelul fiecărui tip de întreprindere şi la toate nivelurile ierarhice, putând fi abordate 

atât individual, cât şi interdependent, aşa cum se poate observa din figura de mai 

jos 2. 

Figura I.IO Relaţiile dintre funcţiile managementului 

^ Ion Dănăiaţă(coord.), Lucr.Cit. 
^ Idem, ibidem. 
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înainte de a parcurge cele cinci funcţii ale managementului întreprinderilor 

mici şi mijlocii, trebuie subliniat faptul că, în cadrul acestora, cel mai adesea 

calitatea de proprietar se cumulează cu a celui de manager. Acest aspect se 

întâlneşte în majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii şi este determinat de faptul 

că deţin o gamă restrânsă de activităţi cu complexitate redusă, fapt ce denotă o 

diversitate redusă a problemelor manageriale. 

Această cumulare comportă anumite avantaje, prin faptul că la nivelul unei 

singure persoane se concentrează toate informaţiile şi procesele decizionale, 

managerul proprietar este puternic motivat, riscul de apariţie a unor distorsiuni în 

cadrul procesului de delegare de autoritate este, evident, mai redus şi, nu în ultimul 

rând se obţine o economisire de resurse financiare prin plata unui manager. Cum nu 

există avantaj fără dezavantaj, se poate spune un punct slab al managementului 

întreprinderilor mici şi mijlocii este dat de lipsa experienţei şi a pregătirii 

managerului necesare conducerii activităţii^ 

Funcţiile managementului constituie, totodată, un concept care permite 

înţelegerea mai bună a procesului managerial la nivelul fiecărei organizaţii şi, din 

acest punct de vedere, se consideră necesar şi oportun o prezentare a acestora. 

a)Funcţia de previziune sau planificare constă în ansamblul proceselor de 

identificare atât a fenomenelor şi tendinţelor existente, cât şi a celor care 

vor avea loc, se analizează mediul extern, pe baza cărora se stabilesc 

obiectivele, se elaborează prognoze şi programe. 

în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, această funcţie este slab 

reprezentată, pe motivul că orizontul de timp vizat este redus, iar strategiile 

adoptate sunt preponderent cele de menţinere şi/sau supravieţuire. Cu toate 

acestea, prin această funcţie întreprinderile mici şi mijlocii îşi stabilesc obiectivele 

strategice - pe termen lung - şi tactice-pe termen scurt -. Importanţă majoră 

prezintă cele care se stabilesc pentru o perioadă lungă de timp, din acest 

considerent, în cele ce urmează se dezvoltă aspecte legate de previziunea strategică 

aplicabilă în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Planificarea în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii presupune stabilirea 

scopurilor sau obiectivelor viitoare, strategiile de acţiune atât la nivelul 

întreprinderii, cât şi la nivelul componentelor acestora. Această etapă se realizează 

înaintea înfiinţării întreprinderi, tocmai în scopul evitării sau chiar înlăturării riscului 

^ Ion Dănăiaţă(coord.), Lucr.Cit. 
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de a se pierde timp şi resurse, limitate de altfel şi trebuie să cuprindă acţiuni 

referitoare la clarificarea viziunii întreprinzătorului, la stabilirea strategiei pe baza 

dorinţelor întreprinzătorului şi la punerea în practică a acestei strategii. 

Această planificare presupune identificarea resurselor necesare desfăşurării 

activităţii, inclusiv cele de natură financiară, identificarea cererii pentru produsul 

care urmează a se comercializa şi, nu în ultimul rând reacţia mediului extern la 

apariţia unui nou agent pe piaţă. Neadaptarea întreprinderilor mici şi mijlocii la 

cerinţele mediului le poate aduce prejudicii mult mai ample decât dacă ar fi vorba de 

întreprinderi mari. Pentru a veni în întâmpinarea producerii unui astfel de risc, 

organele abilitate se preocupă de acest aspect, prin programele de pregătire de 

specialitate şi consultanţă pentru întreprinderile mici şi mijlocii, însă acest lucru va 

trebui amplificat pe viitor. 

Cu toate că sunt conştienţi că se supun unui risc, majoritatea 

întreprinzătorilor din întreprinderile mici şi mijlocii nu îşi planifică activitatea pentru 

un orizont mai mare de timp, poate fie din teama de a descoperii probleme şi 

pericole viitoare, fie din considerentul că mediul este prea schimbător sau din lipsa 

timpului necesar pentru elaborarea unui astfel de plan sau din lipsa de cunoştinţe în 

acest domeniu, deşi realizarea unei planificări le poate aduce o serie de avantaje^: 

reprezintă de cele mai multe ori un ghid pentru manager care îl asistă la 

îndeplinirea activităţilor curente; 

constituie o garanţie pentru bănci şi creditori pentru că relevă rezultatele 

întreprinderii; 

oferă angajaţilor o direcţie de acţiune şi o motivaţie în muncă de lungă 

durată (se referă la psihologia umană). 

La nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii s-a identificat existenţa a două 

tipuri principale de planificarerstrategică şi operaţională, pe care le vom descrie în 

cele ce urmează. 

al) Planificarea operaţională - este necesară pentru a asigura funcţionarea efectivă 

a întreprinderii şi pentru realizarea strategiei propuse, pe de o parte prin stabilirea 

elementelor planificării: a politicilor de acţiune, a metodelor şi procedeelor de 

muncă, a bugetelor şi a standardelor de calitate, productivitate şi randament, iar pe 

de altă parte prin planificarea modului de funcţionare: alegerea utilajelor, alegerea 

amplasării, realizarea planului general a întreprinderii, planificarea funcţionării 

L.Raşcă, Succesul întreprinderilor mici si mijlocii. Editura Tehnică, Bucureşti, 1998. 
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utilajelor, determinarea surselor optime de aprovizionare cu materii prime şi 

materiale, planificarea necesarului de personal, alegerea structurii organizatorice, 

stabilirea şi implementarea unor sisteme de gestiune şi evidenţă contabilă şi 

programarea operativă a producţiei sau a prestării serviciilor. 

a2) Planificarea strategică - în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii este făcută de 

către manager, vizează un orizont de timp mai mare de un an şi urmăreşte alegerea 

domeniului în care să-şi desfăşoare activitatea, modalităţile de creare şi forma 

juridică a întreprinderii, selectarea amplasamentului, stabilirea obiectului de 

activitate. Realizarea unei astfel de planificări comportă parcurgerea unor etape, 

conform tabelului de mai jos: 

Tabelul 1.8 Etapele planificării strategice în întreprinderile mici şi mijlocii 

Planificare strategică 

5 analiza mediului 
I extern şi intern 
[ al firmei şi a 
{ punctelor tari şi 
5 punctelor slabe 
{ sau a lipsurilor 

Acest studiu se impune, datorită faptului că mediul extern . 
reprezintă locul unde se întâlneşte concurenţa şi cele mai ; 
importante pericole, iar mediul intern oferă informaţii care 
privesc toate laturile activităţii: dotările tehnice, asigurarea cu 
resurse umane, capacitatea de inovare, competenţele de i; 
marketing, poziţia pe piaţă a întreprinderii, desfăşurarea ^ 
producţiei sau a serviri. 

j stabilirea misiunii 
i întreprinderii 

Reprezintă scopul înfiinţării şi trebuie stabilite aspecte privind 
domeniul de activitate, produsele sau serviciile care fac 
obiectul activităţii întreprinderii, pieţele pe care va acţiona 
societatea, să se găsească răspuns la întrebări legate de 
consumatori, congum^ piaţă^  

i; stabilirea 
1; obiectivelor 
II întreprinderii 

In general, obiectivele se stabilesc pe termen lung (> 5 ani) 
şi pe termen scurt (< 1 an). Pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii termen lung înseamnă 3-5 ani, iar scurt până la un 
an. Aceste obiective trebuie să îndeplinească anumite condiţii, 
sau să aibă ca finalitate eliminarea carenţelor din activitatea 
întreprinderii, fructificarea sau exploatarea optimă a 
resujgelor̂ sprjjî ^^ 

i stabilirea 
II strategiei 

li Presupune găsirea modalităţilor de îndeplinire a misiunii sau a 
^ obiectivelor. Formularea şi emiterea unor strategii trebuie să n 
se realizeze în urma identificării problemelor referitoare la ;: 
strategia actuală a întreprinderii, a necesităţii unor noi 
strategii şi a unei evaluări a acestora concretizată în alegerea 
ce r ca re conduce la efî ^̂  activităţii. 
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Pe lângă cele enumerate mai sus, mai trebuie precizat că obiectivele 

întreprinderilor mici şi mijlocii depind în mare măsură de natura activităţilor, au 

caracter diferenţiat şi se stabilesc, de regulă, pentru următoarele domenii: 

nivelul servirii consumatorului: obiectivele vizează timpul de livrare a 

produselor; timpul de aşteptare pentru consumator; 

timpul de servire propriu-zisă; numărul de reclamaţii; resursele financiare: 

structura capitalului, fluxul de numerar; 

resursele umane: numărul de angajaţi, structura personalului, specializarea, 

fluctuaţia personalului, abaterile disciplinare; 

activitatea de cercetare-dezvoltare: crearea de produse noi sau folosirea de 

tehnologii noi, acolo unde este cazul; 

activitatea de desfacere (vânzare): volumul vânzărilor, poziţia pe piaţă a 

produselor, structura vânzărilor, găsirea sau atragerea de noi segmente de 

consumatori, penetrarea pe noi pieţe sau pe aceiaşi piaţă cu produse noi. 

în întreprinderile de dimensiuni mici şi mijlocii, managerii generali stabilesc 

obiectivele pe termen lung şi scurt, iar apoi managerii de pe nivelurile ierarhice 

(conducătorii de compartimente funcţionale) le detaliază pe activităţi, echipe, etc. 

Obiectivele pe termen scurt derivă din cele pe termen lung. 

Activitatea de planificare a întreprinderilor mici şi mijlocii din România este 

limitată, una dintre cauze fiind sistemul fiscal, care acţionează ca o frână în calea 

dezvoltării acestora. 

b)Funcţia de organizare are rolul de a structura activitatea, de a face delimitări 

între procese şi de a le grupa pe sisteme unitare sau, cu alte cuvinte, de a 

aloca şi coordona resursele organizaţiei în vederea ducerii la îndeplinire a 

planurilor stabilite. 

Organizarea reprezintă ansamblul proceselor de management prin care se 

delimitează şi se stabilesc procesele de muncă, componentele acesteia, modalitatea 

de grupare, repartizare a autorităţii şi responsabilităţii şi, totodată, stabileşte cine şi 

cum contribuie la realizarea obiectivelor întreprinderii^ 

în cadrul oricărei categorii de întreprinderi, funcţia de organizare trebuie să 

asigure stabilirea unei structuri organizatorice raţionale, proiectarea unui sistem 

informaţional eficient, utilizarea întregii capacităţi de producţie, utilizarea raţională a 

Ion Dănăiaţă (coord.), QEiCiţ. 
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forţei de muncă, precum şi stabilirea competenţelor prin asigurarea unui raţional şi 

eficient grad de delegare în cadrul organizaţiei. 

în activitatea oricărei întreprinderi de la producţie până la comerţ, servicii, 

turism, etc., organizarea trebuie să se facă în concordanţă cu anumite principii: 

- principiul proporţionalităţii, prin intermediul căruia se caută realizarea 

proporţionalităţii între numărul de angajaţi şi volumul de muncă prevăzut; 

principiul simultaneităţii, care presupune ca anumite activităţi să se realizeze 

în paralel; 

principiul ritmicităţii, prin care se urmăreşte ca la intervale egale să se 

obţină rezultate egale sau superioare; 

- principiul continuităţii, care presupune eliminarea timpilor morţi din 

activitatea desfăşurată; 

principiul flexibilităţii, prin care se urmăreşte adaptarea rapidă de la o 

sarcină la alta. 

Prin aplicarea acestor principii, se obţine divizarea procesului de organizare 

în două componente, pe de o parte de tip procesual, care are rolul de a organiza 

principalele componente ale întreprinderii pe funcţiuni ale organizaţiei şi de tip 

structural, prin care se asigură realizarea unei structuri organizatorice eficiente şi a 

unui sistem informaţional bine pus la punct. 

Aşa cum am amintit pe parcursul lucrării, întreprinderea contemporană 

poate fi abordată ca fiind un sistem. Tendinţa actuală în ceea ce priveşte abordarea 

separată a sistemului şi a organizării este din ce în ce mai restrânsă, pe motiv că 

noţiunea de sistem utilizată în tehnică s-a extins până la nivel economic. Prin 

urmare se poate vorbi de un sistem de organizare compus din subsistemelor 

existente la nivel de întreprindere cuprinzând atât structuri formale şi informale, cât 

şi dinamica acestora şi relaţia lor cu mediul exterior. 

în altă ordine de idei acest sistem este diferenţiat pe clase de mărime a 

întreprinderilor şi prin urmare procesul de management este şi el diferenţiat pe 

categorii de mărime, cât şi de principalele sale componente. Această diferenţiere 

capătă, în timp, o importanţă din ce în ce mai accentuată şi în România, dacă se ţine 

cont de aspectele reale şi de evoluţia economiei, unde se poate observa, cu 

uşurinţă, că sub influenţa privatizărilor şi a restructurărilor sectorul întreprinderilor 

mici şi mijlocii este în continuă creştere. 

în general, în cadrul întreprinderilor mari se manifestă un proces de 

reducere a structurilor organizatorice de tip birocratic în favoarea descentralizării, în 
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timp ce întreprinderile mici şi mijlocii, aflate în continuă ascensiune, au preocupări în 

ceea ce priveşte cristalizarea propriilor structuri organizatorice. 

Dezvoltarea economiei de piaţă, creşterea numărului de întreprinzători atât 

în domeniul producţiei, cât şi a celui de servicii a atras după sine o serie de 

schimbări, atât în plan intern prin modificările tip structural-organizatorice, cât şi în 

plan extern prin intensificarea concurenţei. De asemenea, acest fapt implică şi o 

analiză mai riguroasă, dar şi o modalitate de a găsi soluţii pornind de la fluctuaţiile 

cererii de pe piaţă şi până la cerinţele de calitate din ce în ce mai ridicate ale 

consumatorilor. O soluţie identificată în acest sens poate consta în crearea unui nou 

tip de întreprindere, mai fiabilă, mai dinamică, mai flexibilă şi de dimensiuni mai 

mici. 

în termenii interni ai întreprinderii, organizarea presupune determinarea 

activităţilor care trebuie desfăşurate pentru realizarea obiectivelor întreprinderii şi 

repartizarea acestor activităţi pe persoane, cu respectarea unor principii sau 

concepte organizatorice bazate pe existenţa unei compatibilităţi între 

responsabilitate şi autoritate, pe existenţa delegării de autoritate, dar şi pe o 

descriere corectă şi completă a activităţilor, a sarcinilor de muncă, în privinţa 

precizării obligaţiilor, responsabilităţilor şi relaţiilor ce trebuie stabilite cu alte 

instituţii. Pe de altă parte se impune extinderea sferei de cuprindere a controlului, în 

sensul acoperirii tuturor activităţilor desfăşurate şi realizarea unei diviziuni a muncii 

corespunzătoare specificului întreprinderii. 

în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, deseori, se înregistrează 

rezultate mai puţin pozitive, datorită existenţei unor deficienţe organizatorice, 

manifestate prin absenţa delegării de autoritate, neidentificarea la timp sau 

amânarea rezolvării problemelor cheie, absenţa sau indisponibilitatea managerului, 

abordarea unor probleme şi căutarea unor soluţii la problemele la care subordonaţii 

au găsit, deja, soluţii sau au luat decizii. 

Rezultatul activităţilor de organizare rezidă în structura organizatorică şi se 

prezintă sub formă de organigrame la nivel de firmă şi compartimente, până la 

formaţii de lucru şi posturi. Structura organizatorică a întreprinderilor mici şi mijlocii 

este de cele mai multe ori de tip organic, pe motiv că descrierea funcţiilor şi a 

postului este generală, flexibilă, lăsând salariaţilor o anumită libertate de acţiune, 

specializarea funcţiilor este redusă, accentul punându-se pe diversificarea activităţii 

fiecărui salariat şi stimularea spiritului său de iniţiativă, compartimentarea se face 

pe obiective, pe produse, pe pieţe, pe clienţi, pe furnizori, iar gradul de 
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descentralizare variază în funcţie de dimensiunea întreprinderii, în cele mici fiind, 

practic, nul. 

Prin urmare se poate face o etapizare a structurilor organizatorice la nivelul 

întreprinderilor mici şi mijlocii, acestea putând fi de trei tipuri: 

structuri organizatorice în linie: fiecare persoană are un singur şef de unde 

rezultă un lanţ de comandă simplu, de sus în jos şi un singur canal de 

comunicare, există posibilitatea comunicării pe orizontală. Principalul dezavantaj 

este acela al scurt-circuitării canalului de comunicare; 

structuri organizatorice în linie şi după funcţii: un lanţ de coloană simplu, 

organizat pe funcţii; 

structuri organizatorice în organizarea şi gruparea activităţilor: activităţile se 

grupează în funcţie de mai multe criterii: de funcţia îndeplinită, de obiectul de 

activitate, procesele care se desfăşoară, aria geografică, tipul consumatorilor, 

etc. 

Organizarea în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii capătă o altă rezonanţă 

decât în cadrul întreprinderilor mari prin flexibilitatea, dinamismul şi fluiditatea 

organizatorică mai ridicată^ datorită cărora adaptabilitatea la modificările survenite 

pe piaţă şi în comportamentul consumatorilor se realizează cu o mai mare uşurinţă, 

în altă ordine de idei, beneficiază de tot mai mulţi specialişti şi persoane calificate, 

favorizează diversificarea activităţilor salariaţilor prin specializarea redusă a 

posturilor, au un grad mai redus de formalizare a documentelor organizatorice,se 

bazează pe capacitatea organizatorică a întreprinzătorului, se caracterizează prin 

structuri organizatorice de tip ierarhic 

c) Funcţia de reglare se referă la ansamblul proceselor de muncă prin care 

urmăreşte realizarea sarcinilor prevăzute şi se prezintă particularităţi 

conform graficului de mai jos: 

Ovidiu Nicolescu, Lucr.cit. 
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Figura I.ll Particularităţi ale reglării 

Recompensarea, dar penalizarea 
pronunţata a personalului 

Complevitatea 
motivării personaluiui 

- • 

r 
Rol determinant al 
înfrcprin/^torului 

Grad redus de elaborare şi 
formalizare a motivării personalului 

Modalităţi diverse de 
motivare a personalului 

Sursa: Ovidiu Nicolescu, Managementul întreprinderilor mici si mijlocii. Editura 
Fronomir̂  Rnriirpcti 9001 

întreprinderile mici şi mijlocii sunt locul prielnic de manifestare a funcţiei de 

reglare, pe de o parte datorită dimensiunii reduse, iar pe de altă parte datorită 

specificul activităţii prestate, care conduce la o personalizare a relaţiilor dintre 

manager şi angajat şi la reducerea riscului cauzat de eventualele erori comise la 

nivelul resurselor umane. 

d)Funcţia de decizie presupune, pe de o parte, existenţa unei situaţii care 

necesită luarea unei decizii, iar pe de altă parte, necesitatea unei decizii 

manageriale. Rolul acestei funcţii rezidă în realizarea unei legături între 

calitatea actelor decizionale şi rezultatele organizaţiei. Cu alte cuvinte, cu 

cât procesul decizional managerial este mai calitativ, cu atât performanţa de 

ansamblu a organizaţiei este mai ridicată. 

Decizia este percepută ca un instrument de management, care face obiectul 

tuturor managerilor şi care antrenează întreprinderea şi asigură integrarea tuturor 

eforturilor pentru atingerea obiectivelor stabilite şi prin intermediul căreia se 

îndeplinesc toate celelalte funcţii ale managementului. 
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în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, acestei funcţii i se atribuie 

caracterul participativ al întreprinzătorului, de cele mai multe ori a patronului-

manager, în foarte puţine cazuri se apelează la delegarea altor persoane din cadrul 

organizaţiei. Acest caracter este dat de dorinţa managerului de a realiza o armonie a 

intereselor individuale cu cele generale ale întreprinderii, în acest fel comunicarea se 

realizează intens în toate direcţiile, atât în plan formal, cât şi informai, ceea ce 

contribuie la creşterea vitezei de reacţie când apar modificări de mediu. 

Un aspect demn de semnalat este faptul că, ultima perioadă s-a caracterizat 

printr-o tot mai semnificativă trecere de la metodele şi procedeele bazate pe 

experienţă, intuiţie, empirism, la metodele bazate pe fundamentarea ştiinţifică, chiar 

şi la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii. 

e)Funcţia de control presupune un ansamblu de acţiuni de măsurare şi corectare 

a performanţelor înregistrate atât în activitatea întreprinderii, cât şi a 

verigilor organizatorice şi a subordonaţilor, în scopul asigurării obiectivelor 

stabilite. Cu alte cuvinte, această funcţie se referă la stabilitatea normelor, 

criteriilor de măsurare a rezultatelor în raport cu obiectivele stabilite. 

Controlul are un caracter constructiv şi nu constituie un scop în sine. 

în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, exercitarea controlului cunoaşte 

anumite tendinţe manifestate prin realizarea unui control din ce în ce mai riguros, ca 

urmare a intensificării concurenţei, prin amplificarea bazei informaţionale de 

exercitare a controlului şi prin extinderea acestuia pe baza standardelor şi normelor 

internaţionale. 

Funcţia de control încheie ciclul managerial şi prezintă particularităţi în cazul 

întreprinderilor mici şi mijlocii, în special datorită dimensiunilor reduse. în acest fel 

controlul se poate realiza direct de către manageri, fără intermediari, evitându-se, 

astfel, deformarea realităţii. Acestuia i se creează posibilitatea să intervină operativ 

pentru corectarea abaterilor. Cunoaşterea şi înţelegerea corectă a particularităţilor 

manageriale din cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii are o contribuţie esenţială în 

optimizarea activităţii. 
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1.3 ÎNTREPRINZĂTORII CA NOŢIUNE ŞI NECESITATE 

1.3.1 Definirea noţiunii de întreprinzător 
într-o economie de piaţă orice persoană fie fizică sau juridică care îşi asumă 

riscul de a organiza, desfăşura şi dezvolta o afacere, o activitate profitabilă, 

referindu-se la un produs, serviciu, procedeu, piaţă, tehnologie avansată, dar care 

se află concomitent sub influenţa mediului şi a educaţiei primite, poate fi definită ca 

întreprinzător. 

Rezultatul acestei activităţi poate fi în egală măsură pozitiv, negativ sau mai 

puţin pozitiv. Totodată, poate să alegă modalitatea în care îşi pune în practică ideile 

(pe cont propriu, în parteneriat, creând o societate, o cooperativă, un organism în 

scop nelucrativ, o fundaţie, o firmă de interes colectiv etc.) 

Literatura de specialitate pun la dispoziţie o serie de definiţii privind 

termenul de „întreprinzător", din care extragem câteva: 

"întreprinzătorul este cel care îşi asumă riscuri, pregătind inovaţia; el 

''întreprinde". Această caracteristică este esenţa întreprinzătorului; el 

inovează în funcţie de oportunităţile ivite, procură şi organizează utilizarea 

resurselor, pentru a produce şi a comercializa produse şi/sau servicii cerute 

pe piaţă" ̂  

"întreprinzătorul este cel care organizează şi coordonează făcând să 

funcţioneze o firmă în vederea realizării unui câştig personal. El plăteşte 

materiile prime consumate, terenul pe care-l utilizează, angajaţii, asigură tot 

capitalul necesar. în plus, ''aduce" iniţiativa personală, talentul, abilitatea sa, 

planificând, organizând şi administrând firma. De asemenea, îşi asumă 

eventualitatea de a câştiga sau de a pierde în funcţie de circumstanţe 

neprevăzute de el sau de situaţii necontrolabile. Ca atare, foloseşte în scop 

propriu tot ceea ce rămâne din încasări după plata diverselor obligaţii"^, 

''întreprinzătorul este cel care dezvoltă un tip particular de comportament, 

înglobând iniţiativă, organizarea şi manipularea mecanismelor economice şi 

* R.Hisrich, M.P. Peters, Entrepreneurship-lanser. elaborer et gerer unc entrcprise, Edition 
Economica, Paris, 1994. 

Idem, ibidem. 

BUPT



1.3 - întreprinzătorii ca noţiune şi necesitate 73 

sociale în scopul ''exploatării" resurselor şi oportunităţilor, acceptării riscului 

şi eşecului"^ 

''întreprinzătorul este cel care combină resurse (umane, materii prime, 

informaţii) pentru a le da valoare sau cel care introduce schimbări, inovaţii, 

o nouă ordine în mediul său de activitate"^. 

"activitatea întreprinzătorului constă în reformarea şi revoluţionarea modului 

de producţie, exploatând o invenţie sau, mai general, o posibilitate 

tehnologică inedită, în scopul obţinerii unui nou produs sau serviciu, pe baza 

unor schimbări în diverse faze ale procesului de producţie"^. 

Numeroasele studii de specialitate cu privire la întreprinzători relevă faptul 

că atât punctele de plecare ale iniţiativei antreprenoriale, cât şi conţinutul procesului 

antreprenorial sunt diferite de la caz la caz. Din acest motiv trebuie să se identifice 

aspectele esenţiale ale calităţii de întreprinzător. 

Dacă la începutul secolului trecut s-au conturat primele concepte cu privire 

la rolul întreprinzătorul privat într-o economie, astăzi aceste concepte au căpătat o 

amploare deosebită, dovadă stau desele studii, simpozioane, conferinţe, rapoarte şi 

nu în ultimul rând conturarea legislativă. Conform acestora, orice întreprinzător 

pentru a obţine succesul scontat din afacerea iniţiată trebuie să fie întrunească 

anumite caracteristici: 

să aibă ca trăsături de caracter"̂ : independenţa, încrederea şi perseverenţa. 

Independenţa este extrem de mult dorită de întreprinzători fiind, poate, cea 

mai de preţ trăsătură de caracter a acestora. întreprinzătorii sunt de cele 

mai multe ori siguri pe ei şi încrezători în viitorul afacerii create, iar 

perseverenţa acestora vine din convingerea că succesul nu va apare 

imediat, că trebuie să depună efort îndelungat pentru a ajunge la ţelurile 

propuse şi chiar să "lupte" cu timpul; 

să aibă capacitate de discernământ, să speculeze ocaziile pentru o nouă 

afacere, un produs nou. El este în căutarea oportunităţilor de afaceri sau a 

noutăţilor, astfel încât să răspundă mai bine cerinţelor pieţei pe care 

^ R.Hisrich, M.P. Peters, Entrepreneurship-lansen elaborer et gerer une entreprise, Edition 
Economica, Paris, 1994. 
^ Idem, ibidem. 
^ Idem, ibidem. 

S.Boutillier, D.Uzunidis, L'entrepreneur - Une analvse socio-economique, Edition 
Economica, Paris, 1995. 
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operează sau chiar să deschidă pieţe noi conform sintagmei conform căreia 

,,să întreprinzi înseamnă să cucereşti un loc pe piaţă"; 

să fie un bun manager, coordonator, combinator de resurse, capabil să 

reunească resursele şi să la organizeze pentru a dezvolta şi comercializa 

inovaţia, un foarte bun negociator, cuceritor, să posede concomitent 

vivacitate de spirit. 

să fie o persoană inteligentă, să aibă imaginaţie constructivă şi să producă 

idei, proiecte de activitate etc., să manifeste perspicacitate, să cunoască 

oamenii, să poată aprecia colaboratorii; 

să fie adeptul schimbărilor economice; 

să aibă motivare individuală; 

să fie şi un ''jucător" care agreează şi chiar creează provocările; 

să dispună de cultură economică şi de pregătire generală. 

Alături de aceste trăsături se disting şi elementele care determină numărul 

şi calitatea întreprinzătorilor unei colectivităţi cum ar fi spiritul antreprenorial şi 

nivelul de dezvoltare al infrastructurii economice. 

Studiile privind rata de spirit antreprenorial cu cea mai mare pondere se 

înregistrează în SUA, unde 8,2% din totalul populaţiei active o reprezintă 

întreprinzătorii, urmată de Canada cu 7% şi Israel cu 5,5%, iar cea mai scăzută 

valoare se manifestă în Finlanda (1,2%) şi Japonia (1,4%)^ 

Rolul pe care întreprinzătorii îl joacă în viaţa economică este puternic 

influenţat de principiile şi tehnicile manageriale, fiind în strânsă legătură cu mediul 

social din care provine întreprinzătorul. El trebuie să fie conştient că îşi asumă 

responsabilităţi. în funcţie de caracteristicile şi trăsăturile dominante, întreprinzătorii 

sunt clasificaţi de către diferitele şcoli de gândire astfel: 

a) după condiţiile în care se înfiinţează firma^: întreprinzătorul artizan - de regulă 

mai tânăr, care îşi creează afacerea fără a avea o experienţă suficientă, mai ales 

în materie de gestiune, are mai ales competenţe tehnice şi se lansează în 

activităţi slab inovative şi întreprinzătorul speculativ-oportunist - mai în vârstă 

decât primul şi mai experimentat în primul rând în materie de gestiune, el şi-a 

^ Date preluate din ancheta realizată de Consiliul Internaţional al IMM, publicate în revista 
, JMM" nr. 4/2003. 
^ Date preluate din ancheta realizată de Consiliul Internaţional al IMM, publicate în revista 
, J M M " nr. 4/2003. 
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iniţiat şi dezvoltat afacerea pe baza unei inovaţii, foloseşte atât propriul capital 

cât şi un solid sprijin extern. 

b) după profilul conducătorului şi stilul de gestiune a afaceriî : întreprinzătorul 

specialist - care operează prioritar în domeniul tehnic sau informatic şi care se 

interesează înainte de toate de condiţiile de fabricaţie a produsului sau 

serviciului, el îşi pune în valoare competenţele profesionale rezultate din 

specializarea şi cunoştinţele sale, întreprinzătorul manager - se va concentra 

asupra problemelor de gestionare a resurselor, bazându-se pe formaţia sa 

universitară sau pe experienţa profesională, va pune accentul pe reducerea 

costurilor, pe investiţiile adiacente producţiei şi pe informatizarea activităţilor şi 

întreprinzătorul comercial - este mai interesat de problemele de fabricaţie şi de 

gestiune. 

c) după aspiraţiile şi priorităţile întreprinzătorului^: întreprinzători '"care 

acumulează'' şi întreprinzători ''care valorifică" pe motiv că există trei mari 

aspiraţii socio-economice ale întreprinzătorului: perenitatea, creşterea firmei şi 

independenţa întreprinzătorului, care generează la întreprinzător două tipuri 

diferite de logică: 

i) logica de acţiune patrimonială - este specifică întreprinzătorilor care 

acumulează, caz în care întreprinzătorul acumulează active, acordând atenţie 

prioritară perenităţii acţiunilor sale, dorind să-şi asigure independenţa 

patrimonială, refuzând asocierea şi chiar împrumuturile, iar dezvoltarea este 

acceptată doar dacă nu contravine principiilor sale Este un concept întâlnit în 

afacerile familiale, în care întreprinzătorul va prefera investiţiile materiale şi nu 

cele nemateriale (promovarea personalului, inovare, comercializare). Se acordă 

atenţie acumulării, în detrimentul rentabilităţii. 

ii) logica de acţiune antreprenorială - este specifică întreprinzătorilor care 

valorifică" şi se bazează pe realizarea rentabilităţii într-o perioadă de timp 

relativ mică. întreprinzătorul preferă independenţa şi se preocupă de atragerea 

de capitaluri, acceptând cu uşurinţă schimbarea activităţii. Acest tip de 

întreprinzător preferă activităţi cu rezultat rapid, în evoluţie, în expansiune, 

acordând atenţie investiţiilor nemateriale şi preferă structurile organizatorice 

flexibile şi adaptive. 

' N.Smith apud M.Casson, The Entrepreneur, Bames & Noble. London, 1982, reprint 1991. 
^ Julien, P.A., Marchesmay, M., Lucr.cit. 
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Schimbările structurale din ultima perioadă, mai ales cele determinate de 

procesul de integrare europeană au condus la o regândire a întregului proces 

managerial, urmărindu-se obţinerea de performanţe în activitatea managerială. De 

altfel, s-a constatat că acest lucru depinde într-o mare măsură de abilitatea şi 

caracteristicile profesionale şi umane ale întreprinzătorului. S-a încercat, de 

asemenea, să se definească un profil al întreprinzătorului, profil care, însă, cunoaşte 

modificări de la an la an (creşte numărul femeilor, scade vârsta etc.). Cu toate 

acestea profilul întreprinzătorului ar putea fi definit prin următoarele trăsături: un 

simţ dezvoltat de independenţă, dorinţa de a-şi asuma o responsabilitate şi de a 

conduce o afacere, capacitate crescută la efort intens şi de durată, preferinţa pentru 

afaceri cu grad mediu de risc, reacţie rapidă, decizii prompte în activitatea curentă, 

organizare eficientă a timpului de muncă. Pe baza acestor caracteristici s-au 

conturat noi tipuri de întreprinzători^: 

întreprinzătorul clasic, centrat pe obţinerea de profit, reprezintă categoria de 

întreprinzător cea mai reprezentativă, iar din punctul de vedere al 

rezultatelor activităţii sale, prezintă maximum de performanţă; 

întreprinzătorul '"tehnic", în general, este posesorul unei diplome 

universitare, în mod obişnuit de inginer, este tânăr, înarmat cu o puternică 

dorinţă de a reuşi, iar talentul lui antreprenorial este adesea moştenit, este 

strâns legat de inovaţie (comercializarea unor produse noi, tehnologie 

avansată, schimbări organizaţionale sau manageriale). O particularitate a 

acestui tip de întreprinzător o reprezintă antreprenoriatul universitar^, 

firmele fiind create de universitari sau de studenţi şi activează în industria 

electronică, mai ales, şi în alte domenii de vârf, precum biotehnologia; 

întreprinzător ''din necesitate", a apărut ca urmare a politicilor de combatere 

a şomajului încă de la începutul anilor '90. în România, au apărut mulţi 

întreprinzători "din necesitate", ca urmare a acţiunii unor organisme 

guvernamentale sau neguvernamentale, prin care se finanţează programe 

derulate pe baza unor fonduri primite de la organisme internaţionale. 

De remarcat ar fi numărul din ce în ce mai mare de femei întreprinzător. 

Diversele studii atestă faptul că acestea iau decizia de a-şi deschide propria afacere, 

adesea după ce s-au specializat într-o altă companie unde, de regulă au deţinut 

^ OECD, Reusir le changement-entrcpreneuriat et initiatives locale.Bucuresti, 1996. 
' S.Boutillier, D.Uzunidis, Op.cit. 
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posturi de decizie, altele pentru a evita să depindă de asigurările sociale sau pentru 

că nu se pot integra pe piaţa forţei de muncă datorită lipsei de calificare sau 

absenţei debuşeelor (mai ales în zonele rurale), altele pentru că nu obţin avansări în 

marile firme sau pur şi simplu din motivul că le oferă flexibilitatea programului. Ele 

pot face parte şi din categoria întreprinzătorilor "din necesitate". Tendinţa actuală 

este de creştere a numărului firmelor create şi conduse de femei (33% în Canada, 

25% în SUA, 20% în Franţa, circa 10% în România), însă cele care cunosc o 

creştere rapidă sunt firmele pe care le-au fondat acele femei care au făcut anterior 

carieră în marile firmei Rapoartele statistice relevă că în funcţii de management din 

domeniul serviciilor predomină femeile, în timp ce bărbaţii în firmele de producţie^. 

întreprinzătorului "franşizor" , care capătă o tot mai mare importanţă prin 

faptul că depăşeşte rolul de mecanism de piaţă, devenind un mijloc de 

crearea de noi locuri de muncă şi noi deschideri în sfera serviciilor. Cele mai 

mari companii care utilizează acest sistem (Mc.Donald's, Benetton) sunt 

prezente şi în România, alături de alte firme care şi ele îşi comercializează 

produsele în acest mod (Ştefanei, Pizza Hut etc.) demonstrând abilitatea 

indivizilor de a percepe oportunităţile de afaceri. 

întreprinzătorul colectiv compus din consiliul de administraţie sau consiliul 

director, are menirea de a concepe şi promova politica generală a 

întreprinderii, să apere interesele ei de dezvoltare în raport cu mediul 

social-economic ambiant, să respecte legislaţia statului în care îşi 

desfăşoară activitatea economică, să ţină seama de regulile stabilite cu 

partenerii săi în scopul bunei funcţionări a întreprinderii, la nivele de 

performanţă cerute de acţionari, salariaţi, manageri, municipalităţi, guverne 

etc. 

Trăsăturile şl complexitatea economiei de piaţă moderne impun o analiză 

comparativă a întreprinzătorului cu ceilalţi jucători de pe piaţă şi anume a relaţiilor 

dintre proprietari şi manageri pe de o parte şi salariaţi pe de altă parte generate de 

aşteptările diferite ale acestora faţă de afacerea propriu zisă. Relaţiilor 

întreprinzătorului cu ceilalţi actori ai economiei de piaţă sunt mult mai complexe, 

dacă se iau în calcul, pe de o parte clienţii, calitatea produselor, termenele de 

livrare, etc., iar pe de altă parte aşteptările administraţiilor locale şi guvernamentale 

^ F. Fukuyama, încrederea, virtuţile sociale si crearea prosperităţii. Editura ANTET, Bucureşti, 
2002. 
^ Idem, ibidem. 
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care consideră întreprinderile ca factori de antrenare a creşterii economice, 

susţinători ai bugetelor fiscale şi ai balanţelor comerciale. 

întreprinderile mici şi mijlocii sunt considerate oportune pentru afirmarea 

economică a întreprinzătorului, aspect surprins şi de întreprinzătorii români. Chiar 

dacă la început majoritatea întreprinzătorilor şi-au orientat activitatea către 

alimentaţie publică, comerţ, turism, consignaţii, trecând în obiectul de activitate al 

societăţilor comerciale înfiinţate toate activităţile posibile, de la import la export, 

producţie, editură, consulting, până la comerţ stradal şi în domeniul productiv au 

început să fie semnalate din ce în ce mai multe iniţiative. 

Interesul manifestat de întreprinzătorii români pentru dezvoltarea unor 

activităţi din sfera comerţului şi serviciilor, rezidă în dorinţa acestora de a realiza 

câştiguri cât mai mari faţă de capitalul investit, deşi România dispunea de factori 

care puteau favoriza dezvoltarea iniţiativei particulare şi în domeniul producţiei. Se 

pot, astfel, menţiona următorii factori: 

existenţa unui număr mare de forţă de muncă, cu un nivel ridicat de 

calificare şi cu costuri reduse; 

existenţa resurselor naturale; 

utilizarea incompletă a patrimoniului întreprinderilor mari; 

existenţa unui cadru legislativ, care permite înfiinţarea întreprinderilor mici 

şi mijlocii, chiar dacă acesta mai necesita unele modificări şi ajustări; 

utilizarea incompletă a suprafeţelor de producţie din multe întreprinderi 

mari, spaţii care ar putea fi date în folosinţa, închiriate sau vândute, 

întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a-şi desfăşura activitatea; 

utilizarea incompletă a utilajelor şi echipamentelor de producţie existente în 

cadrul marilor întreprinderi, proprietate de stat. 

Pe lângă interesul manifestat spre câştig, în faţa iniţiativei întreprinzătorilor 

particulari români stau o serie de bariere: 

bariere care conduc la orientarea afacerilor spre comerţ şi nu spre 

producţie, printre care menţionăm: lipsa de capital, dobânzi mari practicate 

de bănci, greutăţi în obţinerea creditelor bancare, sistemul de taxe vamale, 

lipsa de acces la spaţii, utilaje, mijloace de transport; 

bariere cu caracter general, care acţionează indiferent de domeniul abordat, 

cum ar fi: lipsa de capital, teama de risc, lipsa unor cunoştinţe în domeniul 

iniţierii afacerilor, lipsa unor cunoştinţe manageriale. 
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Deşi în ambele cazuri apare lipsa de capital, nu întotdeauna banii reprezintă 

cel mai important şi determinant element pentru a reuşi în afaceri, creativitatea şi 

inteligenţa pot învinge lipsa de capital. 

în cazul întreprinzătorilor români s-a observat că principalul obstacol este 

educaţia primită, mediul familial din care provine. Un individ care a crescut într-un 

mediu care i-a oferit securitate, ordine, va avea ţine şanse de reuşită în a-şi 

conduce cu succes afacerea proprie. Pe de altă parte întreprinzătorul român este 

marcat de lipsa cunoştinţelor manageriale, lipsa capitalului, teama de risc, izolarea. 

Toate aceste obstacole pot fi depăşite printr-o activitate de perfecţionare şi prin 

apelarea la consultanţă. 

1.3.2 Decizia de iniţiere a unei afaceri 

Iniţierea unei noi afaceri implică alegerea formei juridice optime, care să 

corespundă ideii noului întreprinzătorului şi care să satisfacă cerinţele legate de 

natura activităţii pe care doreşte să o desfăşoare, de volumul activităţii sau al 

afacerii şi de posibilităţile de extindere a acestora, suma de bani necesară, 

modalitatea de obţinere a acestor bani, care ar fi profitul estimat, să fie realist cu 

privire la calificarea şi competenţa sa în domeniu, experienţa sa în domeniu, 

partenerii de afaceri, responsabilităţi în caz de faliment, care sunt taxele pentru 

iniţierea afacerii şi înfiinţarea firmei. 

Dorinţa de a crea o firmă proprie depinde, în mare măsură, de cultura 

întreprinzătorului, de gradul în care acesta acceptă riscul, de măsura în care înţelege 

să valorifice oportunităţile de afaceri din mediul economic, de sprijinul pe care poate 

conta din partea familiei, prietenilor, comunităţii de afaceri. Este evident că o 

iniţiativă personală va fi apreciată într-o cultură care valorizează individul care 

creează cu succes o firmă, decât o alta în care predomină orientarea colectivistă, de 

grup. 

Cunoştinţe dobândite pe parcursul studiilor şi experienţa profesională 

asigură condiţiile pentru ca un întreprinzător potenţial să se simtă capabil să 

înfiinţeze şi să administreze o firmă nouă. De cele mal multe ori, ideea se naşte în 

timp ce viitorul întreprinzător ocupă un post oarecare într-o altă firmă. Acest tip de 

proces antreprenorial conduce la crearea unei firme care poate fi opera unei 

persoane sau a mai multora, cu o bună experienţă de muncă şi care decid să se 

lanseze în acelaşi domeniu de activitate, datorită informaţiilor pe care le deţin deja 
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despre producţie şl mai ales despre piaţă. Pe de altă parte incitarea poate proveni 

de la profesori şi/sau întreprinzătorii de succes sau poate fi legată de o schimbare în 

viaţa personală. 

Acţionarea individuală sau în echipă se referă la demararea unei afaceri de 

către un singur întreprinzător sau 'In alianţă" cu persoane care au aptitudini 

complementare. Fără îndoială, este dificil să se coopereze între parteneri cu 

aptitudini şi atitudini antreprenoriale diferite, care caută fiecare independenţa. O 

soluţie alternativă pentru ca o persoană să devină întreprinzător poate fi dată de 

franchising. 

De asemenea, este necesar ca noul întreprinzător să detecteze, să evalueze, 

să exploateze oportunităţile şi riscurile în cadrul procesului antreprenorial. Pe baza 

acestor capabilităţi, de care trebuie să dea dovadă un întreprinzător, se consideră că 

un proces antreprenorial trebuie să cuprindă cinci faze distincte^: 

identificarea şi evaluarea oportunităţilor, se pot realiza intuitiv sau în 

manieră ''ştiinţifică", cercetând tipurile cunoscute de oportunităţi^ accesibile, 

originea (sursa) oportunităţii, durata în timp a oportunităţii, valoarea reală şi 

aparentă a oportunităţii, avantajele şi dezavantajele oportunităţii, relaţia 

dintre oportunitate şi competenţa întreprinzătorului pe de o parte şi 

obiectivele acestuia pe de altă parte, reacţia sau lipsa de reacţie a 

concurenţei faţă de oportunitate. 

obţinerea resurselor necesare, se poate realiza prin combinarea resurselor 

obţinute din surse proprii, surse atrase şi împrumutate, ţinând cont de 

costurile care diferenţiază sursele. 

elaborarea planului de afaceri, este unul dintre cele mai des întrebuinţate 

instrumente antreprenorial-manageriale. 

înfiinţarea firmei, este dependentă de factori^ legaţi de fluctuaţiile 

macroeconomice, caracteristicile ramurilor economiei naţionale, costul 

şomajului, raportul dintre mărimea veniturilor personale posibil de obţinut 

ca angajat şi nivelul veniturilor obţinute de potenţialul întreprinzător. 

asigurarea managementului eficient şi eficace al firmei nou înfiinţate se 

realizează ţinând cont de elementele specifice managementului 

antreprenorial şi anume: cunoaşterea particularităţilor funcţiilor 

' Hisrich, R., Peters, M.P., Lucr.cit. 
^ Ovidiu Nicolescu, Lucr.cit. 
^ Idem, ibidem. 
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managementului, identificarea, crearea, utilizarea unui sistem coerent de 

relaţii cu stakeholderii întreprinderilor mici şi mijlocii, apelarea la diverse 

instrumente manageriale (strategii antreprenoriale, metode şi tehnici de 

management), apelarea la servicii specifice pentru întreprinderi mici şi 

mijlocii şi la training antreprenorial. 

în orice situaţie este esenţială perseverarea în ideea propusă de către 

întreprinzător pentru crearea unei afaceri, în funcţie de capacitatea 

întreprinzătorului de a duce la bun sfârşit iniţiativa, de motivul intim al fiecărui 

întreprinzător, de existenţa unei dorinţe temporare sau de durată. 

1.4 ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII IN PERIOADA DE 
TRANZIŢIE. DINAMICĂ, PERSPECTIVE ŞI PERFORMANŢE. 

1.4.1 Tranziţia la economia de piaţă 
1.4.1.1 Definire^ particularităţi^ principii 

Perioada postrevoluţionară a fost catalogată ca fiind o „perioadă de 

tranziţie". Acest termen a fost larg mediatizat, fapt ce nu a condus la înţelegerea lui 

deplină de către toţi şi, mai mult, nu se poate spune cu precizie când se încheie 

această perioadă. Din acest motiv, considerăm ca necesar expunerea câtorva 

noţiuni referitoare la ceea ce înseamnă tranziţia şi ce presupune ea. 

Tranziţia este considerată ca fiind o schimbare, o trecere de la comunism la 

capitalism, un proces transformaţional de depăşire a modului de organizare de tip 

socialist a economiei şi societăţii şi găsirea unui mod de organizare superior ca 

randament. 

Momentul începerii tranziţiei la economia de piaţă corespunde momentului în 

care structurile sistemului comunist încep să se descompună şi să se manifeste 

pluralismul politic, alegeri libere, dezetatizarea economiei şi afirmarea iniţiativei 

private, restructurarea relaţiilor de proprietate. La baza tranziţiei stă promovarea 

iniţiativei private, spiritul de întreprinzător, pregătirea profesională, descătuşarea 

individului. Tranziţia este concepută ca un proces complex, de durată, greu de 

anticipat. 

Cu alte cuvinte, tranziţia presupune fundamentarea mecanismului economiei 

de piaţă şi apoi restructurarea economiei naţionale, modernizarea ei pe baza unui 

cadru legislativ şi instituţional altfel decât cel anterior. Scopul principal în faza 
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iniţială a tranziţiei este stabilirea elementelor unei societăţi civile şi a iniţiativei 

private bazate pe interesele individualului. Succesul procesului de tranziţie şi al 

reformelor economice promovate depind foarte mult de măsura în care guvernele 

acestor ţări sunt dispuse spre deschiderea economiei: comerţul exterior, capital şi 

experienţă. 

Parcursul tranziţiei depinde în mare măsură şi de atitudinea oamenilor, dar 

şi de unele circumstanţe locale. Mecanismele economice, cadrul organizaţional nu 

aparţin nici economiei centralizate, care se distruge, dar nici economiei de piaţă, 

care încă nu există, deci trebuie folosite instrumente şi pârghii specifice, dar şi 

adecvate etapei. 

Ca orice altă schimbare, tranziţia dezvoltă şi posibilitatea unor pericole. O 

tranziţie prost gestionată inhibă forţele progresului mai mult decât un regim 

totalitar. Tranziţia trebuie să aibă o miză exclusiv umană, să fie controlată 

profesional, altfel duce la haos. Totodată, tranziţia constituie un factor de blocaj 

temporar, de reducere a activităţii economice din cauza gradului sporit de 

incertitudine, totuşi ea este utilă la înfăptuirea restructurării, la creşterea numărului 

de întreprinderi noi apărute, readaptarea şi relansarea celor existente. 

Principalele contradicţii ale tranziţiei sunt: distrugerea vechilor structuri 

înainte de a fi construite cele noi, contradicţiile dintre producţia care scade şi 

consum, dintre fondurile valutare mari cheltuite de guvern şi lipsa ofertelor 

economice, dintre ciclul de producţie agricolă şi măsurile de reformă a agriculturii, 

dintre fondul de salarii cheltuit în economia naţională şi scăderea masivă a 

producţiei naţionale. 

Legile care se aplică în perioada de tranziţie sunt legea valorii, legea 

profitului şi legea economiei de timp. Teoriile proprii tranziţiei sunt teoria economiei 

mixte care admite coexistenţa tuturor tipurilor de proprietate, teoria echilibrului 

economic (inclusiv echilibrul financiar şi valutar în toate sectoarele economice), 

teoria eficienţei economice. 

Principiile tranziţiei sunt decentralizarea, stabilirea unor relaţii directe şi nu 

prin intermediari, libera iniţiativă particulară (individuală şi de grup), concurenţa, 

autonomie în decizii, intervenţie limitată a statului în economie, formarea liberă a 

preţurilor, convertibilitatea monedei naţionale, cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, 

impozitare progresivă. 
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Ca rezultat al studierii teoriilor economice moderne pot fi evidenţiate câteva 

principii care trebuie respectate pe parcursul dezvoltării şi implementării politicilor 

de transformare economică: 

dezvoltarea întreprinderilor private; 

de-colectivizarea agriculturii şi transformarea în gospodării ţărăneşti şi 

individuale; 

maximă libertate business-ului şi decentralizarea luării deciziilor; 

privatizarea întreprinderilor cu scopul transformării totale a relaţiilor de 

proprietate; 

crearea unei valute puternice şi a unui sistem bancar durabil; 

dezvoltarea şi ameliorarea cadrului legal pentru economiile de piaţă aflate la 

faza iniţială de dezvoltare şi suportul lor instituţional; 

ne-implicarea statului în luarea de decizii economice; 

selectarea unei direcţii de dezvoltare care are drept scop construirea unei 

structuri sociale. 

1.4.1.2 Efectele tranziţiei asupra sectorului privat 
în România, tranziţia către o economie de piaţă a presupus o suprapunere 

de transformări, dintre care mai importante au fost̂ : 

tranziţia de la o structură de proprietate predominant de stat către o 

structură mixtă; 

tranziţia de la un mecanism economic bazat pe plan, la unul bazat pe 

mecanismele pieţei libere; 

tranziţia de la dictatură la democraţie; 

tranziţia către un alt model de împărţire a avuţiei; 

tranziţia la o altă structură pe clase a societăţii. 

Dintre aceste procese, cel mai important prin rol şi prin consecinţe în 

ansamblul procesului tranziţiei este schimbarea structurii de proprietate. Trecerea 

către predominanţa proprietăţii private s-a efectuat prin două căi principale: 

stimularea liberei iniţiative şi transferul proprietăţii de stat către sectorul privat. 

Pe parcursul anilor, în paralel cu acţiunea de desfiinţare a centralelor şi a 

altor structuri manageriale legate de mecanismul economiei de comandă, s-a 

procedat la reorganizarea întreprinderilor socialiste din proprietatea statului, în 

1 *** , Raport IMM. 1999 
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societăţi comerciale pe acţiuni cu capital majoritar de stat privatizabile, respectiv 

regii autonome care urmau să fie păstrate în proprietatea statului. 

Pe lângă schimbarea statutului juridic, s-a realizat şi o divizare a marilor 

întreprinderi pe criteriul funcţionalităţii, în vederea identificării părţilor viabile ale 

întreprinderilor, dar şi creşterea gradului de accesibilitate, din punct de vedere al 

preţului la viitoarele vânzări. 

Regii 
Anul autonome 

1993 454 
1994 446 
1995 346 
1996 281 
1997 275 
1998 183 
1999 153 
2000 154 
2001 144 
2002 136 
2003 145 
2004 136 

Societăţi 
pe 

acţiuni 

10846 
13964 
16652 
19276 
21134 
21200 
24627 
25766 
27136 
28475 
29415 
30249 

Alte tipuri de 
societăţi 

necooperatiste 

Societăţi 
cooperatiste 

Tabelul 1.9 Numărul societăţilor comerciale înregistrate la Oficiul 
Registrului Comerţului pe tipuri de societăţi ^ 

Societăţi 
cu 

răspundere 
limitată 
293620 28637 4042 
397518 31731 4176 
450028 32608 4357 
496587 33010 4585 
539130 33298 4652 
562957 31148 4160 
613918 33294 5037 
645866 33889 5093 
685389 33972 5208 
735288 33827 5294 
809098 34111 5347 
899007 34159 5368 

Bucureşti, Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic al României, 
2006 

Din tabelul anterior se poate observa că numărul regiilor autonome a scăzut 

cu aproximativ 30%, în timp ce la celelalte categorii de societăţi comerciale a 

crescut, ponderea cea mai semnificativă deţinând-o societăţile cu răspundere 

limitată. Consecinţa acestor acţiuni a fost creşterea numărului agenţilor economici, 

însă cu forţă economică redusă, organizaţi în principal în societăţi cu răspundere 

limitată sau asociaţii familiale^. 

Punctarea importanţei deosebite a întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile 

economiei de piaţă şi mai ales a unei economii de piaţă funcţionale, nu presupune 

subestimarea rolului întreprinderilor mari. Economia oricărei ţări pentru a fi 

' Institutul Naţional de Statistică, Anuarul Statistic 1 României, Bucureşti, 20065347 
^ Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Cartea Albă a 
IMM-urilor din România, Bucureşti, 2004; 
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performantă, necesită şi o puternică componenţă de întreprinderi mari, mai ales în 

domeniile industrial şi transporturi. Realităţile economice şi experienţa ţărilor 

dezvoltate demonstrează existenţa unor puternice relaţii de complementaritate 

dintre firmele mari, pe de o parte, şi întreprinderile mici şi mijlocii, pe de altă parte. 

O economie este cu atât mai sănătoasă şi mai performantă cu cât prezintă o 

structură echilibrată atât la nivel sectorial, cât şi din punct de vedere dimensional. 

întreprinderile mici şi mijlocii există în număr foarte mare în toate ţările 

dezvoltate, lăsând falsa impresie că ele ar domina, în multe ţări, ele ajungând până 

la 90% din total întreprinderi, subapreciind rolul întreprinderilor mari care 

funcţionează în economia naţională a oricărei ţări. 

întreprinderile mari sunt rezultate din întreprinderile mici şi mijlocii, s-au 

născut datorită concurenţei, a transferului de factori de producţie, astfel încât 

capitalul acumulat a condus la formarea unor astfel de companii. Acestea 

concentrează un potenţial economic capabil să influenţeze opinia şi orientarea 

consumatorului, a preţului produselor, dispune de posibilităţi de reorientare şi 

recalificare a personalului disponibilizat, asigură salarii ridicate şi posedă capacitate 

ridicată în ceea ce priveşte competiţia. 

Considerăm că, într-o economie sănătoasă, nu trebuie să se absolutizeze 

rolul întreprinderilor mici şi mijlocii. Atât întreprinderile mici şi mijlocii, cât şi cele 

mari, trebuie să coexiste, într-un echilibru naţional al proporţiilor, prin mecanisme 

economice reglate de piaţă, strategii şi programe naţionale de dezvoltate, să fie într-

un raport de condiţionare şi interdependenţă, complementaritate şi cooperare, lucru, 

de altfel, demonstrat şi de practica economiilor dezvoltate. 

Spre exemplu, marile companii cum ar fi Opel, colaborează cu peste 45.000 

de microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, Fiat are peste 30.000 de 

colaboratori întreprinderi mici şi mijlocii, Renault cu peste 12.000. Compania Fiat 

mai colaborează şi cu firme de renume cum ar fi Bugatti, Ferarri pentru anumite 

componente necesare fabricării autoturismelor. 

Cele trei formaţiuni economice, întreprinderile mari, mici şi mijlocii, au 

coexistat şi vor continua să coexiste, cu avantajele şi dezavantajele fiecăreia dintre 

ele, în raport cu posibilităţile fiecărei ţări în parte. Coexistenţa acestora are la bază 

criterii tehnico-economice, fără a face abstracţie de dimensiunea agenţilor economici 

care populează diferite segmente ale pieţei mondiale. Odată cu dezvoltarea marilor 

întreprinderi, cele mici şi mijlocii suferă un proces de adaptare la noul mediu 
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economic, o parte devenind subfurnizori (exemplul de mai sus), fiind astfel 

conectate la necesităţile marilor întreprinderi. 

Prin urmare, existenţa paralelă a micilor şi mijlociilor întreprinderi cu cele 

mari, tinde să îndeplinească o funcţie derivată din comportamentul întreprinderilor 

leader pe produs şi într-un spaţiu geografic cât mai mare. întreprinderile mici şi 

mijlocii, chiar dacă deţin ponderea cea mai mare în economie, nu pot fi contrapuse 

exclusiv celor mari şi foarte mari, acestea din urmă existând ca o necesitate 

obiectivă a oricărei ţări, desigur, în proporţii numerice modificate. 

De altfel, existenţa întreprinderilor mari este condiţionată de existenţa 

întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror aport la realizarea producţiei marilor companii 

este esenţial, ele putând executa la comandă şi sub control tehnic diverse produse şi 

servicii necesare fabricării produsului final. împreună, pot răspunde cerinţelor unei 

pieţe cu o cerere din ce în ce mai mare şi mai diversificată, adaptându-se rapid 

mediului economic existent. 

Sfera de acţiune a întreprinderilor mici şi mijlocii este mai redusă în 

domeniile cu intensitate de capital, adică în industrie, în domeniul energetic, 

financiar şi transporturi, unde întreprinderile mari deţin supremaţia, deci, în 

concluzie întreprinderile mici şi mijlocii nu pot substitui marile firme. 

în ultima perioadă, tendinţa marilor întreprinderi este de concentrare asupra 

fabricării produselor de vârf, cu care să acopere o arie geografică cât mai mare, iar 

întreprinderile mici şi mijlocii să satisfacă cerinţele locale şi zonale. Marile 

întreprinderi preferă acest lucru, decât să-şi diversifice produsele pentru a acoperi 

un spaţiu geografic limitat, lăsând la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii 

posibilitatea de a oferi produse şi servicii adaptate la nevoile eterogene ale 

consumatorilor, creându-se astfel o simetrie între cele trei formaţiuni economice. 

în altă ordine de idei, necesitatea echilibrării balanţei comerciale şi a 

balanţei de plăţi externe impune un export de valori mari pe care nu-l pot susţine 

exclusiv întreprinderile mici şi mijlocii datorită poziţiilor de monopol şi a puternicei 

concurenţe existenţa pe piaţa internaţională unde ca exportator eşti obligat să te 

confrunţi cu marile corporaţii multinaţionale care concentrează capitaluri de valori ce 

depăşesc adesea indicatori de ansamblu ai unor economii naţionale. 

Pe de altă parte, o balanţă a legăturilor dintre ramuri reflectă necesitatea şi 

oportunitatea coexistenţei întreprinderilor mari pe de o parte şi a întreprinderilor 

mici şi mijlocii pe de altă parte, pentru faptul că produsele activităţilor acestora sunt 

complementare; atât de complementare încât se poate afirma că nu există o 
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economie modernă, competitivă şi performantă fără întreprinderi mici şi mijlocii care 

au o mare forţă şi viteză de adaptare la cerinţele pieţei, care să furnizeze produse şi 

servicii marilor întreprinderi. La rândul lor marile companii furnizează 

întreprinderilor mici şi mijlocii tehnologii de vârf, majoritatea pieselor, 

subansamblelor, ansamblelor şl o parte apreciabilă din materiile prime, materialele, 

energia şi utilităţi, exportă produse înalt manufacturate contribuind în acest fel la 

intrări de valută pentru balanţele de plăţi externe. 

O parte din forţa de muncă utilizată în întreprinderile mari a lucrat înainte şi 

a beneficiat de formare profesională în întreprinderile mici şi mijlocii, care constituie 

şi nucleele ce generează în timp cea mai mare parte din întreprinderile mari. 

întreprinderile mici şi mijlocii "absorb" majoritatea şomerilor rezultaţi din 

restructurarea întreprinderilor mari şi, în ansamblul lor, constituie structura 

economică în care se integrează întreprinderile mari, fiind adesea un liant economic. 

Prin gradul de flexibilitate întreprinderile mici şi mijlocii conferă adaptabilitate 

ridicată ansamblului economiei unei ţări. 

Pe de altă parte, întreprinderile mari constituie o şcoală unde se formează şi 

se perfecţionează o parte apreciabilă dintre întreprinzătorii, managerii şi specialiştii 

din întreprinderile mici şi mijlocii. Tot întreprinderile mari furnizează informaţii, 

know-how, tehnologie şi cunoştinţe de vârf întreprinderilor mici şi mijlocii. Ele 

reprezintă modele manageriale şi tehnice pentru numeroase întreprinderi mici şi 

mijlocii şi participă, uneori, la formarea specialiştilor din întreprinderile mici şi 

mijlocii, atunci când au nevoie de produsele acestora. întreprinderile mari, atunci 

când sunt competitive, se manifestă ca adevărate "locomotive economice", care 

"trag" după ele constelaţii numeroase de întreprinderi mici şi mijlociii 

întreprinderile mari, performante, constituie vectori de dinamism în 

sectoarele lor de activitate. Complementaritatea acestor relaţii este operaţionalizată 

printr-o varietate de modalităţi: contracte de vânzare-cumpărare, subantreprize, 

alianţe strategice sub formă de franşize, acorduri de cooperare pe termen lung, 

incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice şi industriale, etc. 

în concluzie, funcţionalitatea şi performanţele oricărei economii de piaţă 

sunt susţinute de existenţa firmelor de toate dimensiunile şi de conlucrarea lor 

permanentă, intensă şi pe multiple planuri. 

^ Această abordare este folosita relativ frecvent, în special în ţările din Asia de Sud-Est, 
Indonezia, Malaezia, Thailanda, ş.a. 
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Analizând economia românească, prin prisma standardelor majorităţii 

economiilor de piaţă, România avea până în 1989 un sector industrial mare. în anii 

optzeci, 60% din producţie se realiza în industrie, în care lucra 38% din forţa de 

muncă. Conform modelului tradiţional al industrializării socialiste, s-a pus accentul 

pe industriile producătoare de mijloace de producţie. Al doilea subsector ca mărime 

era cel al industriei chimice, în care intra şi industria petrolieră şi petrochimică: 

partea ei în totalul producţiei industriale era de 21%. Metalurgia, al treilea subsector 

ca mărime, cu circa 9,8% şi-a menţinut relativ constantă contribuţia la producţia 

industrială pe tot parcursul perioadei. Asemănător structurii producţiei, amplasarea 

industriilor era determinată de considerente politice, nu de eficienţă. în multe 

judeţe, o unitate mare asigura majoritatea locurilor de muncă. 

Anul 1989 a însemnat o nouă eră şi pentru marile întreprinderi româneşti, 

trecerea de la mediul distorsionat în care îşi desfăşurau activitatea la un mediu de 

tranziţie spre o economie de piaţă. Apariţia acestora pe piaţa de tranziţie a fost 

numai în mică măsură rezultatul unui proces de concentrare capitalistă, plecând de 

la mica şi mijlocia întreprindere, cele mai multe având acest caracter încă de la 

înfiinţare 

Odată cu tranziţia, ele s-au văzut confruntate cu severe constrângeri 

bugetare. Accesul Ie-a fost drastic limitat atât la sursele de finanţare pe termen 

scurt, pentru exploatare, cât şi la cele pe termen lung, pentru dezvoltare. în felul 

acesta, restructurarea lor - adaptarea la mecanismele pieţei şi funcţionarea pe baza 

acestora - a dobândit o importanţă primordială^ Aceste constrângeri nu constituiau 

decât o parte a schimbării în economie, cealaltă fiind reprezentată de dezvoltarea 

spiritul întreprinzător: noile firme. Restructurarea nu poate fi realizată decât cu 

ajutorul acestor două elemente esenţiale. Noile firme sunt cele care închid cercul 

realocării resurselor. 

Priorităţii acordate noilor investiţii, şi nu modernizării capitalului fix existent, 

i s-a adăugat reducerea importurilor de utilaje, ceea ce a condus la o şi mai 

accentuată uzură morală a tehnologiilor din întreprinderile româneşti. Unele din 

caracteristicile vechilor unităţi socialiste s-au menţinut şi la nou înfiinţatele societăţi 

comerciale cu capital de stat, cum ar fi: aprovizionarea limitată cu unele materii 

Ajabela Sena Negulescu, întreprinderi vechi şi restructurate, www.cerope.roBucureşti, 1999. 
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prime şi produse energetice esenţiale, alocarea centralizată a acestora, şi mai 

important, descentralizarea limitată a luării deciziilor^ 

Un studiu economic OECD arăta că ''Poziţia de la care a plecat România pe 

drumul tranziţiei a fost, în multe privinţe, mult mai dificilă decât a altor ţări central 

şi est-europene. Politicile anterioare, bazate pe utilizarea exclusivă a resurselor 

interne au pus un accent excesiv pe industria grea şi marile proiecte de 

infrastructură. Această strategie a condus, spre exemplu, la epuizarea resurselor 

energetice interne şi a determinat ulterior o dependenţă costisitoare de importurile 

de materii prime şi energie"^ 

Deşi larg disputate, datele statistice afirmă că cifra de afaceri în anii 2002 şi 

2003 a reprezentat 38,1% şi respectiv 37,3% din cifra de afaceri totală, profitul brut 

în anii 2002 şi 2003 a reprezentat 29,0% şi respectiv 22,1% iar fondul de dezvoltare 

utilizat în anii 2002 şi 2003 a reprezentat 27,6% şi respectiv 23,2%. 

Aceste performanţe, am putea spune, au cuprins peste 40% din totalul 

forţei de muncă ocupate şi a peste 50% din activele antrenate în activitatea 

economică, ceea ce determină valori scăzute ale indicatorilor de eficienţă economică 

relativă. Astfel cifra de afaceri pe salariat la întreprinderile mari a reprezentat în 

2003 doar 68% din valoarea medie a acestui indicator calculat la nivelul întregii 

economii naţionale, profitul brut pe salariat la întreprinderile mari s-a situat în 

acelaşi an la 57% din valoarea medie. Cifra de afaceri raportată la fondul de 

dezvoltare utilizat a fost, în schimb, peste nivelul mediu înregistrat pe ansamblul 

societăţilor comerciale, în special ca urmare a diminuării semnificative a ponderii 

fondului de dezvoltare utilizat. 

Tendinţa constatată la nivel naţional în ceea ce priveşte întreprinderile mari 

este de creştere a efectelor economice şi de reducere a costurilor unitare. Acest 

lucru s-a datorat acţiunilor de privatizare retehnologizării, reorientării producţiei pe 

baza studiilor de marketing, redimensionării cheltuielilor inclusiv prin reducerea 

numărului de personal, dar şi de realizare de noi investiţii. 

O analiză sistemică a complexului economico-social românesc actual relevă 

faptul că dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii se poate realiza fără distrugerea 

cu orice preţ a întreprinderilor mari. O parte din argumentele care pot susţine ideea 

coexistenţei pe piaţa românească a întreprinderilor mari în competiţie perpetuă cu 

^ Banca Naţională a României, Raix)arte anuale 1991 - 1995. 
^ OECD, Economic Survevs - Romania, 1998. 
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microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii sunt date, în primul rând, de 

existenţa unor domenii cum ar fi petrochimia, metalurgia, industria de îngrăşăminte, 

industria constructoare de maşini ş.a. în care optimul economic nu se poate realiza 

decât în întreprinderi de mari dimensiuni care pot finanţa retehnologizări de 

anvergură, studii de piaţă care să orienteze permanent structura cantitativă şi 

calitativă a unei producţii vandabile. 

Conştienţi de necesitatea deţinerii în anumite domenii a unor întreprinderi 

mari, investitorii străini îşi manifestă intenţia de a achiziţiona acţiuni la unele din 

marile uzine româneşti evident în condiţii cât mai avantajoase, condiţii pentru 

obţinerea cărora înţeleg să utilizeze cele mai variate metode şi instrumente. 

în concluzie, se poate afirma că una dintre cele mai complexe sarcini ale 

guvernelor din perioada tranziţiei a fost restructurarea acestui sistem economic 

profund distorsionat. Spre deosebire de alte ţări. România a ales metoda 

restructurării treptate a vechilor întreprinderi. S-a căutat realizarea restructurării, 

dar şi păstrarea capitalului fix, legăturilor cu furnizorii şi creditorii, şi a locurilor de 

muncă existente. 

1.4.2 Dinamica şi evoluţia întreprinderilor mici şi mijlocii din 
România 

Informaţiile privind sectorul de întreprinderi mici şi mijlocii sunt mai puţin 

complete şi sigure decât cele care privesc marile întreprinderi. Totuşi, în România, 

începând cu anul 1994, s-a manifestat o preocupare în a urmări cu mai mare 

acurateţe evoluţia acestui sector. 

Principalele surse de date din România sunt: Institutul Naţional de Statistică, 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Economiei şi Finanţelor. Astfel, 

datele raportate provin din mai multe surse, fapt ce nu le face direct comparabile, 

datorită şi diferenţelor de metodologie în ceea ce priveşte culegerea şi prelucrarea 

lor, precum şi în privinţa definiţiilor unora dintre indicatori. Ca atare şi în prezenta 

lucrare, seturile de date folosite pot fi distincte, în funcţie de sursa de provenienţă a 

lor. 

Deşi, s-a pierdut mult timp în ultimul deceniu, principalul obiectiv al 

României, constă în accelerarea transformării economiei şi încheierea procesului de 

restructurare. Realist vorbind, această problemă va dura câţiva ani şi va fi nevoie de 

o decizie puternică în realizarea reformelor necesare. Din acest motiv, dezvoltarea 
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unui nou sector privat devine deosebit de importantă şi necesită fi considerată 

factorul principal al restructurării şi creşterii economiei. 

în pofida unui mediu de afaceri stagnant şi a unei risipiri a resurselor de 

către sectoarele nerestructurate, România a dispus, totuşi, de un sector dinamic al 

întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum se va putea observa din cele ce urmează. 

§1 întreprinderile mici şi mijlocii din perspectiva categoriei de 
mărime 

Aşa cum vom putea observa în tabelul de mai jos, în anul 2004 erau active 

un număr de aproape 403.000 întreprinderi mici şi mijlocii, ceea ce înseamnă o 

creştere de aproape 24% faţă de anul 1999 şi, respectiv 13% faţă de anul 2003. 

Tabelul I.IO Repartiţia IMM-urilor pe clase de mărime 

firm^or 

Micro 294.597 279.893 280.448 285.207 313.485 358.242 
Mici 25.987 29.417 31.249 32.010 34.883 36.080 
Mijlocii 6.102 6.864 7.455 7.989 8.342 8.674 
Total 326.686 316.174 319.152 325.206 356.710 402.996 

Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 

Seria de date înscrise în tabelul anterior scoate în evidenţă o evoluţie uşor 

oscilatorie, mai precis, o scădere a numărului de întreprinderi mici şi mijlocii în anul 

2000, după care asistăm la o redresare continuă până la nivelul anului 2004. Mai 

trebuie menţionat faptul că din majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii, 89% au 

fost microîntreprinderi, 2% mijlocii şi 9% mici. Grafic, această situaţie se prezintă 

astfel: 
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Numărul mare de microîntreprinderi se explică prin faptul că s-a 

conştientizat importanţa unui sector privat reprezentativ în economie, fiind 

rezultatul unor importanţi factori de natura instituţională, legislativă şi de politică 

fiscală, fapt pentru care au fost eliminate o serie de bariere şi au fost acordate 

unele facilităţi, printre care menţionăm: 

încurajarea pentru înfiinţarea de microîntreprinderi, prin intrarea în vigoare 

a noului Cod al Muncii în 2003, care a stimulat externalizarea unor activităţi, 

în special de servicii; 

procedurile de înregistrare şi autorizare a funcţionării au fost mult 

simplificate începând cu anul 2003, iar costurile de înfiinţare s-au menţinut 

în linii generale aceleaşi sau chiar au scăzut. 

Ponderea mare a microîntreprinderilor se poate traduce ca fiind un aspect 

care justifică şi consolidează flexibilitatea şi capacitatea de adaptare a 

întreprinderilor mici şi mijlocii la condiţiile în continuă schimbare ale pieţei, mai ales 

că situaţia din România urmează linia conturată la nivel european, unde la nivelul 

anului 2003, 92% dintre întreprinderile mici şi mijlocii erau microîntreprinderi, 7% 

întreprinderi mici şi 1% firme mijlocii. Deşi microîntreprinderile reprezintă marea 

majoritate (89%) a întreprinderilor mici şi mijlocii, acest procent urmează o evoluţie 

în scădere, în favoarea firmelor mici şi acelor mijlocii. 
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§2 întreprinderile mici şi mijlocii din perspectiva principalelor 

sectoare de activitate 

Din punct de vedere al principalelor sectoare de activitate se poate spune că 

evoluţia întreprinderilor mici şi mijlocii este pozitivă şi crescătoare, aşa cum se poate 

constata din tabelul următor: 

Tabelul I . l l Repartiţia IMM-urilor pe sectoare economice 
Sector de 
activitate 

Agricultură 
Industrie 
Construcţii 
Servicii 
Total 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

10.055 9.494 8.929 10.011 10.430 11.390 
39.457 40.252 41.609 45.586 50.117 54.657 
10.956 11.705 13.990 16.312 20.378 25.115 
266.218 254.723 254.625 253.297 275.785 311.834 
326.686 316.174 319.152 325.206 356.710 402.996 

Sursa: ANIMMC, Raoortul Anual IMM 2004 

Evoluţia de care am vorbit mai sus se datorează, în special dinamicii 

accentuate a întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul construcţii, a căror rata 

anuală de creştere fiind de 23,2% faţă de anul 2003, în comparaţie cu rata anuală 

de creştere pe total întreprinderi mici şi mijlocii de 13,0% sau faţă de 9,2% în 

agricultură şi 9,0% în industrie. Dinamică pozitivă reprezentativă s-a înregistrat şi la 

nivelul serviciilor, unde după perioada de stagnare 2000-2003, începând cu 2004 se 

remarcă o creştere. Grafic, situaţia se prezintă în felul următor: 
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Graficul 1.3 Structura IMM-urilor după sectorul economic de 
activitate în anu 2000-2004 
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Sursa: ANIMMC. Raportul Anual IMM 2004 
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Desigur că, prezentarea evoluţiei întreprinderilor mici şi mijlocii pe sectoare 

de activitate suportă o analiză detaliată, ne vom opri, însă, la evidenţierea 

principalelor trăsături care caracterizează perioada 2000 - 2004: 

ponderea cea mai substanţială este deţinută de întreprinderile mici şi mijlocii 

din servicii, chiar daca în termeni relativi, greutatea sa specifică se reduce 

cu câteva puncte procentuale, respectiv de la 80,6% în anul 2000 la 77,4% 

în 2004; 

dublarea ponderii sectorului construcţii de la 3.7 % în 2000 la 6,2% în anul 

2004; 

menţinerea ponderii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din industrie la 

aproximativ aceleaşi valori procentuale în întreaga perioada; 

agricultura care înglobând un număr scăzut de întreprinderi mici şi mijlocii 

(11.390 în 2004), deţinea o participare de doar 2,8% şi acesta pe un fond 

de uşoară reducere de anul 2000 (3,1%). 

Un aspect demn de remarcat este faptul că ponderea întreprinderilor mijlocii 

este cea mai ridicată în sectorul industrial (7,8%) comparativ cu sub 1% în servicii. 

Per total, în industrie ele cumulau 27,5% în 2004, în timp ce în construcţii ajungeau 

la 19,3% şi la doar 7,5% în servicii. Mai mult decât atât, vom recurge la urmărirea 

în dinamică a acestora, prin prezentarea grafică a acestora: 
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Graficul 1.4 Distributia intreprinderilor mici şi mijlocii dupa sectorul 
de activitate şi categoriile de mărime, la nivelul anului 2004 
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Sursa: ANIMMC. Raportul Anual IMM 2004 

BUPT



1.4 - întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de tranziţie 95 

Cu toate acestea, în toate sectoarele de activitate relevante majoritatea este 

reprezentată de microîntreprinderi, a căror ponderea evoluează de la 73% în 

industrie la 92,5% în servicii, însă, comerţul rămâne activitatea lor prioritară, 

întreprinderile mici se regăsesc în proporţii comparabile, apropiate în construcţii 

(14,7%) şi în agricultură (13,4%). Implicarea unui număr din ce în ce mai mare de 

întreprinderi mici şi mijlocii în sectorul industrial dovedeşte că acest sector se afla în 

continuă dezvoltare. Flexibilitate mai mare se regăseşte la nivelul întreprinderilor 

mici şi mijlocii din domeniul serviciilor deoarece sunt predominate de 

microîntreprinderi cu activităţi de comerţ, care îndeplinesc funcţia de intermediari pe 

piaţă, ceea ce se reflectă şi în numărului de personal angajat. Prin urmare, acestea 

sunt caracterizate simplu ca având o volatilitate suplimentară (intră/ies sau se 

restructurează şi reorientează mult mai rapid). 

§3 Distribuţia în profil teritorial 
în anul 1998 au fost stabilite un număr de 8 regiuni de dezvoltare. Această 

reorganizare pe regiuni geografice s-a realizat în vederea identificării nevoilor de 

dezvoltare pe plan local şi pentru a se putea găsi soluţii de rezolvare şi, nu în ultimul 

rând, pentru o mai bună administrare a resurselor alocate pentru dezvoltare. Analiza 

întreprinderilor mici şi mijlocii în funcţie de distribuţia geografică se realizează, în 

principal, în raport cu numărul de locuitori. Unitatea de măsură este de 1000 

locuitori. 
Figura 1.12 Numărul de întreprinderi mici şi mijlocii la 1000 de locuitori pe 

regiuni de dezvoltare, la sfârşitul anului 2004 

Nord-vest 20 
Nordtsi 12 

Centru 20 

Vest 19 

Sud V©ît 
Oltenia 14 

Sud Muntenia 13 
Bacureţti-llfov 41 

Sursa: ANIMMC. Raportul Anual IMM 2004 
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După cum se poate vedea din reprezentarea anterioară, distribuţia în plan 

teritorial se încadrează între limita de jos de 12 IMM-uri/1000 de locuitori în Nord-

Est iar la cea de sus de 41 de IMM-uri/1000 de locuitori în regiunea Bucureşti-Ilfov. 

în aceste condiţii media pe ansamblul ţării se situează la nivelul de 19 IMM-uri/ 

1000 de locuitori, în timp ce în Europa media era de peste 52 de IMM-uri/1000 de 

locuitori. Din punct de vedere al mediei, regiunile Centru, Nord-vest (20), Vest cu 

19 şi Sud-est cu 17 întreprinderi mici şi mijlocii raportat la 1000 de locuitori se 

poziţionau în jurul mediei, fapt ce reflectă un grad ridicat de concentrare în anumite 

regiuni, a căror pondere este substanţială în comparaţie cu celelalte regiuni. Desigur 

că aceste procente trebuie să ţină cont de diferenţele mari de densitate a populaţiei 

între aceste regiuni (ca de exemplu regiunea Bucureşti-Ilfov care are 1214 

locuitori/km pătrat, în timp ce regiunea Vest are 61 de locuitori/km pătrat). 

Repartiţia în profil teritorial trebuie să fie completată de distribuţia pe 

sectoare de activitate în vederea determinării gradului de specializare regională în 

diferite ramuri economice şi performanţele sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 

în termeni de demografie. 

Graficul 1.5 Structura economica pe sectoare relevante ale 
economiei, in profil regional la sfarsitul anului 2004 
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Sursa: ANIMMC. Raportul Anual IMM 2004 
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Graficul scoate la iveală unele precizări: zonele de Centru şi Nord-Vest sunt 

cele mai industrializate din ţară, serviciile sunt cel mai bine reprezentate în 

Bucureşti şi în Sud-Vestul ţării datorită dimensiunii mari a pieţei locale, regiunile Est, 

Vest şi Sud-est deţin o prezenţă semnificativă a întreprinderilor mici şi mijlocii din 

agricultura, în timp ce construcţiile sunt cel mai bine reprezentate în Bucureşti şi 

zona Nord-vest şi, chiar, în zona de Centru. Acest lucru este pus în evidenţă mai 

bine cu ajutorul indicelui de specializare regională pe principalele sectoare de 

activate. 

Tabelul 1.12 Indice de specializare regională 
pe principalele sectoare de activitate, anul 2004 

Agricultură Construcţii Industrie Servicii 
Nord Est 111 80 116 98 

Sud Est 137 82 83 103 

Sud Muntenia 167 97 97 98 

Sud Vest Oltenia 112 77 89 103 

Vest 141 107 108 97 

Nord Vest 85 112 119 96 

Centru 104 109 128 94 

Bucureşti-Ilfov 27 114 77 106 
Sursa: ANIMMC. Raportul Anual IMM 2004 

Dacă analizăm mai în detaliu tabelul de mai sus, putem concluziona că la 

nivelul serviciilor regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest şi Sud-Est sunt cele mai 

specializate cu indici economici locali de 106 şi respectiv 103, în timp ce regiunile 

Sud, Centru, Nord-Vest, Vest şi Nord-Est sunt sub-specializate. Agricultura cu 

specializare mai pronunţată se remarca în Sud-Muntenia, Vest şi Sud-Est unde 

valorile indicilor respectivi se distribuie de la 167, 141 şi, respectiv, 137. în 

construcţii regiunea Bucureşti-Ilfov (114), regiunea Nord-vest (112) şi în Centru 

(109), iar în industrie profil pronunţat se înregistrează de către regiunea Centru 

(128) Nord-Vest (119) şi Nord-Est (116). 

în concluzie se poate spune că dinamica numerică accentuată din 2004 tinde 

să contribuie la echilibrul balanţei distribuţiei teritoriale a întreprinderilor mici şi 

mijlocii, fără, însă, a elimina decalajele, deja, instalate pe regiuni. Se menţine 

gradul mare de concentrare numerică în zona Bucureşti-Ilfov. în alte regiuni ale 

ţării, distribuţia acestora este ceva mai omogenă, mai ales în vestul ţării. 
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§4 întreprinderile mici şi mijlocii pe piaţa muncii 
La sfârşitul anului 2004, numărul total de angajaţi înregistrat la nivelul 

întreprinderilor mici şi mijlocii era de 2.349.725 de salariaţi, cu 10% mai mulţi decât 

la sfârşitul anului precedent, creştere constatată la toate clasele de mărime, dar cea 

mai accentuată fiind la microîntreprinderi (+25%), în vreme ce numărul de personal 

din întreprinderile mijlocii a crescut doar cu 3,5%, iar din întreprinderile mici s-a 

situat sub media naţională (+5,5%). Creşterea numărului de angajaţi din 

microîntreprinderi a început încă din 2003, aspect care s-ar putea traduce printr-o 

accelerare a ritmului de creare de noi firme private. 

Tabelul 1.13 Numărul şi proporţia întreprinderilor mici şi mijlocii active 
private 

Număr de firme active private 

Micro Mici Mijlocii TOTAL 

Număr % Număr % Număr % Număr % Sector 

Agricultură, 
silvicultură şi 
pescuit 

Industrie şi 
energie 

Construcţii 

Servicii, din 
care: 

- Comerţ 

- Transporturi 
şi comunicaţii 

- Turism 

- Alte servicii 

Total 

9.624 97,5 1.521 95,2 245 89,1 11.390 97,0 

39.909 99,7 10.455 99,4 4.293 96,2 54.657 99,4 

20.262 99,9 3.693 99,4 1.160 96,1 25.115 99,7 

288.447 99,9 20.411 99,3 2.976 93,7 311.834 99,8 

176.003 100,0 13.587 99,8 1.442 99,3 191.032 100,0 

15.387 99,8 1.558 99,0 224 96,1 17.169 99,7 

22.461 99,9 2.014 98,6 432 90,2 24.907 99,6 

74.596 99,9 3.252 97,7 878 86,8 78.726 99,6 

358.2 99,8 36.080 99,1 8.674 95,1 402.996 99,7 

Sursa: ANIMMC, Raoortul Anual IMM 2004 

Grafic, numărul de angajaţi în sectorul privat al întreprinderilor mici şi 

mijlocii pe clase de mărime se prezintă astfel: 
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Graficul 1.6 Numărul de angajaţi in IMM-uri pe clase de mărime 
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Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004. date furnizate de 

Dinamica numărului de angajaţi ai întreprinderilor mici şi mijlocii în funcţie 

de sectoarele de activitate relevă o creştere cvasi-permanentă, cu excepţia 

agriculturii care a înregistrat unele reduceri modeste (-0,2% şi -1%, în 2003 şi, 

respectiv, 2004). Creşterea cea mai semnificativă s-a înregistrat în servicii - 14%, 

pe când în industrie şi construcţii s-a stabilizat în jur de 5-6% şi, respectiv, 9-10%. 

în ceea ce priveşte repartiţia numărului de angajaţi din sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii pe sectoare de activitate, putem spune că, în 

conformitate cu tabelul de mai jos, personalul din servicii este angajat în cea mai 

mare parte (45,4%) în microîntreprinderi, în vreme ce în întreprinderile mijlocii 

lucrează doar circa 23%, angajaţii din agricultura sunt repartizaţi echilibrat pe cele 

trei categorii, iar personalul din industrie lucrează în întreprinderi mijlocii (57,8%) 

şi numai 12,8% în cele micro. Pe baza numărului de salariaţi, se poate spune ca 

serviciile sunt dominate de microîntreprinderi, în vreme ce industria şi chiar 

construcţiile de firme mijlocii. 
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Tabelul 1.14 Numărul de angajaţi pe secţoare de activitate 

Industrie Construcţii Agricultură Servicii Total 
IMM 

Micro 12,8 20,9 29,9 45,4 31,2 

Mici 29,4 31,7_ 39,4 31;3 30,9 

Mijlocii 1 57,8 47,4 30,7 23,3 37,9 

Total 100 100 100 100 100 

Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 

Grafic informaţiile din tabelul de mai sus se prezintă astfel: 

Graficul Graficul L7 Numărul de angajaţi în sectorul privat de IMM pe 
sectoarele de activitate 

• Agncuitura 

• Industrie 

HConstructii 

-î Servicii 

2001 2002 2003 2004 

Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 

în concluzie, structura personalului angajat în industrie, pe clase de mărime, 

dovedeşte o stabilitate, ponderile între întreprinderile micro, mici şi mijlocii fiind 

cvasi-constante în perioada 2000-2004. 

în ceea ce priveşte repartiţia numărului de salariaţi pe sectoare de 

activitate, din tabelul de mai jos se poate observa că peste jumătate din totalul 

angajaţilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii lucrează în servicii, pe când în 

agricultură doar circa 3%. Ponderea celor care lucrează în servicii este cu atât mai 

mare cu cât clasa din care face parte întreprinderea este mai mica: peste 75% din 
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angajaţii din microîntreprinderi sunt în sectorul de servicii şi doar 7% în industrie. 

Se poate observa că ponderea angajaţilor în industrie creşte odată cu creşterea 

dimensiunii întreprinderii, astfel peste jumătate din totalul personalului din 

întreprinderile mijlocii lucrează în industrie. 

Tabelul 1.15 Structura numărului de salariaţi din sectorul privat de IMM, 
pe sectoare de activitate 

Micro Mici Mijlocii Total 

Agricultură 14,0 4,2 2,7 3,3 

Industrie 7,2 32,3 51,9 34,0 

Construcţii 3,2 10,9 13,4 10,7 
Servicii 52,6 32,0 52,0 

Total 100 100 100 100 
Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 

Cele enumerate mai sus se prezintă grafic astfel: 

Graficul 1.8 Numărul de angajaţi din IMM-uri, pe sectoare de 
activitate 

3.3, 0.033 

52, 0.52 

10.7, 0.107 

[ Agricultura S Industrie Constructii Servicii 

în perspectivă, se poate spune că, pe baza evoluţiei înregistrate, creşterile 

vor continua să se înregistrează în servicii, a căror angajaţi lucrează în majoritate în 

microîntreprinderi, în vreme ce cel din industrie, în întreprinderile mijlocii. în 

agricultură, deşi mică, reducerea personalului poate sugera instalarea unei anumite 

tendinţe ce rămâne a fi confirmata de evoluţiile din anii următori. 
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în ceea ce priveşte distribuţia numărului de angajaţi deţinuţi de 

întreprinderile mici şi mijlocii pe regiuni de dezvoltare, rezultatele obţinute prin 

comparare conduc la anumite concluzii, în sensul că, în Bucureşti, numărul de 

personal este de 2-3 ori mai mare decât în fiecare din celelalte regiuni, aşa cum se 

observă din graficul alăturat: 

Graficul 1.9 Repartiţia numărului de salariaţi pe regiuni de 
dezvoltare 

Sursa: ANIMMC. Raoortul Anual IMM 2004 

în concluzie, putem spune că, la nivelul perioadei analizate se constată o 

creştere a numărului de angajaţi în întreprinderile mici şi mijlocii, aspect datorat 

creşterii numărului personalului din microîntreprinderi, care, conform previziunilor se 

va dubla în mai puţin de trei ani, dacă ritmul de creştere înregistrat în 2003 şi 2004 

se păstrează. 

§5 Distribuţia întreprinderilor mici şi mijlocii după profilul 
întreprinzătorilor 

întreprinzătorii români care au înfiinţat întreprinderi mici şi mijlocii, aşa cum 

reiese din prezentările de mai jos, sunt majoritar bărbaţi tineri, sub 40 de ani. 
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absolvenţi de liceu sau universitate şi care anterior iniţierii unei întreprinderi private 

au lucrat preponderent ca muncitori necalificaţi. 

Graficul I.IO Distributia IMM-urilor nou create dupa varsta in ani 
a intreprinzatorului (2000-2003) 
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2001 

2000 

2.41 
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S 
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• 30-39 ani 
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Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
INS, întreprinderi Noi si Profilul întreprinzătorilor din 

România 

Se observă că ponderea tinerilor întreprinzători cu vârsta sub 30 ani a 

crescut la nivelul anului 2003 faţă de anul anterior cu 2,5 procente, înscriindu-se 

într-o evoluţie continuu ascendentă începând din anul 2001. Participarea femeilor la 

deschiderea de noi întreprinderi, este una oscilatorie, cu toate acestea în 2003 

ponderea firmelor iniţiate de femei scade sub nivelul anului de referinţă, respectiv la 

33,7% în 2003 fata de 34,7% în anul 2000, aşa cum se poate constata din graficul 

de mai jos: 
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Graficul I . l l Distributia IMM-urîlor nou create dupa sexul 
fondatorului/managerului (2000-2003) 
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Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004, 
INS, întreprinderi Noi şi Profilul întreprinzătorilor din 

România 

Din punct de vedere al pregătirii profesional a întreprinzătorilor se constată 

că numărul celor care au absolvit învăţământul liceal şi universitar a crescut uşor în 

2003 faţă de anul precedent respectiv la 42,7% în 2003 faţă de 41,7% în anul 2002. 

Astfel, întreprinzătorii cu studii liceale şi universitare depăşesc cu 4,1% pe cei cu 

studii gimnaziale şi vocaţionale. Putem observa o corelaţie pozitivă între acest 

segment şi categoria de vârstă ''sub 30 ani" pe care o putem explica şi prin 

existenţa facilităţilor acordate studenţilor pentru deschiderea unei firme. 
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Graficul 1.12 Distributia IMM-urilor active nou create dupa nivelul de instruire al 
fondatorului/managerului 
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Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
INS, întreprinderi Noi şi Profilul întreprinzătorilor din 

România 

1.4.3 Principalele realizări ale întreprinderilor mici şi mijlocii 

§1 Evoluţia cifrei de afaceri a sectorului întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

Pentru a obţine o imagine amplă a acestei evoluţii, vom urma prezentarea 

acesteia în maniera celor de mai sus, adică, în funcţie de mărimea firmei, pe 

categorii de mărime a întreprinderilor şi, ulterior pe sectoare principale de activitate. 

Contribuţia cea mai importantă la realizarea cifrei de afaceri a sectorului 

reprezentat de întreprinderile mici şi mijlocii, au avut-o întreprinderile din categoria 

mijlocie, cumulând 35,4%, urmate de întreprinderile mici cu 34,6%, în timp ce 

microîntreprinderile au realizat 30% din cifra de afaceri pe întreg sector. 
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Graficul 1.13 Cifra de afaceri totala a IMM-urilor, dupa mărime, 
exprimata in Euro 
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Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

De asemenea, important este de subliniat şi evoluţia cifrei de afaceri, 

analizată prin intermediul ratei anuale de creştere, în funcţie de mărimea 

întreprinderii. Datele pe care le deţinem se referă la perioada 2001 - 2004. 

Tabelul 1.16 Rata de creştere a cifrei de afaceri 
pe categorii de mărime a întreprinderilor 

Micro 

Mici 

Mijlocii 

Total IMM 

2001 

-7.0 

1 .2 

16.8 
3.3 

2002 

-2.5 

5,4 

0,3 

1,3 

2003 

3,4 

2,7 

2004 

I M 

is^s 

19,7 

17,6 

INS 
Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004. Date furnizate de M.E.F. şi 
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Din tabelul anterior se observă că cifra de afaceri creşte de-a lungul întregii 

perioade la nivelul întregului sector al întreprinderilor mici şi mijlocii. Pe categorii de 

mărime, firmele mijlocii prezintă o creştere anuala peste medie în 2001, o revenire 

în 2003 şi cea mai semnificativă în 2004, întreprinderile mici au avut o evoluţie 

pozitiva cu excepţia anului 2003 când rata de creştere a înregistrat valori negative 

(-1,5%), iar microîntreprinderile confruntate cu o situaţie negativă în 2001, de 

relativa stagnare în următorul an, se reîncadrează pe un trend crescător în 2003 şi 

2004. Pe sectoare de activitate, situaţia se prezintă conform graficului alăturat: 

Graficul 1.14 Cifra de afaceri a IMM-urilor pe sectoare 
economice, în milioane de Euro în intervalul timp 2000-2004 
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Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

Se poate observa cu uşurinţă că toate sectoarele economice relevante 

prezintă creşteri constante de-a lungul întregii perioade, însă pentru a evidenţia 

schimbările în evoluţia cifrei de afaceri pe sectoare, vom prezenta ratele de creştere, 

conform tabelului alăturat: 
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Tabelul 1.17 Rata de creştere a cifrei de afaceri 
pe sectoare economice comparativ cu anul precedent 

2001 2002 2003 2004 

Agricultură 30,6 8,2 -1,7 16,7 

Industrie 5,6 7,6 18,2 

Construcţii 16,6 _ :5,9 

Servicii -2,0 2,4 17,2 

Total IMM 3,3 2,7 17,6 
Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004, 

Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

Din datele furnizate de M.E.F. şi INS se observă ca sectorul construcţiilor a 

avut cea mai accentuată creştere în întreg intervalul de timp de 19,4% peste media 

sectorului, pe când celelalte sectoare gravitează în jurul mediei, însă, în acelaşi timp 

se poate spune că ratele de creştere în anul 2004 faţă de 2003 sunt semnificative ca 

valori la toate sectoarele de activitate. 

§2 Profitabilitatea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 
Pentru determinarea profitabilităţii s-a utilizat raportul dintre profitul net şi 

cifra de afaceri, adică procentul din cifra de afaceri care se transformă în profit net. 

Tabelul 1.18 Raportul dintre profit net pe cifra de afaceri, pe 
categorii de mărime 

2001 2002 2003 2004 
Micro 2,3 4,4 5,4 8,6 

Mici 3 2,3 2,9 3 

Mijlocii 2,7 2/2 3,2 2,6 
Total 2,7 3,0 4,1 4,7 

Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

Datele tabelului anterior relevă faptul că microîntreprinderile au fost în 

măsură să genereze profituri nete mai mari în raport cu cifra de afaceri, fiind urmate 

de firmele mici, în timp ce firmele mijlocii au fost cel mai puţin profitabile în termeni 

relativi de analiza. 
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Tabelul 1.19 Profit net pe cifra de afaceri, pe sectoare economice (rata de 
creştere, ®/o) 

2001 2002 2003 2004 
Agricultură 0,3 -4,1 -4,2 3,1 
Industrie 3,1 2,8 3,9 3,8 

Construcţii 6,5 6,1 5,6 6,6 
Servicii 2,3 3 4 4,8 

Total 2,7 3 4 4,7 
Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 

Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

Din cele prezentate se poate concluziona că sectorul construcţiilor este în 

măsură să genereze cele mai mari profituri nete în raport cu cifra de afaceri (6,6%) 

urmat îndeaproape de sectorul serviciilor (4,8%) şi, la un nivel apropiat de industrie 

(3,8%) în timp ce agricultura se afla pe ultima poziţie cu doar (3,1%.) sub media pe 

total sector. 

§3 Productivitatea muncii în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii 
Mărimea acestui indicator, definit ca raport între cifra de afaceri şi numărul 

de angajaţi sau alternativ, ca producţie pe angajat, depinde de politica preţului de 

vânzare a produselor şi de politica de personal a firmei. 

Pentru a prezenta performanţelor sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în 

termeni de productivitate, este importantă analiza pe categorii de mărime şi 

sectoare de activitate. 
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Graficul 1.15 Productivitatea muncii, pe categorii de 
mărime, exprimata in Euro/angajat 

2000 2001 2002 2003 2004 

Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

întreprinderile micro şi mici au fost caracterizate de o creştere a 

productivităţii în anul 2002, urmată de un declin destul de semnificativ în 2003. în 

schimb, în anul 2004 s-a înregistrat o situaţie de redresare a productivităţii la toate 

categoriile de mărime, aspect redat şi prin ratele de creştere a productivităţii. 

Tabelul 1.20 Ratele de creştere a productivităţii muncii pe categorii de 

mărime, 2000-2004 

2001 2002 2003 2004 
Micro -2^5 R -12.6 -5.9 
Mici -5.5 + 1.8 -9.1 +9.5 
Mijlocii +7.4 -6.2 -0.2 + 15.6 

Sursa: ANIMMC, Raoortul Anual IMM 2004 
Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

în ceea ce priveşte productivitatea pe sectoarele relevante ale economiei, 

putem spune că sectorul serviciilor se detaşează cu aproximativ 50% în plus faţă de 

celelalte sectoare, performanţa obţinută în sectorului construcţiilor se menţine peste 
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cea din industrie, iar agricultura a cunoscut o productivitate mai mare, atingând un 

nivel valoric asemănător sectorului construcţii. 

Tabelul 1.21 Ratele de creştere a productivităţii pe sectoare 
2001 2002 2003 2004 

Agricultură, silvicultură şi pescuit 36.7 -0.9 -1.5 17.8 

Industrie şi energie -3.5 -1.3 -2.2 11.7 

Construcţii 3.4 11.5 -3.9 9.5 

Servicii 0.2 -1.2 -10.1 2.8 
Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 

Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

Grafic, datele din tabelul anterior se prezintă astfel: 

Graficul 1.16 Productivitatea muncii pe sectoare,exprimata in 
euro/angajat 

2000 2001 2002 2003 2004 
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Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
Date furnizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi INS 

Aşa cum se poate observa în tabelul de mai sus, cea mai importantă 

creştere a fost înregistrata în agricultură (+17,8%), urmată de industrie care a avut 

o rată de creştere mai ridicată faţă de cea din construcţii. Tendinţă pozitivă urmează 

şi celelalte sectoare, determinând redresarea liniei de evoluţie pe ansamblu 

întreprinderi mici şi mijlocii. 
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§4 Investiţiile - principalul factor de creştere economică 
Este general recunoscut faptul că investiţiile reprezintă un factor de creştere 

economică şi că prin intermediul lor se creează resurse în patrimoniul 

întreprinderilor şi că pot contribui la crearea de noi locuri de muncă. Din aceste 

considerente le vom analiza atât din punct de vedere al investiţiilor realizate de 

întreprinderile mici şi mijlocii, cât şi din punct de vedere al investiţiilor străine 

efectuate în acest sector. 

a) Investiţiile întreprinderilor mici şi mijlocii 

întreprinderile mici şi mijlocii care efectuează investiţii sunt expresia 

gradului de competitivitate deţinut, ceea ce denotă capacitatea acestora de a 

achiziţiona noi tehnologii, de a crea noi produse, de a se preocupa de activităţi de 

cercetare-dezvoltare. Dar toate acestea presupun un cost, cost care se reflectă în 

resursele de ansamblu ale întreprinderii. 

Ca urmare a studiilor efectuate în domeniul investiţiilor efectuate de 

întreprinderile mici şi mijlocii din România, s-a ajuns la concluzia că acestea au 

făcut, în cea mai mare măsură, investiţii de dimensiuni mici. Astfel, 46,1% dintre 

ele au declarat că au făcut investiţii mici în anul 2004, în timp ce 14,3% au făcut 

investiţii de dimensiuni mari, iar 37,9% nu au făcut niciun fel de investiţii. Concluzia 

desprinsă este că întreprinderile mici şi mijlocii nu sunt capabile, în termeni 

financiari, să realizeze investiţii, mai ales pe termen lung, care să le permită 

dezvoltarea şi consolidarea pe piaţă, însă, datorită preocupărilor dese în acest 

domeniu se prevăd modificări favorabile care probabil vor influenţa capacitatea 

viitoare de a se angaja noi investiţii. 

Investiţiile analizate pe sectoare de activitate evidenţiază că sectorul 

„Hoteluri şi Restaurante" deţine ponderea cea mai mare de întreprinderi mici şi 

mijlocii care au realizat investiţii, aşa cum se poate observa din graficul de mai jos: 
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Graficul 1.17 Investiţiile pe sectoare de activitate şi categorii de 
mărime 

Agricultura si Pescuit . « . p^-^w-j^g^j^ww—j 

Industrie si Energie ,, 7 

Constructii ^ 1 ^ 1 A Q ^ 

Comerţ . — A f ^ 

Hoteluri si Restaurante M â, -. - - J-^'' 1 

Transport si Comunicaţii - r i ă"^ 

Alte servicii ... ... . 

Toate I M M — i l f i 1 _ S T ^ 
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• Nici una Q M i c i O M a r i 

Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 

Se mai poate adăuga faptul că microîntreprinderile au cel mai scăzut procent 

în ceea ce priveşte realizarea de investiţii mari -13,0%, dar şi cea mai ridicată 

pondere a firmelor care nu au realizat nicio investiţie - 39,4%, în timp ce numărul 

de întreprinderi mijlocii care au efectuat investiţii mari creşte la 35,1%, iar ponderea 

întreprinderilor din această categorie, care nu au făcut nicio investiţie, scade la 

19,7%. 

în concluzie se poate spune că trăsătura generală, atât pe total sector, cât şi 

pe categorii de mărime, rămâne dimensiunea mică a investiţiilor, aceasta fiind în 

strânsă corelaţie cu dimensiunea investiţiilor realizate. 

b) Investiţiile străine în întreprinderile mici şi mijlocii 

Investiţiile străine într-o ţară şi, în speţă în cele din Europa Centrală, se fac 

numai după o analiză riguroasă a mediului economic al ţării respective. Desigur că, 

privind nivelul investiţiilor străine, se poate spune că, situaţia din România este în 

favoarea unor noi investiţii (de exemplu, în domeniul privatizării, vor mai urma încă 

procese de dimensiuni mari, cum ar fi B.C.R., C.E.C. sau unele firme din domeniul 

utilităţilor publice). 

în perioada 1990-2003, investiţiile străine directe în România au atins 

nivelul de circa 10,2 miliarde euro, inclusiv veniturile din privatizare, fiind departe 
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de valorile înregistrate în statele vecine, iar din punctul de vedere al investiţiei 

străine pe locuitor, România ocupă ultimul loc, aşa cum se poate constat din tabelul 

următor: 

Tabelul 1.22 Investiţii străine în România, la sfârşitul a n ^ 

Ţara Soldul investiţiei străine Stoc pe locuitor 
Ţara 

milioane Euro Euro 

Bulgaria 4 300 551 

Estonia 5 164 3 795 

Letonia 2 665 1 149 

Lituania 3 968 1 152 

Polonia 48 000 1 257 

Rep. Cehă 37 626 3 685 

România 10 118 465 

Slovacia 9 000 1 673 

Slovenia 4 000 2 002 

Ungaria 37 907 3 747 
Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 

The Vienna Institute for International Economic Studies 

în ceea ce priveşte investiţiile străine la nivelul întreprinderilor mici şi 

mijlocii, importanţa acestora rezidă în faptul că le oferă acces la informaţie, know-

how şi tehnologii, contribuind în acest fel la creşterea capacităţii lor de inovare, a 

competitivităţii şi la îmbunătăţirea accesului pe noi pieţe. 

în România, investiţiile străine la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii au 

fost de 3 675 milioane Euro, adică 36,2% din total investiţii străine în România. în 

funcţie de ţara de provenienţă, situaţia este prezentată în tabelul următor: 

Tabelul 1.23 Investiţii străine directe în România pe ţări la sfârşitul anului 
2003 la nivelul întreprinderilor mjci şi mijlocii 

Investiţie în IMM în total 
Ţara străine investiţie străină 

milioane Euro % 
Italia 613,3 77,7 

Olanda 548,4 ^ 

Grecia 367,1 

Germania 336,3 46,2 
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Ţara 

Soldul 
investiţiei 

străine 

Investiţie în Î  
investiţie s 

milioane Euro o/o 
Austria 296,4 46,8 

China 206,9 97,7 

Franţa 180,6 17,0 

Elveţia 173,0 53,3 

Marea Britanie 147,0 74,1 

Cipru 114,5 26,7 

Statele Unite ale Americii 113,5 33,3 
Turcia 110,1 61,4 

Liechtenstein 75,9 90,0 
Luxemburg 58,6 40,0 

Suedia 25,4 12,4 

Belgia 23,3 21,8 

Virgine Britanice 
(Insulele) 23,3 29,4 

Ungaria 21,9 15,1 
Spania 20,2 25,4 

Alte ţări 218,7 
TOTAL 3 674,4 

Sursa: ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
Institutul Naţional de Statistica şi BNR şi calculele autorilor. 

Grafic, situaţia mai sus menţionată va arăta de forma: 
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Graficul 1.18 Investitîi străine directe in Romania pe tari 

Din punct de vedere al totalului investiţiilor străine în România, Olanda este 

cea care se situează pe primul loc (1,9 mid. Euro), urmată de Grecia (1,15 mid.), 

Franţa (1 mid.) şi Italia (789 milioane Euro), însă din punctul de vedere al 

investiţiilor în întreprinderile mici şi mijlocii situaţia se inversează. Italia aflându-se 

pe primul loc. Olanda pe al doilea, iar Franţa de-abia pe al şaptelea. Acestea sunt 

ţări cu investiţii majore în România, fie ele ca urmare a achiziţionării unor mari 

companii româneşti, fie chiar investiţii de tip greenfieid: Olanda (ING), Grecia 

(OTE), Franţa (Renault, Lafarge, Societe Generale, Carrefour) sau Austria (OMV, 

Raiffeisen). 

Nu lipsită de importanţă este şi analiza cifrei de afaceri a întreprinderilor 

mici şi mijlocii investiţie străină directă în total cifra de afaceri, pe regiuni de 

dezvoltare, conform tabelului nde mai jos: 

Tabelul 1.24 Cifra de afaceri a întreprinderilor investiţie străină directă, 
pe regiuni, în anul 2003 

Regiunea 

Nord - Est 

Sud - Est 

Sud - Muntenia 

Număr 
întreprinderi 

investiţie 
străină directă 

1 573 

1 917 

1 406 

Ponderea cifrei de afaceri a IMM 
investiţie străină directă în total 

cifră de afaceri a IMM din 
regiune (%) 

12,59 

17,86 

18,92 
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Regiunea 

Sud - Vest 
Oltenia 

Vest 
Nord - Vest 

Centru 
Bucureşti -
Ilfov 

Total 

Număr 
întreprinderi 

investiţie 
străină directă 

1 027 

3 855 
4 066 
3 457 

Ponderea cifrei de afaceri a IMM 
investiţie străină directă în total 

cifră de afaceri a IMM din 
regiune (®/o) 

14,87 

60,52 
43,66 
26,79 

Sursa 

12 471 52,02 

29 772 37,38 
ANIMMC, Raportul Anual IMM 2004 
INS şi BNR, Cercetare Statistică privind investiţiile străine 
directe în România. 2003. 

Aşa cum se poate constata, cifra de afaceri realizată în întreprinderile mici şi 

mijlocii investiţie străină reprezintă circa 37% din cifra de afaceri a întreprinderilor 

mici şi mijlocii din România. Ca repartizare la nivel de regiuni, datele sugerează 

o anumită polarizare a investiţiilor străine în regiunile Bucureşti, Vest şi 

Nord-Vest, unde ponderea cifrei de afaceri realizată de firme mici şi mijlocii 

cu capital străin depăşeşte 40% din cifra de afaceri a întreprinderilor mici şi 

mijlocii din zonele respective; 

regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia sau chiar Sud-Muntenia sau 

Centru, înregistrează ponderi ale cifrei de afaceri a firmelor cu investiţii 

străine sub 25%. 

Pe domenii de activitate, situaţia investiţiilor străine în firme mici şi mijlocii 

se prezintă astfel: 

Tabelul 1.25 Cifra de afaceri a întreprinderilor investiţie străină directă, 
pe domenii de activitate, în anul 2003 

Domeniu 

Industrie, din care: 
- fabricarea produselor 
din tutun 

- industria metalurgică 
Construcţii 

Număr 
întreprinderi 

investiţie străină 
directă 
6 944 

17 

87 
1 098 

Ponderea cifrei de afaceri a IMM 
investiţie străină directă în total 

cifră de afaceri IMM din 
domeniu (%) 

45,67 

94,90 

50,59 
19,95 
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Domeniu 

Număr Ponderea cifrei de afaceri a IMM 
întreprinderi investiţie străină directă in total 

investiţie străină cifră de afaceri IMM din 
directă domeniu (%) 

Comerţ 14 642 34,18 
Servicii 7 088 44,58 
Total 29 772 " 37,38 

Sursa: ANIMMC. Raportul AnuariMM 2004 
INS şi BNR..Cercetare Statistica privind investiţiile străine directe 

în România, 2003. 

Se poate observa că investiţiile străine în întreprinderile mici şi mijlocii s-au 

orientat mai în principal spre industrie şi servicii şi mai puţin spre construcţii. în 

ceea ce priveşte comerţul, ponderea cifrei de afaceri a întreprinderilor mici şi mijlocii 

cu capital străin din comerţ este relativ scăzută, probabil şi datorită numărului foarte 

mare de întreprinderi mici şi mijlocii cu capital suta la suta românesc din aceasta 

ramură. 

1.4.3 Estimaţia privind evoluţia întreprinderilor mici şi mijlocii 
din România 

Pentru a estima numărul întreprinderilor mici şi mijlocii s-a recurs la 

utilizarea metodei lanţurilor lui Markov, pe motiv că aplicarea acesteia se bazează pe 

structurile anterioare^ cunoscute, în cazul de faţă. De menţionat ar fi faptul că 

aceasta îşi găseşte utilitatea doar în condiţiile în care aspectele economice, fiscale, 

legale, etc. rămân neschimbate o anumită perioadă de timp. Din acest punct de 

vedere, am considerat ca reprezentativă pentru estimarea întreprinderilor mici şi 

mijlocii perioada 2005-2007, ca perioadă de relativă stabilitate atât la nivel naţional 

cât şi internaţional, cu menţiunea că, o estimare pe o perioadă mai îndelungată nu 

ar ilustra obiectiv acest fenomen . 

Tabelul 1.26 Structura numerică a întreprinderilor mici şi mijlocii 
funcţionale 

Categoria/An 2001 2002 2003 2004 
Micro 280.448 285.207 313.485 358.242 

' Burtică, Martin (coord.), Previziune Economică. Editura Orizonturi Orizontale, Timişoara, 
2002 
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Mici 31.249 32.010 34.883 36.080 

Mijlocii 7.455 7.989 8.342 8.674 

TOTAL 319.152 325.206 356.710 402.996 

Tabelul 1.27 Structura procentuală a întreprinderilor mici şi mijlocii 
Categoria/An 2001 2002 2003 2004 
Micro 87,87 87,70 87,88 88,89 

Mici 9,79 9,84 9,78 8,95 

Mijlocii 2,34 2,46 2,34 2,15 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Tabelul 1.28 Determinarea abaterilor - anul 2002 faţă de 2001 
Micro Mici Mijlocii Total 

2001 87,87 9,79 2,34 100 

2002 87,70 9,84 2,46 100 

Abateri -0,17 0,05 0,12 0 

Suma abaterilor pozitive este egală cu suma abaterilor negative 

Repartizarea fiecărei abateri negative tuturor elementelor care au 

înregistrat abateri pozitive, proporţional cu ponderea abaterilor pozitive: 

0,17 ....-0,17 

0,05 .... Xi 

0,12 .... X2 

Xi = 0,05 

X2 = 0,12 

Tabelul 1.29 Determinarea matricii trecerilor - anul 2002 faţă de 2001 
Micro Mici Mijlocii An 2001 

Micro 87,70 0,05 0,12 87,87 
Mici 9,79 9,79 
Mijlocii 2,34 2,34 

Total 87,70 9,84 2/46 An 2002 
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Tabelul 1.30 Determinarea abaterilor - anul 2003 faţă de 2002 
Micro Mici Mijlocii Total 

2002 87,70 9,84 2,46 100 

2003 87,88 9,78 2,34 100 

Abateri 0,18 -0,06 -0,12 O 

Suma abaterilor pozitive este egală cu suma abaterilor negative 

Repartizarea fiecărei abateri negative tuturor elementelor care au 

înregistrat abateri pozitive, proporţional cu ponderea abaterilor pozitive 

0,18 -0,06 
0,18 X3 

X3 = 0,06 

0,18 -0,12 
0,18 X4 

X4 = 0,12 

Tabelul 1.31 Determinarea matricii trecerilor - anul 2003 faţă de 2002 

Micro 

Mici 

Mijlocii 

Total 

Micro 
87,70 

0,06 

0,12 

87,88 

Mici 

9,78 

9,78 

Mijlocii 

2,34 

2,34 

An 2002 
87,70 

9,84 

2,46 

An 2003 

Tabelul 1.32 Determinarea abaterilor următorilor - anul 2004 faţă de 2003 
Micro Mici Mijlocii Total 

2003 87,88 9,78 2,34 100 

2004 88,89 8,95 2,15 100 

Abateri 1,01 -0,83 -0,19 O 

Suma abaterilor pozitive este egală cu suma abaterilor negative 

Repartizarea fiecărei abateri negative tuturor elementelor care au 

înregistrat abateri pozitive, proporţional cu ponderea abaterilor pozitive 
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1,01 -0,83 

1,01 Xs 

Xs = 0,83 

1,01 -0,19 

1,01 X6 

X6 - 0,18 

Tabelul 1.33 Determinarea matricei trecerilor - anul 2004 faţă de 2003 

Micro 

Mici 

Mijlocii 

Total 

Micro 
87.88 

0,83 

0,18 

87.89 

Mici 

8,95 

8,95 

Mijlocii 

2,15 

2,15 

An 2003 
87,88 

9,78 

2,34 

An 2004 

Tabelul 1.34 Determinarea matricei trecerilor totale 

Micro 

Mici 

Mijlocii 

Micro 
263,28 

0,89 

0,3 

Mici 
0,05 

28,52 

O 

Mijlocii 
0,12 

O 

6,83 
Total 

263,45 

29,41 

7,14 

300 

- se adună cele trei matrici a trecerilor 

Se determină elementele matricei probabilităţii de trecere: 

Pu^Pu-Pn^Pix^ Pil ^Pli^Pil^ Pl2 ' ̂ 33 

Se trec elementele calculate anterior în matricea probabilităţii de trecere: 
/-0.99935 0.00019 0.00046 \ 

P = -0.03026 0.96974 O ) 
'V-0.0420 2 O 0.95638' 

Se previzionează structura pe elemente a întreprinderilor mici şi mijlocii 

pentru anul 2005, 2006 şi 2007 

/ ' 8 8 , 8 9 - . , ; - 0 . 9 9 9 3 5 0 . 0 0 0 1 9 0 . 0 0 0 4 6 \ / 9 5 . 2 6 \ 

5 _ n : c :4 = p P = 8 . 9 5 

2 , 1 5 

- 0 . 0 3 0 2 6 0 . 9 6 9 7 4 O 

- 0 , 0 4 2 0 2 O 0 . 9 5 6 5 8 ' ' 

= 8,68 
2,06 ̂  
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pICîc _ pZCZi . p _ 
/ 9 5 , 2 6 \ / - 0 . 9 9 9 3 5 0 .00019 0.00046 

3 .63 • ( - 0 . 0 3 0 2 6 0 .96974 O 
• 2 . 0 6 ' • - 0 . 0 4 2 0 2 O 0 .95658^ 

/102,08 
= 8,42 

\ 1,97 

.•102.08-, , . - 0 . 9 9 9 3 5 0.00019 0 .00046 
8,42 
1.97 

- 0 . 0 3 0 2 6 0.96974 O 
- 0 . 0 4 2 0 2 O 0 .95658 

109,39 
8,17 
1,89 

Interpretarea rezultatelor 

Rezultatele obţinute, aferente anilor 2005, 2006 şi 2007, se prezintă grafic 

astfel: 

Graficul 1.19 Ponderea întreprinderilor 
mici, mijlocii şi micro din total la 

nivelul anului 2004 
2% 

Micro 

Mici 

Mijlocii 

Graficul 1.20 Ponderea 
întreprinderilor mici, mijlocii şi micro 

din total la nivelul anului 200S 
2% 

• Micro 

Mici 

Mijlocii 

89% 
90% 

Graficul 1.21 Ponderea 
întreprinderilor mici, mijlocii şi micro 

din total la nivelul anului 2006 

7% 2% 

Micro 

Mici 

Mijlocii 

Graficul 122 Ponderea 
întreprinderilor mici, mijlocii şi micro 

din total la nivelul anului 2007 

Micro 

Mici 

Mijlocii 

91% 91% 

Din reprezentarea grafică se poate constata că microîntreprinderile vor 

înregistra o evoluţie uşor crescătoare de la un an la altul, ajungând să deţină la 

nivelul anului 2007 un procent de 92% faţă de 89% înregistrat în anul 2004, în 

defavoarea celorlalte două categorii. Microîntreprinderile au căpătat o importanţă 
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deosebită, prin numărul lor, datorită faptului că necesită o putere economică scăzută 

comparativ cu cele mici şi mijlocii, însă, la fel de uşor se poate constata că 

majoritatea au o durată de viaţă limitată. întreprinderile mici şi mijlocii, deşi au o 

rată de scădere a profitului mult mai multe au şansa de a supravieţui, mai ales că 

executivul se interesează de acest aspect, acordându-le o serie de facilităţi fiscale şi 

fonduri nerambursabile. 

1.5 CONCLUZII 

Una din problemele abordate în studiul efectuat a fost cea privind definirea 

întreprinderilor mici şi mijlocii. Fără a intra în amănunte trebuie să subliniem faptul 

că, dacă până nu demult definirea acestora se făcea cu precădere pe baza unui 

singur criteriu şi anume numărul de angajaţi, în ultima perioadă tot mai multe ţări 

recurg şi la alte criterii care, de regulă, se referă la cifra de afaceri. O asemenea 

abordare este suficient de motivată mai cu seamă în ţările în care se derulează un 

proces de reaşezare economică, în care se resimte nevoia de edificare a unui sistem 

legislativ coerent care să permită realmente construirea şi mai apoi dezvoltarea cât 

mai rapidă a sectorului privat. 

Studiind, însă, la nivelul mai multor state ale lumii, problematica clasificării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, putem concluziona că există diferenţe care se 

manifestă indiferent de forţa politică sau economică şi indiferent de mărimea 

acestuia. Criteriile de departajare a întreprinderilor mici şi mijlocii ţin de tradiţiile şi 

obiceiurile fiecărui stat în parte. 

De asemenea, suntem de părere că nu se poate vorbi de întreprindere, ca şi 

concept, fără a o analiza şi în concepţie sistemică. Abordarea întreprinderii ca sistem 

socio-economic, complex, probabilistic, deschis, autoreglabil şi autoorganizabil, este, 

din punctul nostru de vedere, deosebit de utilă zilelor noastră, pentru că numai o 

analiză detaliată a subsistemului privind raportul cu piaţa bunurilor şi serviciilor, a 

subsistemului preţuri-costuri-profitabilitate, a subsistemul asigurării cu factori de 

producţie sau input-uri, a subsistemul financiar şi nu în ultimul rând a subsistemul 

de producţie sau tehnologic pot oferi o imagine amplă asupra modului de 

funcţionare al firmei şi a interacţiunii acesteia cu mediul exterior. 

De asemenea, am identificat caracteristicile manageriale care guvernează 

întreprinderile mici şi mijlocii din România, acestea caracterizându-se prin 

dimensiunea redusă, specializarea pe un anumit domeniu de activitate, beneficiază 

BUPT



124 Managementul întreprinderilor nnici şi nnijlocii - 1 

de sisteme de organizare spaţiale şi temporale, de flexibilitata faţă de schimbările 

survenite In mediul de marketing, de cotă de piaţă redusă, de o puternică coeziune 

legată de relaţiile interumane, dar, totodată întâmpină dificultăşi la intrarea şi 

ieşirea de pe piaţă. 

Considerăm că particularităţile şi eficienţa procesului managerial în cadrul 

întreprinderilor mici şi mijlocii sunt în strânsă dependenţă cu etapele sau fazele 

ciclului de viaţă al firmei, identificând la nivelul acetora un număr de 5 {etapa 

lansării, etapa creşterii (decolării), etapa de încetinire a creşterii sau de saturaţie, 

etapa declinului şi etapa de maturitate), etape care se pot identifica cu cele ale 

ciclului de viaţă al produsului. Pe de altă parte, suntem de părere că ciclul de viaţă a 

întreprinderii mici şi mijlocii comportă trei etape: înfiinţarea întreprinderii, 

funcţionarea şi lichidarea acesteia. 

Nu putem vorbi despre întreprinderi mici şi mijlocii şi, implicit, despre 

managementul acestora fără a face o analiză a funcţiunilor întreprinderilor mici şi 

mijlocii şi a funcţiilor managementului. Analizând la nivel macro întreprinderile mici 

şi mijlocii din România, putem concluziona: 

a) în ceea ce priveşte funcţiunile întreprinderilor mici şi mijlocii 

funcţiunea de cercetare-dezvoltare - este slab reprezentată, putem 

spune că lipseşte aproape cu desăvârşire. Activităţile specifice 

acestei funcţiuni sunt legate de cercetare, inovare şi presupun un 

consum mare de resurse financiare, de specialişti, etc., resurse de 

care întreprinderile mici şi mijlocii nu dispun; 

funcţiunea de producţie - se manifestă la nivelul întreprinderilor mici 

şi mijlocii care ca obiect de activitate producţia, însă, cum 

majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii fiind subfurnizori ai 

marilor întreprinderi, activităţile de planificare, lansare, urmărire 

sunt realizate la nivelul celor mari, activitatea de baza a lor 

rămânând, în cele mai multe cazuri, producţia; 

funcţiunea comercială - în cazul întreprinderilor mici această funcţie, 

nu rareori, se comasează cu cea financiar-contabilă, aspect pentru 

care în cele mai multe ţări este desfiinţată; 

funcţiunea financiar-contabilă - face parte din funcţiunile 

indispensabile unei întreprinderi, în cadrul întreprinderilor mici şi 

mijlocii, această funcţiune este acoperită de un singur specialist, 

însă, cel mai adesea este dirijată în afara întreprinderi; 

BUPT



1.5 - Conclizii 125 

funcţiunea de personal - în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii 

lipseşte aproape cu desăvârşire, de regulă, activităţile mai sus 

menţionate fac obiectul atribuţiilor patronului-manager. 

b) în ceea ce priceşte funcţiile managementului întreprinderilor mici şi 

mijlocii: 

funcţia de previziune sau planificare - în cadrul întreprinderilor mici 

şi mijlocii, această funcţie este slab reprezentată, pe motivul că 

orizontul de timp vizat este redus, iar strategiile adoptate sunt 

preponderent cele de menţinere şi/sau supravieţuire; 

funcţia de organizare în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, 

deseori, se înregistrează rezultate mai puţin pozitive, datorită 

existenţei unor deficienţe organizatorice. Rezultatul activităţilor de 

organizare rezidă în structura organizatorică care la nivelul 

întreprinderilor mici şi mijlocii este de cele mai multe ori de tip 

organic; 

funcţia de antrenare - întreprinderile mici şi mijlocii sunt locul 

prielnic de manifestare a funcţiei de antrenare, pe de o parte 

datorită dimensiunii reduse. Iar pe de altă parte datorită specificul 

activităţii prestate, care conduce la o personalizare a relaţiilor dintre 

manager şl angajat şl la reducerea riscului cauzat de eventualele 

erori comise la nivelul resurselor umane; 

funcţia de decizie - în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, acestei 

funcţii I se atribuie caracterul participativ al întreprinzătorului, de 

cele mai multe ori a patronului-manager, în foarte puţine cazuri se 

apelează la delegarea altor persoane din cadrul organizaţiei; 

funcţia de control în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, în special 

datorită dimensiunilor reduse, controlul se poate realiza direct de 

către manageri, fără intermediari, evitându-se, astfel, deformarea 

realităţii. 

Alt aspect surprins în teză este cel al întreprinzătorilor, deoarece considerăm 

că întreprinderile mici şl mijlociii sunt oportune pentru afirmarea economică a 

acestora, punându-se, în special, accent pe întreprinzătorii români. Din cele 

studiate, putem concluziona că: 

majoritatea întreprinzătorilor români şi-au orientat activitatea către 

alimentaţie publică, comerţ, turism, consignaţii, trecând în obiectul de 
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activitate al societăţilor comerciale înfiinţate toate activităţile posibile, de la 

import la export, producţie, editură, consulting, până la comerţ stradal şi în 

domeniul productiv au început să fie semnalate din ce în ce mai multe 

iniţiative; 

interesul manifestat de întreprinzătorii români pentru dezvoltarea unor 

activităţi din sfera comerţului şi serviciilor, rezidă în dorinţa acestora de a 

realiza câştiguri cât mai mari faţă de capitalul investit 

Am identificat, însă şi o serie de bariere care au stat în calea 

întreprinzătorilor români, printre care menţionăm: 

bariere care conduc la orientarea afacerilor spre comerţ şi nu spre 

producţie: lipsa de capital, dobânzi mari practicate de bănci, greutăţi în 

obţinerea creditelor bancare, sistemul de taxe vamale, lipsa de acces la 

spaţii, utilaje, mijloace de transport; 

bariere cu caracter general, care acţionează indiferent de domeniul abordat, 

cum ar fi: lipsa de capital, teama de risc, lipsa unor cunoştinţe în domeniul 

iniţierii afacerilor, lipsa unor cunoştinţe manageriale. 

La nivelul României, tranziţia a însemnat, în principal, trecerea de la 

proprietatea de stat la cea privată. Studiind problematica tranziţiei, prin prisma 

întreprinderilor mici şi mijlocii, ne considerăm îndreptăţiţi să facem aducem în prim 

plan câteva din aspectele surprinse: 

desfiinţarea marilor centrale industriale şi reorganizarea întreprinderilor de 

stat în societăţi comerciale pe acţiuni cu capital de stat şi mixt, proces 

însoţit de acţiunea de divizare a unor unităţi mari, la nivel de fabrici şi secţii, 

a condus la apariţia unui număr impresionant de societăţi comerciale cu 

putere economică redusă, organizate sub formă de societăţi comerciale cu 

răspundere limitată sau ca asociaţii familiale, fiind clasate ca întreprinderi 

mici şi mijlocii; 

restructurarea lentă, lipsa de acţiune hotărâtă în ceea ce priveşte 

privatizarea şi restructurarea marilor companii, acordarea de subvenţii din 

fondurile statului, lipsa de stabilitate fiscală, alocarea defectuoasă a 

resurselor a împiedicat macro-stabilizarea şi, implicit, a blocat, în mod 

semnificativ, creşterea economică durabilă; 

arieratele rămân încă o problemă sensibilă în economia românească, deşi 

tendinţa de reducere manifestată în ultimii ani dovedeşte că economia 
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românească se restructurează, iar întreprinderile devin tot mai adaptate la 

cerinţele pieţei; 

îmbunătăţirea climatului de afaceri pentru întreprinderi mici şi mijlociii poate 

duce la creşterea dinamicii formării de noi întreprinderi şi, de aici, la crearea 

unui număr mai mare de locuri de muncă. Aceasta, împreună cu creşterea 

temporară a protecţiei sociale şi posibilităţile de recalificare pentru cei care 

îşi pierd locul de muncă în cadrul procesului de restructurare, pot micşora 

impactul social într-o oarecare măsură; 

nu trebuie absolutizat rolul întreprinderilor mici şi mijlocii, deoarece pentru 

ca o economie să fie performantă necesită existenţa şi a marilor 

întreprinderi, deoarece acestea sunt rezultate din întreprinderile mici şi 

mijlociii, s-au născut datorită concurenţei, a transferului de factori de 

producţie, astfel încât capitalul acumulat a condus la formarea unor astfel de 

companii. Funcţionalitatea şi performanţele oricărei economii de piaţă sunt 

susţinute de existenţa firmelor de toate dimensiunile şi de conlucrarea lor 

permanentă, intensă şi pe multiple planuri; 

principalele impedimente, pentru dezvoltarea afacerilor întreprinderilor mici 

şi mijlocii rămân: inflaţia, impozitele ridicate, reglementările excesive, 

instabilitatea politicilor şi lipsa de acces la sursele de finanţare; 

în ceea ce priveşte contextul macroeconomic în care au operat 

întreprinderile mici şi mijlocii din România, acesta a continuat vizibil să se 

îmbunătăţească, fapt ce ne conduce la concluzia că vom asista la o 

sustenabilitate a creşterii economice şi în următorii ani. 

în acest capitol se prezintă situaţia întreprinderilor mici şi mijlocii din 

România, în perioada analizată, punctând principalele realizări ale acestora. 

Cercetările în domeniu ne-au condus la câteva concluzii pe care le expunem, pe 

scurt, în cele ce urmează: 

din majoritatea întreprinderilor mici şi mijlocii, aproximativ 89% au fost 

microîntreprinderi, 2% mijlocii şi 9% mici. Numărul mare de 

microîntreprinderi se explică prin faptul că s-a conştientizat importanţa unui 

sector privat reprezentativ în economie, fiind rezultatul unor importanţi 

factori de natura instituţională, legislativă şi de politică fiscală; 

ponderea mare a microîntreprinderilor în total sector se poate traduce ca 

fiind un aspect care justifică şi consolidează flexibilitatea şi capacitatea de 
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adaptare a întreprinderilor mici şi mijlocii la condiţiile în continuă schimbare 

ale pieţei; 

întreprinderile mici şi mijlocii urmează de-a lungul perioadei o evoluţie 

ascendentă, aspect care se datorează, în special dinamicii accentuate a 

întreprinderilor mici şi mijlocii din sectorul construcţii, deşi ca număr cele din 

servicii deţin ponderea cea mai mare; 

sectorul industrial este dominat de întreprinderile mijlocii, în timp ce 

domeniul serviciilor sunt predominante microîntreprinderile cu activităţi de 

comerţ; 

în ceea ce priveşte distribuţia în plan teritorial se încadrează între limita de 

jos de 12 IMM-uri/1000 de locuitori în Nord-Est iar la cea de sus de 41 de 

IMM-uri/1000 de locuitori în regiunea Bucureşti-Ilfov; 

în ceea ce priveşte gradul de specializare regională în diferite ramuri 

economice zonele de Centru şi Nord-Vest sunt cele mai industrializate din 

ţară, serviciile sunt cel mai bine reprezentate în Bucureşti şi în Sud-Vestul 

ţării datorită dimensiunii mari a pieţei locale, regiunile Est, Vest şi Sud-est 

deţin o prezenţă semnificativă a întreprinderilor mici şi mijlocii din 

agricultura, în timp ce construcţiile sunt cel mai bine reprezentate în 

Bucureşti şi zona Nord-vest şi, chiar, în zona de Centru; 

gradul mare de concentrare numerică se menţine în zona Bucureşti-Ilfov, în 

timp ce în alte regiuni ale ţării, distribuţia acestora este ceva mai omogenă, 

mai ales în vestul ţării; 

concentrează cea mai mare parte din forţa de muncă existentă pe piaţă, 

urmând o evoluţie crescătoare, aspect datorat, în special, creşterii 

numărului personalului din microîntreprinderi; 

întreprinzătorii români care au înfiinţat întreprinderi mici şi mijlocii sunt 

majoritar bărbaţi tineri, sub 40 de ani, absolvenţi de liceu sau universitate şi 

care anterior iniţierii unei întreprinderi private au lucrat preponderent ca 

muncitori necalificaţi; 

cifra de afaceri creşte de-a lungul întregii perioade la nivelul întregului 

sector al întreprinderilor mici şi mijlocii, contribuţia cea mai importantă au 

avut-o întreprinderile din categoria mijlocie, cumulând 35,4%, urmate de 

întreprinderile mici cu 34,6%, în timp ce microîntreprinderile au realizat 

30% din cifra de afaceri pe întreg sector; 
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cea mai accentuată creştere a cifrei de afaceri s-a semnalat în sectorul 

construcţiilor (19,4%) situându-se peste media sectorului, pe când celelalte 

sectoare gravitează în jurul mediei; 

microîntreprinderile au fost în măsură să genereze profituri nete mai mari în 

raport cu cifra de afaceri, fiind urmate de firmele mici, în timp ce firmele 

mijlocii au fost cel mai puţin profitabile în termeni relativi de analiză; 

în ceea ce priveşte productivitatea pe sectoarele relevante ale economiei, 

sectorul serviciilor se detaşează cu aproximativ 50% în plus faţă de celelalte 

sectoare, performanţa obţinută în sectorului construcţiilor se menţine peste 

cea din industrie, iar agricultura a cunoscut o productivitate mai mare, 

atingând un nivel valoric asemănător sectorului construcţii; 

investiţiilor efectuate de întreprinderile mici şi mijlocii din România au fost 

investiţii de dimensiuni mici; 

în ceea ce priveşte investiţiile străine la nivelul întreprinderilor mici şi 

mijlocii, acestea au fost de peste 35% din total investiţii străine în România, 

Olanda situându-se pe primul loc; 

cifra de afaceri realizată în întreprinderile mici şi mijlocii investiţie străină s-

a situat peste 37% din cifra de afaceri a întreprinderilor mici şi mijlocii din 

Români, iar ca repartizare la nivel de regiuni, regiunile Bucureşti, Vest şi 

Nord-Vest se află în topul clasamentului; 

Capitolul cuprinde, ca şi contribuţie proprie a autorului, o parte estimativă a 

numărului întreprinderilor mici şi mijlocii, estimaţie realizată cu ajutorul Lanţurilor lui 

Markov. în urma calculelor aferente previziunii s-a determinat că: 

microîntreprinderile vor înregistra o evoluţie uşor crescătoare de la un an la 

altul, ajungând să deţină la nivelul anului 2007 un procent de 92% faţă de 

89% înregistrat în anul 2004, în defavoarea celorlalte două categorii; 

microîntreprinderile au căpătat o importanţă deosebită, prin numărul lor, 

datorită faptului că necesită o putere economică scăzută comparativ cu cele 

mici şi mijlocii, însă, la fel de uşor se poate constata că majoritatea au o 

durată de viaţă limitată; 

întreprinderile mici şi mijlocii, deşi au o rată de scădere a profitului mult mai 

multe au şansa de a supravieţui, mai ales că executivul se interesează de 

acest aspect, acordându-le o serie de facilităţi fiscale şi fonduri 

nerambursabile. 
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C A P I T O L U L I I 
I M P A C T U L I N T E G R Ă R I I A S U P R A I N D U S T R I E I 

D I N R O M Â N I A Ş I P R I N C I P A L E L E C E R I N Ţ E 
P E N T R U P Ă T R U N D E R E A P E P I A Ţ A E U R O P E A N Ă 

II. 1 POLITICA ROMÂNIEI ŞI EXTINDEREA 

în cadrul reuniunii Consiliului European de la Copenhaga din 1993 a fost 

recunoscut dreptul ţărilor din centrul şi estul Europei de a adera la Uniunea 

Europeană după îndeplinirea a trei criterii: 

Politic: 

Ţara candidată trebuie să fi atins un nivel de stabilitate a instituţiilor 

care garantează democraţia, aplicarea legilor, drepturilor omului, 

respectul şi protecţia minorităţilor. 

Economic: 

Ţara candidată trebuie să aibă o economie de piaţă funcţională, precum 

şi capacitatea de a face faţă presiunilor exercitate de concurenţă şi 

factorii de piaţă din Uniunea Europeană. 

Adoptarea ''acquis''-ului comunitar: 

Ţara candidată trebuie să aibă capacitatea de a-şi asuma obligaţiile care 

decurg din calitatea de membru, inclusiv asumarea obiectivelor de 

unificare politică, economică şi monetară. 

Anul 2004 a însemnat pentru Uniunea Europeană lărgirea cu încă opt ţări din 

Europa Centrală şi de Est, împreună cu Malta şi Cipru. Acest eveniment istoric, pe 

de o parte oferă posibilitatea acestor ţări de a fi parte a proiectului de integrare 

Europeană, iar pe de altă parte oferă vechilor state membre, noi zone culturale şi de 

liberă circulaţie. în urma aderării celor 10 ţări, populaţia Uniunii Europene a sporit 

cu aproximativ 75 de milioane într-o zona economică cu aproape 450 de milioane de 

consumatori, iar începând cu 1 ianuarie 2007, prin aderarea a încă două state. 

România şi Bulgaria, această cifră a urcat până la 480 de milioane. în acest fel se 

crează premise ca la nivelul anului 2010 să devină „cea mai competitivă şi dinamică 

economie din lume, bazată pe acumularea de cunoştinţe, aptă să susţină o creştere 
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economică durabilă, asigurând locuri de muncă mai multe şi mai bune, precum şi o 

coeziune socială sporită"^ 

Ca urmare a integrării, toate noile state membre vor fi parte, în condiţii de 

egalitate, la instituţiile şi comitetele Uniunii Europene, în care au beneficiat deja de 

statutul de observatori activi, fapt care Ie-a asigurat până acum dreptul de a-şi 

expune punctele de vedere, însă nu şi dreptul de vot. în plus, odată cu aderarea^: 

circulaţia mărfurilor şi serviciilor devine complet liberă între vechii şi noii 

membri ai Uniunii Europene; 

va exista o liberă circulaţie a persoanelor, însă marcată de o excepţie, 

respectiv a circulaţiei forţei de muncă pentru care va fi necesară o perioada 

de până la 7 ani în timpul căreia cele 15 state, vechii membrii, îşi vor păstra 

reglementările interne existente; 

circulaţia capitalurilor către şi dinspre noile state membre va fi, de 

asemenea, liberă, însă reglementările naţionale vor continua să fie 

prioritare, în special în ceea ce priveşte achiziţionarea de terenuri agricole şi 

forestiere în toate ţările care aderă. 

Pentru România, aderarea la Uniunea Europeană este privită ca fiind singura 

opţiune viabilă, capabilă să asigure reintegrarea în sistemul de valori promovat de 

democraţiile vest-europene. Obţinerea calităţii de membru a constituit pentru 

România o garanţie a progresului economic, inclusiv a stabilităţii sociale, a securităţii 

interne şi externe. Asumarea acesteia, însă, nu va fi o sarcină uşoară având în 

vedere necesitatea de a-şi dezvolta capacităţi de nivel european, care să poată 

asigura un comportament şi activităţi corespunzătoare mediului european. 

Guvernul României recunoaşte faptul că numai politicile care promovează 

stabilitatea, restructurarea economică şi integrarea pe piaţa Uniunii Europene şi 

mondială sunt cele care pot conduce la un real progres, fapt pentru care s-a angajat 

într-un program amplu de reformă care a fost intensificat pe următoarele planurî : 

instituţional, de exemplu asigurarea drepturilor omului şi ale minorităţilor; 

administrativ, de exemplu: implementarea reformelor-cheie din cadrul 

administraţiei publice, judiciar, de ex: îmbunătăţirea sectorului juridic şi al 

afacerilor interne, reducerea corupţiei; 

' ***,Consiliul Europei, Lisabona, martie 2000. 

^ ANIMMC, Impactul integrării europene din perspectiva întreprinderilor mici si mijlocii. 

www.animmc.ro, Bucureşti,2005. 

^ Guvernul României, Planul Economic de Preaderare, Bucureşti, 2002. 
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economic, în vederea edificării unei economii de piaţă funcţională prin 

implementarea fermă a programului de privatizare, continuarea dezvoltării 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, îmbunătăţirea mediului de afaceri 

şi introducerea reformelor în domeniul forţei de muncă şi al pieţei de capital 

- sunt obiective strâns legate de procesul aderării la Uniunea Europeană. 

Aşteptările sunt, în special, cele de natură economică, în sensul că, odată cu 

extinderea Uniunii Europene, impactul asupra economiei româneşti va fi pozitiv şi va 

avea un efect de impulsionare a creşterii economice şi, prin urmare, a prosperităţii 

întregii ţări. Efectele economice pozitive ale aderării României la Uniunea Europeană 

se regăsesc atât la nivelul comerţului exterior care, se preconizează că va înregistra 

creşteri continue datorită înlăturării barierelor tarifare şi netarifare, cât şi la nivelul 

forţei de muncă, în sensul că se va realiza un transfer din ramurile industriale 

intensive către sectoarele industriale bazate mai mult pe abilităţi. Acest lucru va 

spori productivitatea şi, ţinând cont de existenţa costului unitar încă redus al forţei 

de muncă, precum şi de continuarea procesului de privatizare. România ar trebui să 

rămână o ţintă atrăgătoare pentru investitorii interni şi externi. Totuşi, niciunul 

dintre obiectivele mai sus menţionate nu poate fi realizat în lipsa unor mecanisme 

de piaţă funcţionale şi a unor politici previzibile, bazate pe reguli stricte. 

Cu toate că impactul general al integrării va fi benefic pentru economie în 

ansamblu, acesta va fi, probabil, distribuit inegal şi unele categorii, ca de exemplu 

întreprinderile mari aflate în proprietatea statului, organizaţiile industriale care 

lucrează în pierdere, vor beneficia mai mult decât altele, cum ar fi întreprinderile 

mici şi mijlocii din sectoarele productive. 

Obţinerea unor rezultate pozitive se poate realiza numai dacă procesul 

integrării va fi condus de asemenea manieră încât să ţină cont de nevoile diverselor 

categorii supuse presiunilor. Se cunoaşte faptul că deschiderea pieţelor va aduce noi 

presiuni asupra întreprinderilor. Cele care le vor resimţi sunt, mai ales, cele din 

sectoarele industriale tradiţionale, iar întreprinderile mici şi mijlocii vor fi expuse, cu 

precădere, la numeroase schimbări ale mediului de afaceri provocate de 

restructurarea economică şi pregătirile pentru aderare. De aceea, ele vor fi nevoite 

să facă eforturi de adaptare la schimbările structurale. 

Deşi, în ultimii ani s-au realizat progrese remarcabile. România rămâne, 

totuşi, ţara cu cele mai scăzute niveluri din regiune în ceea ce priveşte venitul pe 

cap de locuitor. Venitul pe cap de locuitor în România este de 5.741 Euro şi în 

Bulgaria de 5.237 Euro, faţă de 21.253 Euro pe cap de locuitor cât este media în UE. 
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Pe primul loc se situează Slovenia, cu 15.562 Euro, urmată de Cehia, cu 12.538 

Euro şi Ungaria, cu 11.245 Euro pe cap de locuitori Din acest punct de vedere 

trebuie să accelereze creşterea economică şi să-şi sporească eforturile de stabilizare 

în scopul aşezării economiei pe drumul unei convergenţe durabile, la nivelul tuturor 

aspectelor vieţii economice^. 

La nivelul Uniunii Europene primele cerinţe legate de întreprinderile mici şi 

mijlocii au fost ale emiterii unor noi definiţii. Astfel, Comisia Europeană a aprobat 

noile definiţii ale întreprinderilor mici şi mijlocii, care au intrat în vigoare la 1 

ianuarie 2005. Acestea vor constitui criteriile de eligibilitate în schemele de finanţare 

a întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel naţional şi în programele Uniunii Europene, 

atât pentru ţările membre, cât şi pentru ţările candidate. Noile definiţii menţin 

pragurile referitoare la numărul de angajaţi, dar sunt modificate plafoanele 

referitoare la cifra de afaceri şi bilanţ^. 

Diversele prevederi arată că prin mecanismele naţionale de sprijinire a 

întreprinderile mici şi mijlocii şi prin programele europene, vor avea beneficii doar 

întreprinderile care prezintă caracteristicile de întreprindere mică sau mijlocie reală, 

eliminându-se astfel sprijinul economic al unor grupuri mai mari. 

Scopul emiterii unor noi definiţii a fost de a promova dezvoltarea 

întreprinderilor, antreprenoriatului, investiţiilor şi inovaţiilor, cooperarea şi asocierea 

întreprinderilor independente. 

Revizuirea cerinţelor şi, respectiv, a definiţiilor s-a realizat având în vedere 

mai multe scopuri"̂ . 

reducerea obstacolelor administrative şi accelerarea procedurilor de 

autorizare printr-o singură declaraţie pe propria răspundere, care va înlocui 

formele utilizate în mod curent în diverse scopuri administrative (autorizare, 

declaraţii fiscale etc.). 

promovarea antreprenoriatului şi a microîntreprinderilor în scopul facilitării 

accesului la schemele naţionale şi regionale de sprijin, activităţile 

economico-sociale şi activităţile meşteşugăreşti fiind recunoscute ca 

întreprinderi. 

promovarea dezvoltării întreprinderii, plafoanele financiare superioare nu vor 

Mediatrust, www.mediatrust.ro. 

^ ANIMMC, Lucr.cit. 

^ Vezi capitolul II al prezentei lucrări. 

^ www.infoeuropa.ro. 
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conduce la o creştere a numărului de întreprinderilor mici şi mijlocii, dar vor 

favoriza întreprinderile care investesc. în această situaţie, se aşteaptă să fie 

mai uşor pentru firmele mari să cumpere pachetele minoritarilor, dar să 

păstreze independenţa celor mici şi mijlocii. 

facilitarea accesului la capitalul de risc, printr-un tratament special aplicat 

fondurilor regionale, societăţilor cu capital de risc şi "îngerilor în afaceri"^ 

promovarea investiţiilor în inovaţie şi cercetare, promovarea unor grupuri de 

întreprinderi mici şi mijlocii independente şi prevenirea fraudelor constituie 

alte scopuri care se doresc a fi atinse o dată cu modificarea acestor cerinţe. 

promovarea perfecţionării profesionale şi a echilibrului în relaţia muncă-

viaţă, fiind favorizate întreprinderile care asigură formarea profesională. 

Realizarea unui asemenea pachet, s-a făcut în scopul asigurării solidarităţii 

şi coeziunii la nivelul Uniunii Europene. Totodată, în vederea dezvoltării şi 

promovării întreprinderilor mici şi mijlocii, forurile Uniunii Europene recomandă o 

serie de măsurî , printre care amintim: 

diminuarea fiscalităţii; 

stimularea creării locurilor de muncă, a exportului şi a implementării tehnicii 

şi tehnologiei de vârf; 

intensificarea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii şi a consolidării 

celor existente; 

stimularea investiţiilor cu caracter productiv; 

accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la spaţiile, echipamentele de producţie 

şi comerciale neutilizate din întreprinderile de stat; 

transformarea unei bănci de stat într-o bancă de dezvoltare pentru 

întreprinderile mici şi mijlocii; 

finanţarea întreprinzătorilor prin constituirea unor fonduri de garantare şi 

cogarantare la nivel naţional şi regional; 

participarea întreprinzătorilor privaţi la întâlnirile economice guvernamentale 

şi multilaterale cu alte ţări; 

înfiinţarea unei bănci de informaţii naţionale privind întreprinderile mici şi 

mijlocii; 

organizarea de programe de training pentru întreprinzătorii privaţi; 

^ concept atribuit întreprinzătorilor care au realizat performanţe pe termen lung. 

~ www.infoeuropa.ro. 
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introducerea disciplinelor antreprenoriale în sistemul de învăţământ; 

înfiinţarea unei reţele naţionale de centre de consultanţă şi pregătire 

managerial-antreprenorială; 

direcţionarea unei părţi semnificative dintre activităţile de cercetare-

dezvoltare finanţate de la bugetul statului pentru soluţionarea unor 

probleme constatate la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii; 

dezvoltarea incubatoarelor de afaceri şi a parcurilor ştiinţifice; 

participarea reprezentanţilor întreprinderilor mici şi mijlocii în organismele 

de conducere ale administraţiei publice; 

îmbunătăţirea imaginii întreprinzătorului prin organizarea unor campanii 

mass-media; 

dezvoltarea organizaţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii; 

revizuirea legislaţiei conform acquis-ului comunitar; 

elaborarea unei strategii naţionale privind întreprinderile mici şi mijlocii, 

conform principiilor managementului; 

România, prin numeroasele studii emise în acest sens, prin acţiunile 

întreprinse, a urmat îndeaproape recomandările mai sus amintite, astăzi multe 

dintre acestea au devenit o realitate. Conştientizarea faptului, că fără o 

restructurare economică şi fără existenţa unor mecanisme de piaţă atât de alocare a 

resurselor, cât şi de realocare dinspre activităţi/operaţiuni cu productivitate redusă 

spre cele cu productivitate ridicată şi fără aportul investiţiilor străine directe la 

modernizarea tehnologiilor, potenţialul economic al României va rămâne 

nevalorificat, iar dezvoltarea unei culturi economice de piaţă va fi în continuare 

limitată, este un mare pas înainte făcut de România. în acest sens, accentul s-a pus 

pe: 

îmbunătăţirea mediului de afaceri românesc în ceea ce priveşte forţa de 

muncă, în vederea creşterii şi îmbunătăţirii competitivităţii întreprinderilor 

mici şi mijlocii, atragerea investiţiilor străine directe şi creşterea 

productivităţii în unele sectoare ale economiei. Acest lucru va fi posibil 

numai prin ajustări ale pieţei forţei de muncă, în sensul deplasării către 

sectoarele industriale mai competitive cu nivel salarial mai ridicat. 

crearea unei adevărate culturi a mediului de afaceri bazată pe principiile 

economiei de piaţă, pe existenţa proprietăţii private care înseamnă motivaţie 

şi pe existenţa unui management descentralizat care înseamnă flexibilitate 

şi care au rol stimulativ pentru întreprinzători. în România, cultura mediului 

BUPT



136 Impactul integrării asupra industriei din România - 2 

de afaceri este puternic influenţată de întreprinderile mici şi mijlocii, acestea 

fiind considerate singurele capabile să inducă o nouă cultură în domeniul 

afacerilor^ 

protejarea mediului înconjurător prin corelarea politicilor economice cu cele 

de mediu, însă, tranziţia dificilă către economia de piaţă a îngreunat 

aplicarea măsurilor în această direcţie, neexistând ample preocupări în acest 

domeniu. 

schimbarea structurii producţiei, produselor şi serviciilor în vederea alinierii 

la standardele europene şi eficientizării economiei, printr-o transformare a 

întreprinderilor mici şi mijlocii bazate pe utilizarea intensivă a forţei de 

muncă, în întreprinderi bazate pe avantajele oferite de tehnologii avansate 

şi/sau creativitate şi prin promovarea activităţilor de cercetare-dezvoltare. 

amplificarea competitivităţii în întreprinderile mici şi mijlocii, aspect care 

depinde din ce în ce mai mult de capacitatea lor de a furniza produse cu 

valoare adăugată mare la preţuri competitive. Acest lucru nu se poate obţine 

decât printr-o strategie coerentă în domeniul afacerilor, de creştere a 

constantă a eficienţei, de reducere a costurilor de producţie şi de 

îmbunătăţire a calităţii şi imaginii produselor. Aceasta strategie ar trebui să 

includă investiţiile în cercetare şi dezvoltare, dobândirea de noi tehnologii, 

îmbunătăţirea practicilor manageriale, elaborarea de proiecte creative şi 

atrăgătoare şi un marketing eficient al produselor, alinierea la standardele 

internaţionale de calitate, 

eficientizarea activităţii de marketing şi promovare prin utilizarea 

internetului, care, în situaţia actuală, nu mai constituie o necunoscută. în 

acest fel, întreprinderile mici şi mijlocii îşi pot face simţită prezenţa pe 

internet cu costuri relativ mici şi pot concura cu firme mai mari în condiţii de 

egalitate. Astfel, cercetarea de piaţă poate deveni mai accesibilă, vor putea 

obţine informaţii tehnice şi ştiinţifice mai uşor, îşi vor putea diminua 

costurile de personal şi vor putea face economie de timp şi, nu în ultimul 

rând, îşi pot îmbunătăţi serviciile furnizate clienţilor. 

accesul la surse de finanţare, atât ale băncilor, cât şi ale instituţiilor care pot 

acorda finanţare, a constituit unul dintre obstacolele majore în ceea ce 

priveşte dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii din România de-a lungul 

Ovidiu Nicolescu, Op.cit. 
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perioadei de tranziţie. Desigur că, reticenţele organismelor de creditare au 

constituit marea piedică, însă, la fel de adevărat este şi faptul că 

întreprinderile mici şi mijlocii nu dispun de expertiză managerială şi nu sunt 

suficient consolidate pentru a nu f] strangulate de accesul dificil la finanţare. 

II.2 EFECTELE INTEGRĂRII EUROPENE ASUPRA INDUSTRIEI 
DIN ROMÂNIA 

Impactul integrării asupra întreprinderilor mici şi mijlocii în general şi a celor 

din industrie în special, depinde în mare măsură de tipul firmei^ astfel: 

întreprinderile de producţie/servicii cu activităţi de export, de mărime 

medie, vor trebui să facă faţă unei competiţii sporite în cadrul pieţei unice, 

în acelaşi timp, vor putea profita de oportunităţile oferite de o piaţă extinsă. 

Pentru ca acestea să obţină beneficii în astfel de condiţii, va fi necesar să 

aibă capacitatea şi dorinţa de a inova, să-şi adapteze strategiile, produsele 

şi serviciile la noul mediu de lucru, să se conformeze noilor cerinţe 

legislative din domeniu, aşa cum ar fi spre exemplu standardele şi 

certificarea calităţii. 

întreprinderile care nu sunt orientate spre export nu se vor confrunta cu 

prea multe schimbări pe termen scurt, însă, foarte probabil, pe termen lung, 

vor trebui să facă faţă unei competiţii sporite chiar şi pe piaţa internă. 

Adaptarea la noul mediu va fi numai o chestiune de timp. 

Efectele integrării europene vor fi diferite de la sector la sector depinzând de 

specificul fiecăruia. Din acest punct de vedere vom puncta efectele aderării asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti din perspectiva ramurilor economice unde 

îşi desfăşoară obiectul de activitate: 

Industria lemnului. Industria de prelucrare a lemnului din Uniunea 

Europeană reprezintă unul dintre cele mai largi sectoare industriale din 

Europa, oferind locuri de muncă şi venituri pentru aproximativ 2,6 milioane 

de persoane şi având o pondere de aproximativ 10% în cadrul industriei 

prelucrătoare europene din valoarea totală a producţiei, valoarea adăugată 

şi totalul salariaţilor. Aceasta produce în special pentru satisfacerea 

' ANIMMC, Lucr.cit. 
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necesităţilor locale şi naţionale, iar firmele implicate sunt în general 

întreprinderi mici şi mijlocii. 

Noile membre din Europa Centrală şi de Est, printre care şi România, 

reprezintă o piaţă potenţială semnificativă pentru produsele industriei lemnului din 

Uniunea Europeană, după cum industria lemnului din aceste ţări îşi vor putea 

extinde afacerile pe piaţa unică. Pentru a putea beneficia de avantajele oferite de 

această piaţă şi pentru a putea face faţă competiţiei de pe piaţa unică, este absolut 

necesar ca România să se preocupe de asigurarea adoptării şi aplicării legislaţiei 

Uniunii Europene. 

Industria mobilei. Conform statisticilor, industria mobilei din Uniunea 

Europeana furnizează aproximativ jumătate din producţia de mobilă 

mondială având o valoare de 82 miliarde Euro, oferă locuri de muncă pentru 

circa 1 milion de persoane, iar valoarea adăugată reprezintă circa 40% din 

producţie, deţinând între 2 şi 4% din valoarea industriei prelucrătoare, fiind 

dominat, în principal, de întreprinderi mici şi mijlocii şi firme de familie care, 

însă, dispun de capacităţi financiare şi tehnologice limitate. Strategia Uniunii 

Europene în domeniul mobilei cuprinde trei direcţii principale bazate pe 

avantajele competitive: reducerea costurilor, design / calitate / inovaţie / 

instruire, noi tehnologii / eficienţa vânzărilor / relaţii privilegiate cu 

detailiştii. 

România fiind un producător important de mobilă, integrarea reprezintă o 

ocazie de a recâştiga o parte din competitivitatea pierdută prin cooperare industrială 

şi sub-contractare cu firme din Uniunea Europeană. 

Industria textilă şi de confecţii. Sectorul textil şi de confecţii reprezintă o 

parte importantă a industriei producătoare europene, cu o cifră de afaceri de 

peste 200 miliarde Euro în 2002 şi cu peste 2 milioane de salariaţi, fiind 

dominat de întreprinderi mici şi mijlocii având în vedere ca întreprinderile cu 

mai puţin de 50 de angajaţi deţin o pondere de 60% din forţa de muncă din 

sub-sectorul de confecţii din Uniunea Europeană, şi de aproximativ 50% din 

valoarea adăugată. 

Sectorul textil şi de confecţii în Europa, în ultima perioadă, s-a caracterizat 

printr-un proces îndelungat de restructurare, modernizare şi evoluţie tehnologică, 

firmele din domeniu îmbunătăţindu-şi competitivitatea prin reducerea substanţială 

sau eliminarea producţiei masive de produse simple, concentrându-se în schimb pe 

o mai mare diversitate de produse, cu o mai mare valoare adăugată. 
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Competitivitatea a fost menţinută prin sub-contractare sau realocarea 

unităţilor de producţie care necesită utilizarea intensivă a forţei de muncă, cum ar fi 

confecţiile, firmelor din ţări unde costul forţei de muncă este mai scăzut, cum este 

cazul României. Avantajul competitiv pentru România a fost pentru mult timp costul 

scăzut al forţei de muncă şi tradiţia din domeniu care garanta o calitate adecvată. 

Astăzi, acestui avantaj i s-a adăugat interesul întreprinderilor în a beneficia şi a se 

familiariza cu tehnicile şi tehnologiile moderne de producţie utilizate în Uniunea 

Europeană, fapt pentru care din ce în ce mai multe firme din Uniune dezvoltă 

strategii de internaţionalizare şi cooperare. 

Industria pielăriei. Conform statisticilor, an 2002, aproape 2.798 de firme 

activau în industria pielăriei din Uniunea Europeană, 48.979 salariaţi, cu o 

cifră de afaceri de 9,2 miliarde Euro. Chiar dacă, în general, aportul 

industriei pielăriei Uniunii Europene la pieţele mondiale tinde să se reducă 

datorită dezvoltării în alte regiuni de pe glob, cum sunt Asia şi continentul 

american, Uniunea Europeană rămâne încă cel mai mare furnizor mondial de 

piele pe pieţele internaţionale. De asemenea, statisticile relevă faptul că 

industria pielăriei este compusă peste 50% din industria încălţămintei, 

urmată de industria de confecţii (20%), de mobilă şi tapiţerie (17%) şi 

sectorul produselor din piele (13%). 

Industria de pielărie şi tăbăcărie din Uniunea Europeană este, în general, o 

afacere de familie, majoritatea întreprinderilor sunt mici şi mijlocii, puternic 

regionalizate, cu un rol deosebit de important în cadrul economiei locale, fiind 

factorul predominant Ca şi puncte forte ale acestor afaceri putem enumera 

flexibilitatea, adaptabilitatea şl răspunsurile rapide, fiind unele dintre cele mai 

globalizate din lume, depind în mare măsură de accesul la materii prime şi la pieţele 

de export. O altă caracteristică este dată de faptul că ajustează producţia în mod 

frecvent, orientându-se către produse noi, inovatoare, de înaltă calitate, potrivite 

pentru creaţii de modă. Modernizarea sectorului se referă şi la investiţiile făcute în 

scopul protejării mediului înconjurător, reducerii deşeurilor, reciclării, recuperării 

materiilor prime secundare, etc. 

Ca şi puncte slabe putem menţiona barierele comerciale: unele care 

obstrucţionează exportul de piei finite şi altele care restricţionează accesul la piaţa 

materiilor prime, cu impact considerabil asupra competitivităţii tăbăcăriilor 

europene. 
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România reprezintă una dintre principalele pieţe pentru importul de piei din 

Uniunea Europeană (8,3%), dar şi un exportator de materii prime şi semifabricate. 

Industria încălţăminteL Industria de încălţăminte din Uniunea Europeană 

cuprinde un mare număr de întreprinderi mici (cu aproximativ 20 de 

salariaţi), cele mai multe fiind localizate în regiuni cu diversificare industrială 

scăzută, existând totuşi diferenţe de la un stat membru la altul. Acest 

sectorul este considerat a fi, însă, pe deplin competitiv, atât pe piaţa unică, 

cât şi pe pieţele mondiale. 

Tendinţa ultimei perioade este de a oferi produse de înaltă calitate, mai 

diversificate, care încorporează mai multă valoare adăugată. Segmentul produselor 

de calitate scăzută este înlocuit din ce în ce mai mult cu produse de calitate medie, 

care acoperă o mare parte din industria Uniunii Europene, în condiţii de înaltă 

competitivitate. Firmele care produceau în mod tradiţional pentru o piaţă de vârf, au 

trebuit să adauge treptat gamei lor de produse şi modele mai accesibile. 

Integrarea în Uniunea Europeană nu va avea un impact semnificativ asupra 

sectorului încălţămintei, iar acest sector va putea, probabil, să facă faţă presiunii 

competiţiei în condiţiile unei extinderi. Totuşi, integrarea va accelera anumite 

dezvoltări pozitive legate atât de penetrarea pieţelor europene, relaţiile de afaceri cu 

firme străine şi restructurarea, cât şi de posibile creşteri de costuri salariale. 

Oportunităţile integrării în cazul acestei industrii pot fi de natura liberalizării 

comerţului, creşterii profitabilităţii întreprinderilor româneşti prin crearea de 

societăţi mixte, stimularea agenţilor economici în vederea îmbunătăţirii 

managementul. Pericolele integrării pot fi concurenţa sporită din partea produselor 

Uniunii Europene şi asiatice, presiunea concurenţei poate distruge producătorii 

autohtoni de produse finite şi poate transforma sectorul românesc de pielărie şi 

încălţăminte într-un exportator de materii prime şi semifabricate. 

Industria auto. Studiile de specialitate spun că creşterea vânzărilor de 

autovehicule în Uniunea Europeană este încetinită din cauza maturizării 

pieţei, însă se aşteaptă o stabilizare a nivelului între 2 şi 4% pe an, fapt ce 

conduce la orientarea producătorilor de automobile către pieţe în curs de 

extindere, inclusiv în regiunea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, printre 

care se numără şi România, atractivă datorită diferitelor avantaje strategice, 

(spre exemplu: ca sursă de aprovizionare cu costuri salariale reduse şi piaţă 

de desfacere cu niveluri de maturizare scăzute). 
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Integrarea nu ar trebui să aibă impact asupra sectorului român, pe 

considerentul că majoritatea maşinilor produse în România, sunt deja adaptate 

pentru exportul în Uniunea Europeană. în aceste condiţii, producătorii vor trebui să-

şi concentreze atenţia din ce în ce mai mult asupra specializării şi nu a cantităţii, iar 

furnizorii vor trebui să urmărească diversificarea tehnologică. 

Industria farmaceutică. Integrarea va uşura accesul companiilor 

farmaceutice din România la pieţele importante din statele membre, iar 

statele membre se vor vedea în poziţia de a fi obligate să recunoască 

certificările româneşti care se aliniază standardelor comunitare, ceea ce va 

permite întreprinderilor farmaceutice româneşti să-şi extindă activitatea. 

Pentru a-şi consolida şi păstra poziţia competitivă în acest mediu dinamic, 

firmele româneşti vor trebui să se specializeze în dezvoltarea şi producerea cu 

costuri reduse a produselor generice cu valoare adăugată sau să acţioneze în 

calitate de producători la comandă. în plus, firmele româneşti vor trebui de 

asemenea să exploreze oportunităţile de a se muta pe pieţele Uniunii Europene de 

produse generice (în special în Germania) care înregistrează creşteri de 10 până la 

15% anual. 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Sectorul tehnologia informaţiei 

reprezintă una dintre cele mai dinamice componente ale economiei 

româneşti, bucurându-se de o atenţie specială din partea autorităţilor. în 

ultimii 10 ani, acest sector a cunoscut o dezvoltare impresionantă şi a oferit 

României tehnologii de ultima oră în multe domenii 

De fapt, industria de software creşte într-un ritm mult mai rapid decât restul 

economiei româneşti şi reprezintă un stimul vital pentru creşterea economică din 

punct de vedere al forţei de muncă, a salariilor şi a contribuţiei la PIB. Creşterile din 

acest sector sunt determinate de vânzările interne de software şi servicii, însă 

exportul în acest sector este de asemenea o realitate. Viitorul industriei româneşti 

privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pare a fi mai degrabă în domeniul 

dezvoltării software-ului, decât al vânzărilor de echipamente. 

Conform statisticilor, firmele locale satisfac aproximativ 60% din cererea de 

software, iar unele din cele peste 2000 de firme de software îşi exporta serviciile în 

Uniunea Europeană şi America de Nord. Importurile satisfac restul cererilor de pe 

piaţă, iar dintre acestea 75% sunt de origine americană, lideri fiind Microsoft şi 

Oracle. 
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Pe de alta parte, viitorul industriei româneşti de hardware pare a se limita la 

activităţi de asamblare pentru piaţa internă, până când firmele româneşti de 

hardware nu vor găsi o nişă tehnologică fie pe piaţa internă, fie la export. 

în urma celor mai sus menţionate se poate contura câteva concluzii 

referitoare la impactul pe care aderarea la Uniunea Europeană îl are asupra 

sectorului privat al întreprinderilor mici şi mijlocii din industria româneasca: 

dispun de un mediu de afaceri deschis şi competiţional, ceea ce le permite 

pătrunderea pe pieţele europene; 

întreprinzătorii români sunt preocupaţi de a deveni mai competitivi atât pe 

piaţa internă, cât şi la export; 

autorităţile iau o serie de măsuri pentru a facilita menţinerea competitivităţi 

întreprinderilor mici şi mijlocii din industrie; 

sunt din ce în ce mai preocupate în a-şi reorientarea resurselor atât a celor 

puse la dispoziţie de Uniunea Europeană sub forma fondurilor structurale şi 

de coeziune, cât şi a celor proprii în vederea creşterii productivităţii, în 

vederea obţinerii unei alocări optime şi reducere a pierderilor; 

acordă o tot mai mare atenţie cererii de pe piaţă, fapt ce ne demonstrează o 

tot mai mare preocupare către client; 

deciziile de afaceri nu se mai iau în mod arbitrar, se analizează atât riscurile, 

cât şi responsabilităţile; 

conştientizarea necesităţii protecţiei mediului înconjurător; 

implementarea standardelor Uniunii Europene, în special a celor de calitate, 

în vederea promovării competitivităţii; 

sunt, de asemenea conştiente că fără o creşterea creativităţii şi inovării nu 

vor putea supravieţui; 

pun un tot mai mare accent pe profesionalism şi cunoştinţe managerial 

Pentru a veni în întâmpinarea întreprinzătorilor mici şi mijlocii şi a conduce 

spre realizarea unei economii competitive şi dinamice, Uniunea Europeană a publicat 

două mari lucrări: Carta Verde a Antreprenoriatului în Europa şi Carta Europeană a 

întreprinderilor Mici. 

Carta Verde analizează politica antreprenorială^ în vederea creării unui 

climat favorabil dezvoltării activităţilor economice şi iniţiativei antreprenoriale, luând 

în considerare atât viitorii întreprinzători, cât şi societatea pentru a o canaliza spre 

http://europa.eu.int/cornm/enteiprise/entrepreneurship/greenjaper/in 
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aprecierea şi susţinerea activităţii antreprenoriale, precum şi analiza deschiderii 

firmelor faţă de dezvoltare. Carta Verde identifică trei direcţii de acţiune: 

„eliminarea barierelor din calea dezvoltării mediului de afaceri, asigurarea unui 

echilibru între riscuri şi recompense în antreprenoriat şi dezvoltarea unei societăţi 

care să aprecieze antreprenoriatul". 

Carta Europeană a întreprinderilor Mici vizează obţinerea locului primordial 

în economie a micilor afaceri, ca principalul element în inovaţie, în crearea de locuri 

de muncă precum şi în integrarea locală şi prosperitatea socială din Europa şi prin 

urmare, au nevoie de cel mai bun mediu pentru dezvoltarea şi satisfacerea 

necesităţilor lor antreprenoriale. în acest fel, principiile pe care se bazează Carta 

Europeană a întreprinderilor Mici sunt̂ : 

recunoaşterea dinamismului, flexibilităţii, angajării întreprinderilor mici şi 

mijlocii în a răspunde noilor necesităţi ale pieţei şi în crearea locurilor de 

muncă; 

creşterea rolului micilor întreprinderi în dezvoltarea regională şi socială; 

recunoaşterea spiritului antreprenorial; 

promovarea întreprinderilor de succes şi a valorilor cunoaşterii; 

evidenţierea riscurilor şi eşecurilor unei afaceri; 

Pentru materializarea direcţiilor de acţiune la nivelul Comisiei Europene au 

fost constituite 7 Direcţii specifice în subordinea Direcţiei Generale ''întreprinderi", 

cu competenţe şi activităţi distincte dar convergente şi anume: politica 

întreprinderii, promovarea antreprenoriatului şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, 

inovare, servicii, comerţ, turism, politica de integrare a întreprinderii, piaţa unică, 

reglementări, legislaţie, conformitate şi standardizare în industrie. 

Direcţia Generală ''întreprinderi" a Comisiei Europene are ca obiectiv 

utilizarea spiritului antreprenorial pentru crearea de noi locuri de muncă prin 

creştere şi dezvoltare economică, sporirea competitivităţii tuturor întreprinderilor 

mici, mijlocii şi mari şi, astfel, revitalizarea economiei, culturii şi mediului social din 

Europa. 

http://europa.eu.mt/corrim/enteiprise/enterprise_policy/charter/inde 
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II.3 CONTRIBUŢIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ÎN 
INDUSTRIE 

Industria reprezintă „totalitatea activităţilor din economia naţională care au 

ca scop extragerea din natură a materiilor prime şi materialelor care există şi se 

reproduc independent de intervenţia omului, prelucrarea primară a produselor 

extrase din natură şi a produselor agricole şi silvice, prelucrări executate ulterior 

asupra unor produse industriale intermediare, restabilirea parametrilor tehnici şi 

calitativi ai produselor industriale"^ 

Industria cuprinde întreprinderile cu activitate principală într-una din clasele 

CAEN Rev.l din diviziunile 10 la 41 :̂ 

industrii de energie şi apă; 

industrii orientate în principal către producţia de bunuri intermediare 

(exclusiv energie, apă şi industria de automobile); 

industria mijloacelor de transport rutier; 

industrii orientate în principal către producţia de bunuri de echipamente 

(exclusiv industria de automobile); 

industrii orientat în principal către producţia de bunuri de consum de lungă 

durată (exclusiv industria de automobile); 

industrii agricole şi alimentare (exclusiv fabricarea produselor de morărit, 

fabricarea amidonului şi produselor din amidon, fabricarea produselor pentru 

animale); 

industrii orientate în principal către producţia de bunuri de consum de 

durată limitată, altele decât cele agricole şi alimentare. 

La sfârşitul anului 2004 în cadrul acestui sector funcţiona un număr de 

55.028 întreprinderi mici şi mijlocii şi, respectiv, 1371 întreprinderi mari. Din cele 

56399 întreprinderi, 511, respectiv 0,9%, aveau capital majoritar de stat. 

^ Institutul Naţional de Statistică, Res^ultatele si performantele întreprinderilor mici si mijlocii 

din industrie si construcţii. Bucureşti, 2006. 

^ Institutul Naţional de Statistică, Rolul întreprinderilor mici si mijlocii în economia 

românească. Bucureşti, 2006. 
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Graficul ILl Evoluţia numărului de întreprinderi active din 
industrie, pe total şi IMM, în perioada 2001-2004 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Rolul întreprinderilor mici si mijlocii în 
economia românească. Bucureşti, 2006 

Din totalul efectivului de personal de 2050719 persoane, la sfârşitul anului 

2004, întreprinderile mici şi mijlocii deţineau 42,4%. Ponderea întreprinderilor mici 

şi mijlocii a crescut continuu după 1999. 
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Graficul II.2 Efectivul de personal din industrie, pe total IMM, in perioada 2001-
2004 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Rolul întreprinderilor mici si miilocii 
în economia românească. Bucureşti, 2006 
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Analiza structurii de personal la sfârşitul anului 2004 în funcţie de statutul 

profesional al acestuia, personal salariat şi personal nesalariat (patroni, asociaţi şi 

colaboratori), relevă faptul că în întreprinderile mici şi mijlocii din industrie 

personalul salariat a deţinut o pondere de 99,1% (2032046 persoane) 

în întreprinderile mici şi mijlocii, în anul 2004, s-a realizat 30,3% din totalul 

cifrei de afaceri (556122 miliarde lei). Cifra de afaceri realizată de întreprinderile 

mici şl mijlocii cu activitate principală de industrie a înregistrat în 2004 faţă de 2003 

o creştere în preţuri curente de 27,7% faţă de o creştere de 24,2% în 2003 faţă de 

2002. 

2QQQQQ (pra f îcu l 113 Evoluţia cifrei de afaceri pe total industrie şi IMM, în perioada 2001-

2004 1833286 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Rolul întreprinderilor mici şi mijlocii 
în economia românească. Bucureşti, 2006 

în totalul investiţiilor realizate în anul 2004 (182652 miliarde lei), 

întreprinderile mici şi mijlocii au deţinut ponderea de 25,8%. Structura investiţiilor 

pe surse de finanţare în anul 2004 se prezintă astfel: 

surse proprii - 73,7% 

credite interne - 7,0% 

credite externe - 10,9% 

buget de stat şi bugete locale - 3,9% 

capital străin - 0,4% 

alte surse - 4,1% 

BUPT



II.3 - Contribuţia întreprinderilor mici şi mijlocii în industrie 147 

Pentru întreprinderile mici şi mijlocii structura pe surse cuprinde: 

surse proprii - 81,5% 

credite interne - 11,0% 

credite externe - 2,8% 

buget de stat şi bugete locale - 0,3% 

capital străin - 0,7% 
alte surse - 3,7%. 
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Rolul întreprinderilor mici si mijlocii 
în economia româneasca. Bucureşti, 2006 

Valoarea adăugată brută la costul factorilor a fost obţinută, în anul 2004, în 
proporţie de 26,7% în întreprinderile mici şi mijlocii. 
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500000 Graficul II.5 Valoarea adăugată brută la costul factorilor pe total 
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Rezultatul brut al exerciţiului (profit) a înregistrat valori pozitive atât de 

către întreprinderile mici şi mijlocii, cât şi de întreprinderile mari. întreprinderile 

mari, după foarte mult timp, au înregistrat profit, deţinând o pondere de 62,9% din 

total profit. Acest lucru se datorează societăţilor de stat care au înregistrat, în 2004, 

profit în valoare de 20509 miliarde lei, faţă de o pierdere în valoare de 18.518 

miliarde lei înregistrată în 2003. 
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II.4 CALITATEA - PRIMĂ CERINŢĂ PENTRU PĂTRUNDEREA PE 
PIAŢA EUROPEANĂ 

II.4.1 Calitatea - concept, definire, caracteristici 
Calitatea, lat. quailtas '' mod, fel de a fi", în sensul cel mai larg, este o 

categorie filosofică şi exprimă însuşirile esenţiale ale unui obiect sau serviciu care îl 

fac să se distingă de toate celelalte produse, respectiv servicii, similare, care au 

aceeaşi destinaţie, respectiv utilizare. 

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române^ defineşte calitatea ca fiind 

„totalitatea însuşirilor şi laturilor esenţiale în virtutea cărora un lucru este ceea ce 

este, deosebindu-se de alte lucruri; însuşire (bună sau rea), fel de a fi (bun sau 

rău), caracteristică pozitivă, însuşire bună". 

Literatura de specialitate scoate la iveală o serie de definiţii date calităţii de-

a lungul timpului astfel: "satisfacerea cerinţelor clientului", "disponibilitatea 

produsului", "un demers sistematic către excelenţă", "conformitatea cu 

specificaţiile", "corespunzător pentru utilizare", "ansamblul caracteristicilor unei 

entităţi, care îi conferă aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite"., 

în virtutea celor de mai sus, considerăm util a enumera câteva dintre numeroasele 

definiţii date calităţii, astfel: 

- Societatea Americană pentru Controlul Calităţii defineşte calitatea ca fiind o 

„noţiune subiectivă pentru care fiecare persoană are o reprezentare proprie. Din 

punct de vedere tehnic, calitatea poate avea două semnificaţii: totalitatea 

caracteristicilor unui produs sau serviciu care sunt capabile să satisfacă nevoi 

explicite şi implicite, un produs sau un serviciu fără deficienţe"; 

- W. Edwards Deming, descrie calitatea ca fiind „un sistem care funcţionează fără 

erori", subliniind că eforturile pentru asigurarea calităţii trebuie să fie îndreptate 

către nevoile prezente şi viitoare ale consumatorului. Produsele noi intrate pe piaţă, 

în general, au fost impuse de către companii care au proiectat, produs şi promovat 

produsele respective, fapt pentru care nu este necesar ca utilizatorul final să-şi 

conştientizeze nevoile până când nu cunoaşte produsul sau nu primeşte serviciul; 

- Joseph M. Juran defineşte calitatea ca „fiind dată de satisfacţia utilizării"^. 

' ***, Dictionrul Explicativ al Limbii Române. 

" W.Edwards Deming, Out of Crisis. Paperback edition, Cambridge, Massachusetts, The Mit 

Press, 2000, www.stats.uwo.ca. 

^ M.Joseph Juran, Calitatea produselor. Bucureşti, Editura Tehnica, 1973. 
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Fiind un aspect care preocupă din ce în ce nnai mult atât producătorii, cât şi 

clienţii, calităţii i se atribuie caracteristici de complexitate şi dinamicitate^ 

a) Caracterul complex se reflectă în faptul că, fiind o expresie a gradului de 

utilitate socială a unui produs sau serviciu, calitatea reflectă măsura în care, 

produsul satisface nevoia pentru care a fost creat şi respectă restricţiile 

impuse de societate privind eficienţa economică şi protecţia mediului 

ambiant. 

Calitatea produselor se creează în procesul de producţie şi se referă atât la 

concepţie, la nivelul tehnic, la tehnologiile de fabricaţie, cât şi la produsele rezultate 

în urma procesului de producţie, de aici şi conceptul de calitate a producţiei. Deşi se 

crează din fabricaţie, se constată şi se testează în procesul de utilizare a acestora, 

devenind, astfel expresia finală a calităţii proceselor de producţie, care sintetizează 

performanţele tehnice, economice, psiho-senzoriale, de disponibilitate etc. 

Fiind percepută în mod diferit de către clienţi şi furnizori, se poate vorbi, pe 

de o parte de calitate industrială care reprezintă conformitatea produsului cu 

documentele tehnice normative (standarde, fişe tehnice etc.)., iar pe de altă parte 

de calitate comercială care este determinată de o serie de factori ca: fiabilitate, 

mentenabilitate, termen de garanţie, gamă sortimentală, finisaj, ambalaj, asistenţă 

tehnică acordată beneficiarului, costuri de întreţinere scăzute. 

în cazul serviciilor pot apărea diferenţe în ceea ce priveşte percepţia calităţii 

între: aşteptările clienţilor şi percepţia conducerii, percepţia conducerii şi specificaţia 

calităţii serviciului, specificaţia calităţii serviciului şi comunicarea cu exteriorul, 

serviciul aşteptat şi serviciul perceput de client. Dacă aceste diferenţe sunt mari, 

calitatea serviciului va fi puternic afectată. Diferenţele trebuie diminuate sau chiar 

eliminate astfel încât, prin serviciul oferit, să fie satisfăcute în totalitate aşteptările 

clientului. 

b)Caracterul dinamic este determinat de faptul că procesele de producţie se 

modifică la intervale de timp tot mai scurte, iar exigenţele consumatorilor 

faţă de produs sunt tot mai ridicate. Cu alte cuvinte, dinamicitatea calităţii 

derivă din caracterul dinamic al nevoilor şi utilităţilor care sunt supuse 

factorilor progresului tehnico-economic, exigenţelor crescânde ale 

consumatorilor, competitivităţii tehnice, evoluţiei în timp a nivelului 

principalelor proprietăţi pe circuitul tehnic al produselor (furnizor -

Ion Plumb, loan Ratiu-Suciu, Economie industrială, www.ase.ro. 
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comerciant - consumator), momentului şi locului determinării calităţii. 

Cu toate acestea, se poate spune că în cele din urmă calitatea este definită 

de către client, ca fiind cel mai bun produs, material, serviciu, cel mai bun 

echipament, etc. şi absolut zero defecte. în acest fel, atât proiectul, cât şi livrabilele 

se apropie de îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor clientului. Din moment ce 

calitatea este definită de client, poate părea ca este complet subiectivă, însă, cu 

toate acestea, o mulţime de aspecte ale calităţii pot fi exprimate obiectivi 

Principalele relaţii ale calităţii, aşa cum au fost ele definite de specialiştii în 

domeniu, pot fi sintetizate astfel̂ : 

a. relaţia calitate-nevoi. în acest context calitatea are un conţinut social datorită 

implicaţiilor unor proprietăţi asupra nevoilor, calităţii vieţii oamenilor şi a mediului 

înconjurător. 

b. relaţia calitate-utilitate. Utilitatea este determinată de totalitatea proprietăţilor, 

însuşirilor menite să satisfacă o anumită nevoie a consumatorilor. Prin utilitate se 

diferenţiază produsele între ele în grupe, subgrupe, după destinaţie, respectiv după 

necesităţile diferite pe care le acoperă, fără însă să indice în ce grad satisface o 

anumită nevoie. Gradul sau măsura satisfacerii este dat de calitate. 

Principalele funcţii ale calităţii sunt considerate a fî : 

3)Funcţia tehnică - este conferită de grupa caracteristicilor tehnice şi 

funcţionale. Aceste caracteristici sunt influenţate de calitatea materiilor 

prime şi a materialelor, de calitatea produsului tehnologic şi de nivelul tehnic 

al mijloacelor de producţie. Ele sunt măsurabile direct sau indirect, cu 

exactitate şi au un caracter obiectIII. 

b)Funcţia economică, în concepţie modernă, produsele sunt apreciate datorită 

serviciului adus beneficiarului (adică sinteza optimă dintre nivelul iniţial al 

calităţii şi fiabilitatea lui), raportat la costul global (costul global fiind dat de 

costul produsului, cheltuielile cu mentenabilitatea, valoarea pagubelor 

produse prin indisponibilitatea produsului ca urmare a defectărilor etc.). în 

acest fel, eventualele contradicţii apărute între producător şi beneficiar se 

rezolvă prin stabilirea unui optim, care, din punct de vedere economic, este 

^ Laurenţiu Scopelitis, Calitatea produselor în evoluţia sistemenlor antropizate pe exemplul 

produselor electronice, www.itcode.ro. 

^ Gheorghe Oprescu (coord.), Cibernetica microeconomică. Optimizarea comportmentului 

producătorului, www.ase.ro. 

^ Idem, ibidem. 
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definit prin maximul diferenţei dintre calitate şi cost. Acestei funcţii i se 

atribuie caracteristici legate de: 

calitatea optimă, care exprimă gradul în care un produs îndeplineşte 

serviciul specificat, în condiţii de cost global minim; 

eficienţa produsului, care este dată de aportul principalelor proprietăţi la 

serviciul adus, raportat la costul global; 

eficienţa economică, care este dată de raportul dintre efortul 

producătorului pentru asigurarea calităţii la care se adaugă cheltuielile de 

utilizare ale beneficiarului şi nivelul serviciului atât asupra costului de 

producţie prin nivelul prescris al caracteristicilor (în prevederile 

proiectului), cât şi asupra veniturilor beneficiarului prin fiabilitate, 

în aceste condiţii beneficiarul apreciază cu atât mai mult un produs cu cât 

caracteristicile de calitate manifestate sunt realizate la un cost mai redus, iar 

producătorul vizează o reducere a cheltuielilor proprii de fabricaţie, dar care să nu 

se facă în dauna calităţii, iar economiile proprii să fie corelate cu beneficiile proprii şi 

cu efectele economice ale indisponibilităţii. De asemenea, producătorul trebuie să fie 

preocupat de modernizarea permanentă a tehnologiilor la nivelul şi peste nivelul 

tehnic existent, de revizuirea continuă a calităţii astfel încât aceasta să corespundă 

sau chiar să devanseze cerinţele pieţei. 

c) Funcţia socială se deduce din influenţa pe care o exercită calitatea produselor 

şi serviciilor asupra condiţiilor de viaţă, precum şi asupra mediului 

înconjurător cu feed- back asupra condiţiilor de viaţă. Prin caracteristicile ei 

psihosenzoriale, ergonomice şi ecologice, funcţia socială ocupă un loc din ce 

în ce mai deosebit ca parte la întregul ce se numeşte calitate. 

Datorită schimbărilor continue în toate aspectele vieţii economice, sociale, 

politice, calitatea produselor şi serviciilor s-a impus ca un factor determinant al 

competitivităţii întreprinderilor, aspect care a condus la apariţia unor noi orientări în 

ceea ce priveşte calitatea^: 

-^Orientarea spre produs. Calitatea este percepută ca fiind ansamblul 

caracteristicilor de calitate ale produsului, exprimate prin indicatorii tehnico-

funcţionali ai produsului; 

Dan Boboc, Managementul calităţii produselor agroalimentare. www.ase.ro. 
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-^Orientarea spre procesele de producţie. în acest caz, calitatea este privită din 

punctual de vedere al producătorului. Se urmăreşte ca produsele aflate în 

fabricaţie să corespundă caracteristicilor stabilite prin proiect. 

-^Orientarea spre costuri. Calitatea produselor în acest caz este definită prin 

intermediul costurilor şi, implicit, a preţurilor de vânzare. Un produs este 

considerat de calitate atunci când oferă anumite performanţe la un nivel 

acceptabil al preţului. Cel mai important criteriu folosit este cost/calitate. 

-> Orientarea spre utilizator. Potrivit acestei orientări, calitatea produsului este 

îndreptată spre satisfacerea nevoilor utilizatorului referitoare la 

funcţionalitate, preţ, termen de livrare, siguranţă, fiabilitate, compatibilitate 

cu mediul, service etc. 

Aşa cum am amintit şi mai sus, paralel cu aspectele tehnologice şi socio-

culturale în continuă schimbare, au evoluat şi modalităţile de asigurare a calităţii 

produselor şi serviciilor, putând fi delimitate patru etape^: 

Figura II.l Etapele asigurării calităţii produselor şi serviculor 

a Sigura tea 
c aht atu pnn 

control O 
asigurarea 

coHtăţif pnn 
metode 

statistice 

asigurarea 
cofiţa ţii prin 
motivarea 

personalului 
o 

concepte 
integratoare de 

asigurare a 
calitdtit 

asigurarea calităţii prin control conform căreia calitatea este asigurată prin 

controlul final al componentelor, identificarea şi eliminarea celor 

necorespunzătoare, atenţia fiind concentrată asupra produsului şi mai puţin 

a procesului, urmărindu-se verificarea post-proces a conformităţii cu 

specificaţiile. 

asigurarea calităţii prin metode statistice, folosirea acesteia la nivelul 

întreprinderilor conduce la accentuarea controlului pe fluxul tehnologic, 

urmărindu-se identificarea cauzelor apariţiei defectelor, în scopul prevenirii 

lor în procesele ulterioare; 

asigurarea calităţii prin motivarea personalului, pune accentul pe motivarea 

personalului în asigurarea calităţii, astfel în SUA sunt elaborate programe 

^ C. Bărbulescu, C. Bâgu , Sisteme de organizare a producţiei. Editura Tribuna Economică, 

Bucureşti, 2001. 
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„zero defecte", în Japonia „cercurile de calitate"; 

concepte integratoare de asigurare a calităţii, abordare care se orientează 

tot mai mult către activităţile desfăşurate pentru asigurarea calităţii la 

clienţi, implicaţiile proceselor şi rezultatelor acestora asupra mediului 

înconjurător, se conturează abordarea sistemică a relaţiilor client - furnizor, 

în acest fel, se pun bazele apariţia unui nou concept " Total Quality 

Management"- TQM „Managementul calităţii totale". în care capătă 

importanţă orientarea spre "proces", urmărindu-se optimizarea tuturor 

proceselor regăsite pe traiectoria produsului, începând cu studiile de piaţă 

pentru identificarea nevoilor şi până la faza de post-utilizare, a reintegrării în 

natură a rezultatelor acestui proces.^ 

II.4.2 Managementul calităţii totale 
O altă noţiune, mai largă decât noţiunile de calitate a produsului şi calitate a 

producţiei este aceea de calitate totală^. Ea presupune satisfacerea cerinţelor 

consumatorilor în ceea ce priveşte calitatea produselor şi serviciilor, precum şi 

livrarea acestora la momentul, locul şi în cantităţile stabilite, în condiţiile unor 

costuri minime pentru clienţi şi pentru firmă. De asemenea, firma trebuie să 

depăşească aşteptările consumatorilor, să vină în întâmpinarea acestora cu produse 

şi servicii care să-i încânte, să-i entuziasmeze prin proprietăţile lor. Cu alte cuvinte, 

calitatea totală presupune satisfacerea continuă a cerinţelor clienţilor în condiţiile 

unor costuri minime^ 

Legat de noţiunea de calitate totală poate fi definit conceptul de 

management al calităţii totale (TQM), prin intermediul căruia se orientează spre 

client toate activităţile firmei în scopul obţinerii de beneficii pe termen lung, se 

asigură satisfacerea cerinţelor clienţilor în condiţiile unor costuri minime, cu 

implicarea întregului personal al întreprinderii. Elementele definitorii ale TQM sunt 

considerate a fi'̂ : 

-punctul central al tuturor activităţilor firmei îl constituie calitatea; 

-calitatea se realizează prin antrenarea tuturor salariaţilor firmei; 

-firma urmăreşte asigurarea succesului pe termen lung prin satisfacerea 

^ Florica Badea, Constanatin Bâgu, Sisteme de organizare a producţiei, www.ase.ro. 

^ Ion loniţă, Managementul calităţii sistemelor tehnico-economice. www.ase.ro. 

^ ̂  Ion loniţă, Managementul calităţii sistemelor tehnico-economice. www.ase.ro. 

C. Bărbulescu, C. Bâgu, Lucr.cit. 
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clientului şi obţinerea de avantaje pentru salariaţii săi şi pentru societate. 

La baza managementului calităţii totale se află o serie de principii^: 

a) principiul orientării spre client, care constă în definirea calităţii în funcţie de 

exigenţele clienţilor, determinate de nevoile, dorinţele şi aşteptările acestora; 

b) principiul îmbunătăţirii continue, prin care se urmăreşte îmbunătăţirea 

continuă a tuturor activităţilor şi proceselor sale din fiecare etapă a spiralei 

calităţii; 

c) principiul ''zero defecte" prin care se urmăreşte ca toate activităţile firmei să 

se desfăşoare fără erori (zero stocuri în aprovizionare, zero întreruperi în 

producţie, zero pierderi de clienţi în marketing etc.), ceea ce se poate realiza 

prin acţiuni preventive desfăşurate în mod sistematic de către toţi salariaţii 

întreprinderii; 

d) principiul internalizării relaţiei dintre client şi furnizor, presupune abordarea 

proceselor în interiorul firmei ca o succesiune de relaţii între clienţi şi furnizori; 

e) principiul situării calităţii pe primul plan, conform căruia toate activităţile şi 

procesele din cadrul întreprinderii trebuie să se desfăşoare în aşa fel încât să se 

asigure îmbunătăţirea calităţii, prin implicarea permanentă a tuturor salariaţilor 

şi a managementului în realizarea acestui obiectiv. 

Implementarea managementului calităţii totale depinde de anumiţi factori, 

care odată identificaţi pot conduce la succes. în vederea unei implementării optime 

a calităţii, se recomandă parcurgerea unei succesiuni de etape, aşa cum se poate 

observa din figura de mai jos 

^ Ion Plumb, loan Raţiu-Suciu, Lucr.cit. 

^ Idem, ibidem. 
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Figura II.2 Etape de parcurs în vederea implementării cu succes a 
mnagementului calităţii totale 
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asigurarea calitătii prin octivitati preventi\/e 

II.4.3 Aprecierea calităţii produselor şi serviciilor industriale prin 
intermediul indicatorilor de calitate 

Cu toate că se consideră că, în general, calitatea este o stare de spirit, 

standardul ISO 9000:2000 o defineşte ca fiind ''măsura în care un ansamblu de 

caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele". Conform aceluiaşi standard, entitatea 

reprezintă ''ceea ce poate fi descris şi luat în considerare în mod individual şi "poate 

fi o activitate^ un proces, un produs, o organizaţie, un sistem, o persoană sau orice 

combinaţie a acestora". De asemenea, termenul "calitate" poate fi utilizat cu 

adjective precum slabă, bună sau excelentă. 

De aici se poate desprinde faptul că însuşirea "calitatea entităţilor" este o 

variabilă care are "mărime'', mărime care, conform standardului ISO 9000:2000 se 

poate determina practic în raport cu un "ansamblu de caracteristici intrinseci" şi nu 

"printr-o singură caracteristică". 

De asemenea, standardul ISO 9000:2000 defineşte termenul "caracteristică 

a calităţii" ca fiind "caracteristica intrinsecă a unui produs, proces sau sistem 

referitoare la o cerinţă". De aici, rezultă că nu orice caracteristică a unui produs este 

o caracteristică a calităţii acestuia. 
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în concluzie, se poate spune că determinarea calităţii unei entităţi trebuie 

să se facă numai prin intermediul unui ansamblu de caracteristici ale calităţii entităţii 

respective. Pot fi considerate caracteristici numai acelea care îndeplinesc simultan 

două condiţii, şi anume: 

sunt caracteristici intrinseci, în sensul că există pe produs sau se manifestă 

odată cu funcţionarea acestuia; 

- sunt caracteristici care se referă la una sau la mai multe cerinţe asociate 

entităţii, în sensul că aceste caracteristici sunt realizate pentru a satisface 

aceste cerinţe, şi deci nu pot fi dintre cele atribuite. 

Dimensiunile calităţii entităţilor, adică caracteristicile calităţii acestora, se 

cer, se proiectează, se realizează şi se măsoară. Pentru aceasta este necesar să se 

precizeze modul de exprimare a ''mărimii calităţii". Conform standardelor de calitate, 

mărimea calităţii se va exprima prin conceptul de ''nivel al calităţii", nivel care se 

determină pe baza stabilirii unor "indicatori ai calităţii". 

în acest scop, pentru a aprecia calitatea unui produs/serviciu se utilizează 

un sistem de indicatori alcătuit din indicatori^ parţiali ai calităţii produselor, 

indicatorii claselor de calitate, indicatorii rebuturilor şi indicatorii reclamaţilor 

consumatorilor. 

1- Indicatorii parţiali ai calităţii produselor exprimă caracteristici 

măsurabile ale produselor şi reflectă o însuşire care corespunde anumitor 

cerinţe. Se înscriu în standarde, note interne sau caiete de sarcini sub forma 

unor limite în care trebuie să se încadreze. Unităţile de măsură folosite sunt 

cele naturale corespunzătoare parametrilor luaţi în considerare. 

2. Indicatorii claselor de calitate se utilizează în două variante: 

2,1 în cazul firmelor care realizează o producţie omogenă, aceşti indicatori relevă 

calitatea produselor care pot fi grupate pe clase de calitate. Acest lucru se poate 

exprima cu ajutorul indicatorilor: 

a) coeficient mediu de calitate; 

b) preţ mediu pe calitate; 

c) Coeficientul mediu de calitate se calculează după relaţia: 

Ion Plumb, loan Raţiu-Suciu, Lucr.cit. 
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ri 

(2.1) 

i = l 

unde: 

i = numărul claselor de calitate; 

c = cifra corespunzătoare clasei de calitate i; c = 0,l,2,...,i; 

q = producţia fizică (corespunzătoare clasei de calitate i). 

Ponderea producţiei de calitate i în total producţie se determină astfel: 

Rezultă că indicatorul se poate calcula şi cu ajutorul relaţiei: 
n 

(2.2) 

(2.3) 
/=0 

Cu cât coeficientul mediu de calitate se apropie mai mult de zero, cu atât 

calitatea produselor este mai ridicată. 

b) Preţul mediu de vânzare a produsului se determină conform relaţiei: 
n 

^ ^ r P i 

P = —„ (2.4) 

unde: 

p - preţul corespunzător clasei de calitate i. 

Acest indicator se utilizează în cazul în care din aceeaşi materie primă se 

fabrică produse de clase diferite de calitate, fiecare clasă de calitate având preţuri 

diferite. 

Cu cât preţul mediu se apropie mai mult de preţul produselor de calitate 

superioară, cu atât nivelul calitativ al produselor este mai bun, deoarece producţia 

de calitate extra sau calitatea I este mai mare. 
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2.2 în cazul firmelor care realizează o producţie eterogenă caracterizarea calităţii 

produselor care pot fi grupate pe clase de calitate se realizează cu ajutorul 

indicatorilor: 

a) coeficient mediu generalizat; 

b) ponderea produselor cu marcă de calitate în total produse; 

c) cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri datorate calităţii necorespunzătoare. 

a) Coeficientul mediu generalizat se calculează după relaţia: 

_ t j r q r P . 
Ĵ 

n (2.5) 

i=\ 

unde: 

i = tipul de produs fabricat; 

Ki = coeficientul mediu de calitate; 

q = volumul fizic al producţiei; 

P = preţ. 

Indicatorul se poate calcula şi în funcţie de ponderea unui tip de produs în total 

producţie, astfel: 

p ^ ^i'Pi 

' V (2.6) 

i=\ 

Cu cât indicatorul tinde către cifra care arată clasa superioară de calitate, cu atât 

nivelul calitativ al produselor se îmbunătăţeşte. 

b) Ponderea produselor cu marcă de calitate în total produse. Aceste 

produse sunt inscripţionate cu un semn distinctiv care constituie o 

garanţie a calităţii. 

c) Cheltuieli la 1000 lei cifră de afaceri datorate calităţii 

necorespunzătoare se determină după relaţia: 

'CA ch'T = — 1000 (2.7) 
CA 

u n d e : 
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Cpn = cheltuieli cu producţia necorespunzătoare; 

CA = cifra de afaceri, 

în aceste cheltuieli se includ: costurile cu manopera şi materialele folosite la 

fabricarea producţiei de calitate necorespunzătoare, diferenţele rezultate din 

declasarea producţiei, cheltuielile suplimentare pentru expertize şi remedieri etc. 

3. Indicatorii rebuturilor se bazează pe împărţirea producţiei fabricate în 

producţie bună şi rebuturi. Rebutul reprezintă un produs ale cărui caracteristici 

de calitate nu se încadrează în cerinţele prevăzute în standarde, norme interne 

sau caiete de sarcini. Rebuturile se clasifică după mai multe criterii. 

După caracteristicile tehnico-economice există rebuturi: 

- recuperabile, ale căror deficienţe pot fi remediate prin prelucrări 

suplimentare; 

nerecuperabile, ale căror deficienţe nu pot fi remediate, sau remedierea nu 

este eficientă. 

în funcţie de locul de apariţie, rebuturile pot fi: 

interne, descoperite în cadrul firmei care Ie-a produs; 

- externe, descoperite la beneficiari. 

Indicatorii utilizaţi pentru aprecierea rebuturilor sunt: 

a) valoarea producţiei rebutate; 

b) procentul producţiei rebutate; 

c) pierderile valorice înregistrate de firmă din rebutarea producţiei; 

d) procentul de pierderi din producţia rebutată. 

a)Valoarea producţiei rebutate se determină conform relaţiei: 
n n 

Rv^J^qr, , -Cr,, (2.8) 

unde: 

i = tipul de produs; 

cantitatea de rebuturi definitive; 

Crdi= costul unitar al unui rebut definitiv; 

qrr,= cantitatea de rebuturi recuperabile; 

costul unitar al remedierii unui rebut recuperabil. 
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b) Procentul de producţie rebutată se calculează astfel: 

P, 100 
^ (2.9) 

c) Pierderile valorice înregistrate de firmă din rebutarea producţiei se 

calculează prin diminuarea valorii producţiei rebutate (Rv) cu sumele care se 

recuperează prin valorificarea rebuturilor, sumele reţinute de la vinovaţi şi 

despăgubirile primite de la furnizorii care au livrat materiale 

necorespunzătoare ce au generat apariţia acestor rebuturi (S). Relaţia de 

calcul este: 

(2-10) 

d) Procentul de pierderi din producţia rebutată se calculează după relaţia: 

Pr% = 100 -A (2.11) 
L^ii-Pi 
i=\ 

unde: 
1 Qi ' Ci = valoarea producţiei exprimată în costuri. 

4 .Indicatorii reclamaţiilor consumatorilor pot oferi o imagine asupra 

noncalităţii. în această categorie se includ următorii indicatori: 

a) cantitatea de produse refuzate la recepţie sau reclamate în perioada de 

garanţie; 

b) produselor refuzate sau reclamate în total producţie; 

c) cheltuielile ocazionate de remedierea produselor refuzate sau reclamate; 

d) numărul de cereri de reparaţii la 1000 bucăţi expediate. 

în urma analizei reclamaţiilor se pot obţine informaţii utile cu privire la felul 

şi frecvenţa defectelor, comportarea produselor în exploatare etc. şi pot fi adoptate 

măsuri pentru eliminarea deficienţelor din activitatea de producţie. 

II.5 ALTE CERINŢE PENTRU ACCESUL PE PIAŢA UNICĂ 

Asigurarea unei circulaţii libere a mărfurilor accentuează competiţia pe motiv 

că producătorii nu vor trebui să răspundă unor cerinţe diferite pentru piaţa unică şi 

pentru piaţa internă, ci vor avea de aplicat o procedură unică de evaluare a 
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conformităţii. Standardizarea stă la baza procedurilor pentru evaluarea conformităţii 

având ca scop accesul produselor pe pieţele de desfacere, în cele mai bune condiţii, 

atât din punct de vedere al producătorilor, cât şi al consumatorilor şi conducând la 

eliminarea barierelor comercialei 

Este important de subliniat faptul că standardele europene înlocuiesc treptat 

standardele naţionale şi, de aceea, producătorii trebuie să facă analiza conformităţii 

produselor cu cerinţele esenţiale. Această analiză trebuie bine fundamentată şi 

inclusă în documentaţia tehnică. Potrivit principiilor ''Noii abordări globale" ale 

Uniunii Europene, numai produsele care satisfac „cerinţele esenţiale" şi care au fost 

supuse unor evaluări relevante ale conformităţii potrivit directivelor aplicabile pot fi 

plasate pe piaţa unică Europeană. Scopul sistemului de standardizare european, la 

care ţara noastră se aliniază, este de a facilita, prin elaborarea de standarde, 

circulaţia liberă a bunurilor şi serviciilor, urmărind înlăturarea barierelor tehnice din 

comerţ şi îmbunătăţirea competitivităţii. 

Principalele cerinţe europene impuse atât statelor membre, cât şi celor 

candidate, de a pătrunde pe piaţa de bunuri şi servicii europeană, în afara celor de 

calitate, sunt: marcajul CE, standardele, dreptul de proprietate intelectuală şi 

comerţul^: 

§1 Marcajul CE, sănătatea sau siguranţa publică 

Marcajul CE este o menţiune emisă de producător care certifică faptul că 

produsul satisface cerinţele europene (minime) esenţiale cu privire la sănătatea sau 

siguranţa publică şi protecţia mediului. Această menţiune este aplicată în mod vizibil 

pe produs prin simbolul CE. 

în funcţie de riscuri, se stabileşte pe grupe de produse dacă menţiunea 

emisă trebuie sau nu să fie certificată prin testare de către o terţă parte 

independentă sau de un „organism acreditat". în cazul în care respectivul produs 

este conform cu toate criteriile aplicabile, stipulate în standardul european privind 

produsul în cauză, atunci există ''o prezumţie legală de conformitate cu cerinţele ce 

derivă din directiva" aplicabilă acelui produs. O terţă parte independentă efectuează 

verificarea pe baza standardelor europene care atestă şi confirmă prezumţia de 

conformitate a produsului respectiv. 

Agenţia Naţională pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Lucr.cit..2001. 

• Idem, Pătrunderea pe piaţa europeană, www.animmc.ro. 
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în cazul în care produsul / dispozitivul este şi subiectul altor directive, 

acoperind alte aspecte care prevăd şi ele marcajul CE, acesta din urmă va indica 

faptul că produsul / dispozitivul este considerat a fi conform şi cu acele directive. 

Atunci când una sau mai multe din aceste directive permit producătorului, în 

perioada de tranziţie, să aleagă variantele pe care le va aplica, marcajul CE va 

indica conformitatea cu directivele aplicate de producător. în acest caz, 

particularităţile directivelor aplicate trebuie să fie prezentate în documentele, 

notificările sau instrucţiunile impuse de directive şi care însoţesc acest produs 

/dispozitiv . 

Adoptarea şi implementarea standardelor Uniunii Europene în România 

reprezintă una din condiţiile accesului pe Piaţa Unică, deoarece România, după 

aderare, nu a devenit doar un membru cu drepturi depline al Pieţei Unice, ci şi un 

membru complet integrat în aceasta. Este în consecinţă important pentru 

întreprinderile din România să conştientizeze rolul standardizării europene şi 

folosirea eficientă a standardelor. 

înainte de lansarea pe piaţă, produsele care sunt acoperite de directivele de 

standardizare ale ''noii abordări" trebuie să fie supuse unei proceduri de evaluare a 

conformităţii, evaluare care priveşte: etapa de proiectare a produsului, etapa de 

producţie sau ambele etape. 

Această procedură trebuie să fie respectată pentru a permite aplicarea 

marcajului CE. Fiecare directivă a ''noii abordări" descrie gama şi conţinutul 

posibilelor proceduri de evaluare a conformităţii şi acestea au fost împărţite într-un 

set de opt module de bază separate. Şapte dintre acestea se bazează pe intervenţia 

unei terţe părţi independente, iar unul pe cea a producătorului. 

Mai multe directive acordă flexibilitate în ceea ce priveşte evaluarea 

conformităţii prin folosirea operaţiunilor sau a modulelor alternative, pentru a 

permite adaptarea conform nevoilor fiecărui producător. în funcţie de directive, 

producătorul poate selecta una dintre procedurile disponibile. 

§2 Dreptul de Proprietate Intelectuală 

Drepturile de Proprietate Intelectuală (DPI) au fost create pentru a facilita 

inovaţia, a promova folosirea noilor cunoştinţe şi diseminarea acestora. Firmele 

româneşti vor trebui să se integreze în sistemul european DPI pentru a putea să-şi 

asigure accesul nestânjenit pe Piaţa Internă extinsă. 

Ţările terţe vor beneficia de niveluri superioare de protecţie a drepturilor de 

proprietate intelectuală (DPI) în ţările candidate datorită adoptării de către acestea a 
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directivelor Uniunii Europene în acest domeniu, din momentul aderării. Acordurile 

Europene conţin deja obligaţia ţărilor candidate de a respecta convenţiile 

internaţionale în acest domeniu şi de a aduce regimul DPI la un nivel similar celui pe 

care şi-l permit ţările din cadrul Uniunii Europene. 

§3 Comerţul 

Odată cu aderarea, România va trebui să aplice în totalitate Politica 

Comercială Comună a Uniunii Europene, inclusiv Tariful Extern Comun, acordurile 

comerciale preferenţiale, angajamentele WTO şi măsurile de protecţie a comerţului 

Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să adopte regulile Pieţei Interne şi va 

beneficia de cele patru libertăţi conform celor stipulate în Tratatul de aderare: 

piaţă mult mai mare. Fiind cea mai mare piaţă unică din lume, armonizarea 

reglementărilor şi a standardelor asigură, astfel, o circulaţie şi mai liberă a 

produselor şi a serviciilor decât este posibil chiar în unele ţări individuale. 

Ţările terţe vor beneficia de o piaţă unică extinsă, inclusiv de un acces 

simplificat şi chiar îmbunătăţit la aceste pieţe ale ţărilor care au aderat 

recent. 

un set unic de reguli în afaceri. Extinderea a dus la implementarea regimului 

politicii comerciale a Uniunii Europene chiar şi în ţările candidate. Un set unic 

de reguli, un tarif unic şi un set unic de proceduri administrative se aplică în 

prezent în cadrul Uniunii Europene. Acest lucru a simplificat în mod 

semnificativ activităţile comerciale pe care operatorii din ţările terţe le au în 

Europa. Dincolo de simplificarea procedurilor, extinderea a adus ţărilor terţe 

şi o gamă de beneficii economice Imediate şi tangibile. Acestea au fost 

generate de adoptarea de către ţările candidate a aceluiaşi nivel de 

deschidere către ţările terţe pe care îl aplică şi vechii membri ai Uniunii 

Europene. 

o economie deschisă cu un standard ridicat de reguli. La aderare, noile state 

membre au trebuit să adopte Tariful Vamal Comun al Comunităţii (TVCC) în 

ceea ce priveşte comercializarea produselor. Tarifele medii în domeniul 

industrial al ţărilor candidate sunt în general mai mari decât media de 3,6% 

a Uniunii Europene şi acelaşi lucru este valabil şl în cazul tarifelor pentru 

produse agricole. Astfel, în majoritatea cazurilor, ţările terţe vor beneficia de 

tarife mal scăzute în comerţul cu noile state membre. în cazul serviciilor, 

furnizorii de servicii din ţările terţe se vor bucura de acelaşi tratament în 

toate ţările Uniunii Europene, inclusiv noii membri. 
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Standardele foarte ridicate în domeniul investiţiilor străine pe care şi-l 

permit la ora actuală investitorii din Uniunea Europeană vor fi aplicabile în toate 

noile state membre. Aşa cum stipulează Tratatul de la Roma, prevederile naţionale 

privind investitorii interni au fost extinse asupra noilor state membre. 

în ceea ce priveşte reglementările tehnice şi impactul acestora asupra 

deschiderii economiei, principiul "un standard pentru toate" al pieţei unice a fost 

extins asupra noilor membri, cu avantaje evidente pentru furnizorii din ţările terţe. 

Avantaje clare au obţinut acei exportatori din ţările terţe cu care UE a încheiat 

acorduri de recunoaştere reciprocă în ceea ce priveşte exporturile acestora către 

noile State Membre. 

restricţii cantitative limitate. Există câteva sectoare în care Uniunea 

Europeană menţine anumite restricţii cantitative pentru ţările terţe, mai ales 

în cazul textilelor şi oţelului. Nici una din ţările candidate nu este membră a 

Acordului pentru Achiziţii Guvernamentale (AAG) al WTO dar, la aderare, 

acestea vor aplica prevederile directivelor Uniunii Europene pentru achiziţii 

publice, care sunt superioare angajamentelor din AAG. La fel şi în privinţa 

subvenţiilor: subvenţiile din noile state membre vor fi aliniate regulilor 

Uniunii Europene, care sunt în acord cu disciplina Organizaţiei pentru 

Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) şi WTO. Odată în plus, de 

acestea vor beneficia ţările terţe, prin impunerea în noile state membre, de 

condiţii mai stricte decât regulile aplicate în prezent. Odată cu aderarea, 

noile state membre îşi pierd statutul de economii de tranziţie şi dreptul de a 

fi exceptate de la disciplina WTO privind subvenţiile, pe baza articolul 29 din 

Acordul privind Subvenţiile. Uniunea Europeană s-a achitat de toate 

obligaţiile conform Acordului WTO. 

Odată cu aderarea, ca toate celelalte state membre. România trebuie să 

implementeze în totalitate obligaţiile internaţionale asumate şi, în consecinţă, 

angajamentele pe care Uniunea Europeană şi Ie-a asumat în runda curentă de 

negocieri WTO. 

§4 Standardele 

Standardizarea este un proces voluntar bazat pe consensul tuturor părţilor 

interesate (operatori economici, consumatori, lucrători, autorităţi publice etc.). 

Aceasta este realizată de organisme de standardizare independente, acţionând la 

nivel naţional, european şi internaţional. Concepută iniţial ca un instrument al şi 
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pentru operatorii economici, standardizarea a devenit din ce în ce mai folosită de 

autorităţi. 

Conceptul ''noii abordări" şi al standardizării europene au contribuit în mod 

semnificativ la dezvoltarea Pieţei Unice. Succesul sistemului de standardizare 

europeană în eliminarea barierelor din calea comerţului a jucat un rol esenţial în 

asigurarea liberei circulaţii a produselor între Statele Membre. 

Instituţii europene precum CEN, CENELEC şi ETSI au sarcina specifică de a 

oferi acces la informaţiile privind standardele şi la procesul de standardizare. Acest 

lucru este realizat printr-o prezentare armonizată şi prin tehnologie, şi anume: 

oferă un punct comun de intrare pentru organizaţiile de standarde 

europene; 

explică conceptele de bază ale ''noii abordări" privind standardizarea; 

prezintă directivele în baza cărora sunt dezvoltate standardele; 

îndrumă utilizatorul cu privire la detaliile standardelor; 

oferă o interfaţă solidă pentru fiecare dintre cele trei organizaţii de 

standardizare europene; 

promovează standardele europene; 

acţionează ca un instrument de marketing pentru standardele europene în 

întreaga lume. 

II.6 CONCLUZII 

Problematica specifică domeniului întreprinderilor mici şi mijlocii a făcut 

obiectul unei ample dezbateri organizate de Comisia Europeană în perioada 2000-

2003 în care au fost antrenate toate părţile interesate: 

factori de decizie guvernamentali; 

oameni de afaceri şi organizaţiile lor reprezentative; 

jurnalişti; 

specialişti cu reputaţie din mediul academic; 

persoane fizice. 

Scopul declarat al acestei acţiuni concertate la nivelul statelor membre a 

fost acela de a fi elaborată o Cartă Verde a Antreprenoriatului în Europa pornind de 

la ideea că în societatea modernă antreprenoriatul impulsionează creşterea 
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economică, dezvoltă competitivitatea şi crează locuri de muncă. în acelaşi timp, 

antreprenoriatul creează condiţiile de dezvoltare personală şi poate să ajute la 

rezolvarea unor probleme sociale în contextul în care Uniunea Europeană şi-a 

propus să realizeze până în 2010 cea mai competitivă şi dinamică economie bazată 

pe cunoştinţe din lume. 

Carta Verde analizează politica antreprenorială şi încearcă să identifice pe de 

o parte motivele pentru care numărul persoanelor care încep în fapt o afacere este 

cu mult mai mic decât numărul celor care îşi exprimă interesul faţă de 

antreprenoriat şi, pe de altă parte cauzele care generează ritmul relativ modest în 

care se dezvoltă întreprinderile mici şi mijlocii. 

în acest context, Uniunea Europeană îşi propune să identifice acele priorităţi 

care să conducă la construirea unui climat în care să se dezvolte activităţile 

economice şi iniţiativa antreprenorială. 

S-a pornit de la premiza că întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă coloana 

vertebrală a economiei europene, o sursă-cheie pentru noi locuri de muncă şi un 

areal fertil pentru ideile în afaceri. 

Carta identifică trei direcţii de acţiune: 

să se elimine barierele din calea dezvoltării mediului de afaceri; 

să se realizeze un echilibru între riscurile şi recompensele acţiunii; 

să se dezvolte o societate care să aprecieze antreprenoriatul. 

Principalele acţiuni menite să conducă la atingerea scopurilor stabilite de 

semnatarii Cartei sunt următoarele : 

a) educaţia şi formarea pentru activităţi antreprenoriale prin intermediul 

sistemelor naţionale de învăţământ; 

b) elaborarea unui cadru legislativ şi normativ care să favorizeze un debut mai 

puţin costisitor şi mai rapid al micilor afaceri; 

c) crearea şi dezvoltarea unor structuri instituţionale de formare şi de 

consultanţă uşor accesibile întreprinderilor mici şi mijlocii şi care să asigure 

atât o formare continuă, cât şi consultanţă; 

d) îmbunătăţirea accesului oniine pentru ca autorităţile publice să comunice 

mai mult prin mijloace electronice cu sectorul micilor întreprinderi. Astfel, 

societăţile vor putea primi informaţii şi îşi vor putea achita taxele oniine, 

adică mai repede şi mai ieftin; 

e) orientarea reformelor aflate în desfăşurare la nivelul economiei europene 

spre realizarea unei pieţe interne unice a Uniunii Europene, prietenoasă 
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pentru nriicii întreprinzători, pentru dezvoltarea micilor afaceri, inclusiv a 

comerţului electronic, a telecomunicaţiilor, utilităţilor, achiziţiilor publice şi a 

sistemelor de plată transfrontieră. în acelaşi timp, regulile concurenţei de la 

nivel naţional şi european vor fi aplicate cu hotărâre pentru a oferi 

certitudinea că micile întreprinderi au toate şansele să pătrundă pe noi pieţe 

şi să fie concurenţi loiali; 

f) adaptarea sistemelor de impozitare pentru a încuraja debutul în afaceri şi 

succesul, crearea de întreprinderi şi menţinerea lor în mediul de afaceri, 

pentru a favoriza extinderea micilor întreprinderi şi crearea de locuri de 

muncă; 

g) identificarea şi îndepărtarea barierelor pentru a crea o piaţă europeană a 

capitalului care să asigure îmbunătăţirea relaţiilor dintre sistemul bancar şi 

întreprinderile mici şi mijlocii prin: crearea unor condiţii adecvate de acces la 

credite, îmbunătăţirea accesului la fondurile structurale şi la alte iniţiative 

ale Băncii Europene de Investiţii în domeniul stimulării întreprinderilor aflate 

în faza de debut şi pentru îmbunătăţirea nivelului tehnologic al 

întreprinderilor mici ţi mijlocii; 

h) reprezentarea mai puternică şi mai eficientă a intereselor întreprinderilor 

mici şi mijlocii la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional. 

Din analiza efectuată pe parcursul documentării şi elaborării tezei de 

doctorat cu privire la stadiul actual al performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii 

din România comparativ cu cele din Uniunea Europeană, se conturează patru direcţii 

strategice pentru integrarea europeană a întreprinderilor mici şi mijlocii din 

România: 

crearea unui mediu de afaceri favorabil înfiinţării şi dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

dezvoltarea activităţilor productive şi inovative în scopul creşterii 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a face posibil accesul 

produselor şi serviciilor acestora pe diferite pieţe europene; 

îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la surse de finanţare; 

promovarea culturii antreprenoriale la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, 

în cadrul acestui capitol se punctează principalele realizări ale 

întreprinderilor mici şi mijlocii din industrie. Astfel, în perioada analizată: 

întreprinderile mici şi mijlocii din industrie se situau, ca număr, peste 

55.000; 
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din totalul efectivului de personal întreprinderile mici şi mijlocii din industrie 

deţineau un procent de peste 42%; 

cifra de afaceri realizată de întreprinderile mici şi mijlocii cu activitate 

principală de industrie a înregistrat creşteri de la an la an; 

în totalul investiţiilor realizate întreprinderile mici şi mijlocii din industrie au 

deţinut o pondere de peste 25% 

în urma cercetărilor efectuate la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii se pot 

contura câteva concluzii referitoare la impactul pe care aderarea la Uniunea 

Europeană îl are asupra sectorului privat al întreprinderilor mici şi mijlocii din 

industria românească: 

dispun de un mediu de afaceri deschis şi competiţional, ceea ce le permite 

pătrunderea pe pieţele europene; 

întreprinzătorii români sunt preocupaţi de a deveni mai competitivi atât pe 

piaţa internă, cât şi la export; 

autorităţile iau o serie de măsuri pentru a facilita menţinerea competitivităţi 

întreprinderilor mici şi mijlocii din industrie; 

sunt din ce în ce mai preocupate în a-şi reorientarea resurselor atât a celor 

puse la dispoziţie de Uniunea Europeană sub forma fondurilor structurale şi 

de coeziune, cât şi a celor proprii în vederea creşterii productivităţii, în 

vederea obţinerii unei alocări optime şi reducere a pierderilor; 

acordă o tot mai mare atenţie cererii de pe piaţă, fapt ce ne demonstrează o 

tot mai mare preocupare către client; 

deciziile de afaceri nu se mai iau în mod arbitrar, se analizează atât riscurile, 

cât şi responsabilităţile; 

conştientizarea necesităţii protecţiei mediului înconjurător; 

sunt, de asemenea conştiente că fără o creşterea creativităţii şi inovării nu 

vor putea supravieţui; 

pun un tot mai mare accent pe profesionalism şi cunoştinţe managerial; 

implementarea standardelor Uniunii Europene, în special a celor de calitate, 

în vederea promovării competitivităţii; 

Ca urmare a implicării tot mai profunde în acest domeniu al întreprinderilor 

mici şi mijlocii, este important de subliniat faptul că se observă un tot mai mare 

interes în a înlocui standardele standardele naţionale cu cele europene, motiv pentru 

care producătorii trebuie să facă analiza conformităţii produselor cu cerinţele 

esenţiale. Suntem de părere că acest lucru conduce la o circulaţia liberă a bunurilor 
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şi serviciilor mult mai facilă, înlăturarea barierelor tehnice din comerţ şi 

îmbunătăţirea competitivităţii. De asemenea am adus în discuţie câteva aspecte 

legate de principalele cerinţe europene de a pătrunde pe piaţa de bunuri şi servicii 

europeană: marcajul CE, standardele, dreptul de proprietate intelectuală şi 

comerţul, punând accent pe calitate. 

Scopul nostru a fost cel de a sublinia rolul cerinţelor europene şi, în special 

al calităţii într-o piaţă cu un înalt grad de competitivitate, cum este cea pe care 

operează întreprinderile mici şi mijlocii şi de a demonstra că îmbunătăţirea calităţii şi 

a managementului calităţii constituie calea de succes către dezvoltare, determină o 

mai bună pătrundere pe piaţă şi o rentabilitate mai înaltă a capitalului investit, pe 

când o calitatea slabă înseamnă costuri suplimentare şi reducerea cotei de piaţă. 
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ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI 

MIJLOCII DIN ROMÂNIA 
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C E R C E T Ă R I Î N D O M E N I U L I M P L E M E N T Ă R I I 

S I S T E M E L O R D E M A N A G E M E N T I N T E G R A T Î N 
Î N T R E P R I N D E R I L E M I C I Ş I M I J L O C I I D I N 
R O M Â N I A - P R I N C I P A L E L E D I R E C Ţ I I D E 

A C Ţ I U N E 

III.L CONSIDERAŢII GENERALE 

înscrierea României pe coordonatele dezvoltării durabile, constituită în 

opţiune strategică globală pentru secolul acesta - prin adoptarea Agendei 21 şi 

acordul internaţional exprimat în Declaraţia de la Rio, urmare a Conferinţei de la Rio 

de Janeiro - a impus o nouă manieră de gândire şi acţiune, două dintre obiectivele 

globale fiind: 

concertarea exigenţelor dezvoltării economice cu cele ale dezvoltării socio-

culturale; 

crearea şi consolidarea unei economii de piaţă funcţionale şi competitive. 

Tranziţia de la economia centralizată, etatizată, la economia de piaţă este un 

proces nou, de o complexitate deosebită, care necesită mutaţii multiple de ordin 

moral, social, economic şi politic. Factorul determinant în operaţionalizarea acestora 

îl constituie conţinutul şi calitatea managementului, atât la nivel macroeconomic, cât 

şi la nivelul agenţilor economici. Managementul de firmă rezidă în studierea 

proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii 

legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, 

tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea 

competitivităţii, respectiv eficacităţii şi eflcienţe cât mai mari, prin îmbunătăţirea 

continuă a activităţilor organizaţie. 

încheierea Acordului european (instituind o asociere între România şi 

Comunităţile Europene / statele membre ale acestora) - semnat la Bruxelles la 1 

februarie 1993 - şi ulterior integrarea României în structurile europene au impus 

însuşirea şi adoptarea unui set coerent de valori şi practici care să contribuie la 

dezvoltarea unei economii funcţionale şi creşterea capacităţii de a face faţă 

presiunilor concurenţiale ce caracterizează piaţa unică europeană. 
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Câteva exemple de transpunere în legislaţia naţională a reglementărilor 

europene şi asigurarea condiţiilor de implementare a acestora, la nivelul cerinţelor şi 

exigenţelor comunitare, sunt redate în continuare: 
Legea nr. 11/1994 • Alinierea activităţii de metrologie naţională la cea 
internaţională; 
OG nr. 38/1998 • Acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea 
conformităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2002) 
OG nr. 39/1998 • Activitatea de standardizare naţională în România, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 355/2002; 
HG nr. 562/1999 • Aprobarea Planului naţional de cercetare - dezvoltare şi 
inovare; 
SR EN 60335-1:1999 • Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi 
scopuri similare; 
OG nr. 26/2000 • Asociaţii şi fundaţii; 
HG nr. 71/2002 • Normele metodologice privind stabilirea procedurilor ce se 
utilizează în procesul de evaluare a conformităţii produselor în domeniile 
reglementate; 
HG nr. 193/2002 • Numirea Biroului Român de Metrologie Legală BRML ca 
organ de specialitate al administraţiei; 
HG nr. 487/2002 • Normele metodologice privind desemnarea şi notificarea 
naţională a laboratoarelor de încercări precum şi a organismelor de 
certificare şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii produselor 
din domeniile reglementate; 
HG nr. 1.587/2002 • Măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de 
informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice precum şi al 
regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România, 
statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană; 
HG nr. 617/2003 • Implementarea Directivei Europene 90/384/CEE prin 
înfiinţarea organismului pentru evaluarea conformităţii aparatelor de cântărit 
cu funcţionare neautomată BRML-Cert şi a Direcţiei de Inspecţii şi 
Supraveghere a Pieţei] 
Ordinul MIC nr. 354/2003 • Numirea Asociaţiei de Acreditare din România 
RENAR ca organism naţional de acreditare; 
HG nr. 891/2004 • Stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieţei 
produselor din domeniile reglementate; 
HG nr. 985/2004 • Numirea Asociaţiei de standardizare din România ASRO 
ca organism naţional de standardizare; 
HG nr. 1.016/2004 • Dezvoltarea abilităţilor pentru a primi / prelucra / 
transmite informaţii din domeniul standardizării, conform Directivei 
Europene 98/34/CEE şi 98/48/CEE, ş.a.m.d. 

în contextul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene, 

problemele privind calitatea produselor şi serviciilor, calitatea vieţii, protecţia 

socială, protecţia mediului înconjurător, asigurarea vieţii, securităţii şi sănătăţii 

salariaţilor trebuie să capete o importanţă din ce în ce mai mare în preocupările 

generale ale managementului. Una dintre cauzele majore pentru care există sărăcie 

BUPT



III.l - Consideraţii generale 175 

şi suferinţă socială o constituie lipsa de competenţă a celor care conduc, întrucât nu 

avem criterii bine definite, pentru a-i alege pe cei mai buni, mai competenţi şi mai 

responsabili, altruişti dintre noi. îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi 

serviciilor determină o mai bună pătrundere pe piaţă şi o rentabilitate mai înaltă a 

capitalului investit, pe când calitatea slabă înseamnă costuri suplimentare şi 

reducerea cotei de piaţă. Intrarea în Uniunea Europeană constituie o provocare 

istorică; trebuie să ne depăşim condiţia ca persoane juridice, persoane fizice, dar 

şi ca persoane spirituale: asumată cu seriozitate, civilizaţia „UE" marchează o 

mutaţie culturală. Pentru ca această mutaţie culturală să nu stingă contribuţia 

noastră la lumina lumii, avem de acordat noutatea omniprezentă cu 

conservatorismul. Nici un efort nu este prea mare în această luptă pentru 

supravieţuire. Nimic nu motivează omul aşa de mult ca sensul comun şi relaţia 

cinstită. 

Sistemele de management sunt instrumente culturale a căror implementare 

aduce compatibilitate şi se bazează pe sensul comun, dar multe organizaţii nu 

abordează utilizarea standardelor ISO pe această cale. Acestea presupun că o mare 

cantitate de complexitate şi birocraţie sunt necesare pentru a atinge aceste 

standarde; în realitate, sistemele cele mai simple lucrează cel mai bine. Certificarea 

conformităţii cu referenţialele validate internaţional generează un produs de care 

noii veniţi duc întotdeauna lipsă: credibilitatea. Să privim de aproape la ceea ce este 

în realitate un sistem de management integrat şi cum poate să aducă beneficii. 

Politica europeană de promovare a calităţii produsului / procesului / 

serviciului a fost promovată ca o componentă esenţială a politicii de dezvoltare a 

competitivităţii industriei europene, către o abordare bazată pe un sistem omogen 

care combină evaluarea obligatorie a conformităţii şi cea voluntară. Pentru a asigura 

libera circulaţie a mărfurilor, dar în acelaşi timp pentru creşterea continuă a 

competitivităţii produselor - atât pe piaţa unică cât şi pe celelalte pieţe - eforturile 

se concertează pentru dezvoltarea unui cadru legal şi procedural armonizat, 

concomitent cu instituirea unui sistem de evaluare a conformităţii, eficient, 

competent, transparent, deci credibil, bazat pe principii clar definite. Aplicarea 

standardului naţional a căpătat caracter voluntar. 

Standardele reprezintă subiect de interes major pentru întreprinderi, 

consumatori şi guvernanţi, elemente importante în cadrul procesului de lărgire a CE 

şi de încheiere a acordurilor privind comerţul, standardizarea devenind astfel un 

element crucial pentru integrarea economică europeană şi comerţul internaţional. 
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Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare 

în Electrotehnică (CENELEC) şi Institutul European de Standardizare în 

Telecomunicaţii (ETSI), Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) şi 

Comitetul Internaţional pentru Electrotehnică (CEI) sunt declarate şi recunoscute ca 

organizaţii europene competente pentru adoptarea standardelor armonizate, în 

cadrul scopului directivelor europene. în general, standardele regionale şi naţionale 

trebuie să fie aliniate în cea mai mare măsură la standardele internaţionale, iar 

standardele naţionale neconcordante cu cele din CE, este necesar să fie retrase. 

Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) obligă membrii OMC la utilizarea 

standardelor internaţionale. Totuşi, standardele nu pot înlocui responsabilitatea 

guvernamentală de a asigura un nivel ridicat de protecţie referitor la sănătate, 

securitate şi mediu. 

Asigurarea uniformităţii şi corectitudinii măsurărilor constituie obiectivul 

fundamental al metrologiei. Metrologia - tinzând către un sistem metrologic unic -

are un impact major în viaţa de zi cu zi, permiţând facilitarea comerţului, creşterea 

calităţii produselor şi serviciilor, sporirea încrederii consumatorilor, siguranţei şi 

sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului, contribuind la creşterea standardului de 

viaţă. Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM), Organizaţia Internaţională 

de Metrologie Legală (OIML), Organizaţia Europeană de Cooperare în Domeniul 

Metrologiei Legale (WELMEC), Organizaţia de Cooperare între Institutele Naţionale 

de Metrologie din Europa (EUROMET) sunt organizaţii internaţionale cu un rol 

determinant în dezvoltarea metrologiei la nivel mondial. 

încercările / etalonările şi certificarea conformităţii - realizate de către terţe 

părţi - sunt activităţi ce conferă încredere în relaţia dintre furnizor - client şi / sau 

autorităţile naţionale. încrederea în competenţa tehnică, capabilitatea, 

imparţialitatea şi integritatea structurilor ce realizează încercări / etalonări şi 

evaluarea conformităţii este demonstrabilă prin acreditare (în baza prevederilor 

standardelor din seria EN 45000 şi SR EN ISO/CEI 17025:2001) şi este esenţială 

pentru aplicarea principiului recunoaşterii reciproce. Potrivit acordului OMC privind 

barierele tehnice în calea comerţului, evaluarea conformităţii într-un sistem acreditat 

constituie o premiză pentru libera circulaţie a mărfurilor. 

Cooperarea între acreditorii de laboratoare şi organisme la nivel 

internaţional are loc în cadrul Cooperării Internaţionale pentru Acreditarea 

Laboratoarelor (ILAC), iar cooperarea între acreditorii organismelor de certificare se 

realizează la nivelul Forumului Internaţional de Acreditare (lAF). Ca puncte de 
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convergenţă în Europa au fost create: Organizaţia Europeană pentru încercări şi 

Certificare (EOTC), Organizaţia pentru Testare în Europa (EUROLAB), Comitetul 

European pentru Evaluarea şi Certificarea Sistemelor Calităţii (EQS), Comitetul 

European pentru încercări şi Certificare în Tehnologia Informaţiei (ECITC) şi 

Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA), rezultat al fuzionării WELAC 

(Cooperarea Vest-Europeană în domeniul Acreditării Laboratoarelor) şi WECC 

(Cooperarea Vest-Europeană în domeniul Calibrării) şi ulterior al unirii acestora cu 

EAC (Acreditarea Europeană a Certificării). 

Prin Legea nr. 608/2001 Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) a fost 

desemnat coordonator al domeniului infrastructurii calităţii şi evaluării 

conformităţilV. MEC întreţine atât relaţii de coordonare cât şi de colaborare cu 

structuri de stat şi private, cu alte autorităţi române, precum şi cu organizaţii 

străine, interesate în dezvoltarea activităţilor specifice domeniului. Cadrul legislativ 

specific activităţii de metrologie este completat de o serie de acte normative, în 

mare parte, cu reglementările europene aplicabile. La sfârşitul anului 2003, acquis-

ul comunitar specific, compus din 25 de directive, a fost preluat prin transpunerea 

integrală a 24 de directive europene şi preluarea parţială a cerinţelor Directivei 

Europene 80/181/CEE referitoare la unităţi de măsură, urmare a necesităţii de 

corelare cu celelalte prevederi legale naţionale, în vigoare la data transpunerii. în 

subordinea BRML funcţionează Institutul Naţional de Metrologie (INM), organizat ca 

institut de cercetare-dezvoltare în domeniul metrologiei. 

Ca un principiu al acreditării, această activitate se desfăşoară în baza 

prevederilor standardelor de referinţă din seria SR EN 45000 şi ISO 17000, precum 

şi a acelora în legătură cu acestea. Asociaţia RENAR are exclusivitate pentru 

acreditarea laboratoarelor de încercări, laboratoarelor de etalonare, organismelor de 

certificare a produselor, organismelor de certificare a sistemelor de management al 

calităţii, organismelor de certificare a sistemelor de management al mediului, 

organismelor de certificare a sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei 

ocupaţionale, responsabilităţii sociale şi igienei alimentare, securităţii informaţiei, 

organismelor de certificare a personalului şi organismelor de Inspecţie, gestionând 

marca naţională de acreditare. 

Bazat pe prevederi legale, RENAR evaluează competenţa şi capabilităţile în 

vederea acreditării, atât în domeniul reglementat, cât şi în domeniul voluntar. în 

legătură directă cu evaluarea conformităţii în domeniul reglementat, RENAR are 

responsabilitatea evaluării capabilităţii tehnice şi competenţei laboratoarelor şi 
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organismelor ce doresc să opereze bazat pe cerinţele prevăzute în reglementările 

tehnice din domeniile anexă la Legea nr. 608/2001. Domeniile reglementate 

abordate de către RENAR, până în prezent, sunt: vase simple sub presiune şi 

echipamente sub presiune, aparate de cântărit cu funcţionare neautomată, aparate 

consumatoare de combustibili gazoşi, dispozitive medicale, ascensoare, jucării, 

echipamente de joasă tensiune şi compatibilitate electromagnetică. 

S-au creat asociaţii ale laboratoarelor (de exemplu, EUROLAB-România, 

ROLAB) precum şi ale organismelor de certificare (de exemplu, COCER - membru al 

Federaţiei Europene a Asociaţiilor Organismelor de Certificare). Societatea Română 

pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) este primul organism de cerificare activ, partener 

al Reţelei Internaţionale de Certificare (IQNet), membru al organizaţiei europene 

EUROCER-Building şi membru al EOTC. Pornind de la direcţia strategică ce vizează 

îmbunătăţirea competitivităţii produselor româneşti, în domeniul evaluării 

conformităţii se identifică trei obiective generale ce privesc: 

îmbunătăţirea cadrului legal, instituţional şi procedural aferent domeniului 

infrastructurii pentru evaluarea conformităţii, în scopul de a răspunde eficient şi 

competent solicitărilor industriei româneşti, supusă forţei concurenţiale ce 

caracterizează piaţa; 

dezvoltarea actorilor din cadrul infrastructurii pentru evaluarea conformităţii din 

România ca structuri viabile, credibile şi active la nivel naţional, european şi 

internaţional; 

educarea şi instruirea operatorilor economici, în sensul creşterii interesului 

acestora pentru utilizarea rezultatelor activităţilor prestate de către actorii din cadrul 

infrastructurii pentru evaluarea conformităţii. 

Exemple de obiective specifice de dezvoltare ale infrastructurii pentru evaluarea 

conformităţii sunt: 

a) în domeniul standardizării: 

îmbunătăţirea comunicării şi schimbului de informaţii; 

adoptarea standardelor europene ca standarde române, instrumente 

voluntare, transparente, suport pentru facilitarea comerţului la nivel naţional 

şi european; 

creşterea gradului de utilizare a standardului naţional, ca instrument obţinut 

prin consens şi pentru toate părţile interesate (de ex. ORDA - Oficiul de Stat 

pentru Drepturile de Autor); 
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elaborarea, cu respectarea regulilor standardizării europene şi 

internaţionale, de standarde naţionale originale, funcţie de cerinţele 

economiei naţionale, în special în direcţia respectării cerinţelor privind 

protecţia sănătăţii şi asigurarea securităţii omului şi mediului. 

b)în domeniul metrologiei: 

armonizarea integrală a reglementărilor specifice domeniului cu cele 

europene şi internaţionale şi implementarea acestora la nivelul cerinţelor şi 

exigenţelor din domeniu; 

asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor şi a valorilor etaloanelor la 

nivelul de exactitate internaţional şi promovarea Asociaţiei de Standardizare 

din România - ASRO - ca membru cu drepturi depline al CEN şi CENELEC; 

implementarea standardului SR EN ISO/CEI 17025:2001 referitor la 

acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări; 

transpunerea ca reglementare naţională a Directivei 2004/22/EC cu privire 

la mijloacele internaţionale de dimensionare (MID) şl asigurarea condiţiilor 

de implementare prin dezvoltarea structurilor instituţionale privind evaluarea 

conformităţii şi supravegherea pieţei în domeniu; 

îndeplinirea cerinţelor din Acordul de Recunoaştere Mutuală (MRA), a 

etaloanelor naţionale şi a certificatelor de etalonare şi de măsurare, 

eliberate de laboratoarele naţionale de metrologie din ţările membre ale 

Convenţiei MetruluIV. 

c) în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii: 

Promovarea activităţii de evaluare în vederea acreditării ca fundament al 

încrederii în competenţa laboratoarelor şi organismelor de certificare şi de 

inspecţie, implicate la rândul lor în testarea şi respectiv evaluarea 

conformităţii produselor şi serviciilor; 

extinderea domeniilor de acreditare către noi direcţii, cerute de piaţă; 

creşterea conştientizării agenţilor economici privind rolul acreditării şi 

evaluării conformităţii pentru îmbunătăţirea competitivităţii lor pe piaţă şi 

libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor; 

dezvoltarea unui sistem informaţional performant - care să asigure accesul 

rapid şi complet la informaţiile organizaţiilor europene şi internaţionale de 

profil - şi a activităţilor de instruire; 

alinierea agenţilor economici la cerinţele pieţei concurenţiale, prin 

implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii, de 
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mediu, al sănătăţii şi securităţii în muncă, al responsabilităţii sociale şi 

dezvoltarea capacităţilor proprii de testare; 

consolidarea experienţei autorităţilor competente şi organismului naţional de 

acreditare privind atestarea competenţei şi capabilităţilor tehnice ale 

organismelor care solicită evaluarea în vederea desemnării / aprobării, în 

scopul de a acţiona în domeniile reglementate aflate sub incidenţa Legii nr. 

608/2001, privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi 

completările ulterioare (OG nr. 71/2003, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 503/2003, în baza recomandărilor experţilor); 

realizarea îmbunătăţirii continue - în primul rând, la nivelul RENAR - prin 

perfecţionarea întregului sistem de management, bazat pe un sistem al 

managementului calităţii, în concordanţă cu prevederile standardului ISO 

9001:2000 şi cu setul de KPI-uri (explicaţii) elaborat de către departamentul 

EA/ISO; 

implementarea cerinţei de instruire, perfecţionare şi certificare a 

evaluatorilor, colaboratorilor, experţilor şi a auditorilor utilizaţi, raportat la 

cerinţele noilor standarde ISO 19011, ISO 17011, ISO 17024 şi instituirea 

unui sistem de evaluare permanentă a acestora; 

transformarea Centrului de Formare Pregătire pentru Acreditare RENAR într-

0 structură autonomă, care să ofere pe lângă actualele cursuri de formare şi 

perfecţionare şi posibilitatea absolvirii masteratului, respectiv a doctoratului 

în domeniile ingineriei calităţii şi fiabilităţii. 

III.2 DIRECŢII DE ACŢIUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA 
SISTEMELOR DE MANAGEMENT INTEGRAT ÎN 

ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA 

Astăzi, managementul este considerat un domeniu ştiinţific: ştiinţa 

organizării şi conducerii întreprinderii, respectiv activitatea şi arta de a conduce, 

ansamblul sistemic de concepte, teorii, legi, tehnici, metode, modele şi reguli care 

privesc organizarea şi conducerea pe baze ştiinţifice a unei entităţi economico-

sociale, conturate pe baza unor procese de colectare, sistematizare şi generalizare a 

experienţelor de vârf realizate pe plan mondial şi a rezultatelor cercetării proprii, 
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având ca scop adoptarea deciziilor optime în proiectarea şi reglarea proceselor la 

nivel microeconomic. 

Managementul organizaţiei rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de 

management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le 

guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de 

conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii. Procesul tipic 

de management cuprinde trei faze principale, care se pot structura în funcţie de 

condiţiile şi necesităţile concrete: 

a) Faza previzională, caracterizată prin preponderenţa previziunii şi a viziunii 

prospective, axată pe anticiparea de modalităţi, metode, soluţii, etc. 

organizatorice, motivaţionale, de evaluare, corespunzător evoluţiei 

predeterminate a organizaţiei; este faza în care se stabilesc obiectivele 

unităţii, deciziile strategice şi tactice fiind prioritare; 

b) Faza de operaţionalizare, în care este preponderentă organizarea, 

coordonarea şi antrenarea personalului în vederea realizării curente a 

obiectivelor cuprinse în planurile şi prognozele organizaţiei; 

c) Faza de comensurare şi interpretare a rezultatelor, fază finală, în care 

predomină exercitarea funcţiei de evaluare - control în raport cu obiectivele 

şi criteriile stabilite în prima fază. Pregăteşte reluarea ciclului managerial, 

concluziile ei permiţând corectarea şi adaptarea permanentă a conţinutului 

procesului managerial la dinamica organizaţielV. 

Printre cele mai utilizate tipuri şi sisteme de management se înscriu: 

1) Managementul prin obiective (MPO), bazat pe determinarea riguroasă a 

obiectivelor până la nivelul executanţilor - care participă nemijlociit la 

stabilirea lor - şi pe corelarea strânsă a recompenselor şi, respectiv, a 

sancţiunilor cu nivelul realizării obiectivelor prestabilite. De regulă, MPO 

cuprinde întreaga activitate a organizaţiei şi conţine şase componente: 

sistemul de obiective, programele de acţiuni, calendarele de termene, 

bugetele de venituri şi cheltuieli, repertoarele de metode şi instrucţiunile de 

respectat. Concret, conceperea şi implementarea MPO implică şase etape / 

componente principale: 

Stabilirea obiectivelor fundamentale ale organizaţiei; 

Stabilirea obiectivelor derivate, specifice şi individuale; 

Elaborarea programelor de acţiuni, a calendarelor de termene, a bugetelor şi 

a listei de metode; 
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Adaptarea corespunzătoare a subsistemelor decizional, structural şi 

informaţional ale organizaţiei la cerinţele realizării obiectivelor; 

Urmărirea permanentă a realizării obiectivelor; 

Evaluarea realizării obiectivelor şi recompensarea personaluluIV. 

2) Managementul prin proiecte (MPP), poate fi definit ca un sistem de 

management cu o durată de acţiune limitată, cel mai adesea câţiva ani, 

conceput în vederea soluţionării unor probleme complexe, dar definite 

precis, cu un puternic caracter inovaţional, care implică aportul unei largi 

game de specialişti, din subdiviziuni organizatorice diferite, integraţi 

temporar într-o reţea organizatorică autonomă. 

3) Managementul pe produs (MPPr), definit ca un sistem caracterizat prin 

atribuirea principalelor sarcini, competenţe şi responsabilităţi de conducere 

privind fabricarea şi comercializarea unui produs sau a unei grupe de 

produse asemănătoare, cu pondere semnificativă în producţia întreprinderii, 

unui cadru de conducere care se ocupă în exclusivitate de adoptarea 

deciziilor şl operaţionalizarea acţiunilor pentru menţinerea şi creşterea 

competitivităţii sale. 

4) Managementul prin excepţii (MPE), este un sistem simplificat, bazat pe 

vehicularea ascendentă selectivă a informaţiilor care reflectă abateri de la 

limitele de toleranţă stabilite şi pe concentrarea celor mai buni manageri şi 

specialişti în zonele decizionale şi operaţionale cheie pentru competitivitatea 

firmelV. 

5) Managementul prin bugete (MB), este un sistem ce asigură previzionarea, 

controlul şi evaluarea activităţilor organizaţiei şi a principalelor sale 

componente - procesuale şi structurale - cu ajutorul bugetelor. 

6) Managementul participativ (MP), constă în exercitarea principalelor procese 

de management prin implicarea unui grup de proprietari şi/sau de manageri 

şi executanţi, utilizând o gamă variată de modalităţi, între care organismele 

participative instituţionalizate ocupă o poziţie centrală. Este o stare de spirit 

ce caracterizează firmele competitive. 

în condiţiile reale de acum, de „schimbări şi incertitudini" continui, în cele 

mai multe organizaţii trebuie căutate noi metode şi instrumente, în primul rând în 

domeniul managementului calităţii, care să permită depăşirea diverselor bariere. 

Pentru orice organizaţie, indiferent de tipul produselor / serviciilor realizate, mărime 

sau felul proprietăţii, abordarea integrală a celor patru domenii - calitate, mediu, 
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siguranţă şi sănătate în muncă, responsabilitate socială - devine o necesitate 

stringentă, logică şi utilă. 

Integrarea totală a sistemelor de management se realizează în concordanţă 

cu experienţa acumulată de către cei care au reuşit în afaceri, valorificând 

experienţa structurată în prevederile standardelor internaţionale ISO 9000, ISO 

14000 şi altor referenţiale. Toate acestea constituie know-how gratuit pentru orice 

factor interesat şi dispus să le înţeleagă şi să le aplice. 

Abordarea unui sistem de management integrat la nivelul fiecărei organizaţii 

constituie, în zilele noastre, caracteristica de obligativitate pentru reuşita în afaceri. 

Toate acestea pentru trei motive generale care pot fi determinante: 

a) De imagine (se poartă azi .^certificate''); 

b) Cerinţe exterioare organizaţiei (clienţi, societate, , care nu iartă)] 

c) Nevoia de îmbunătăţire a situaţiei existente în organizaţie (mai ales în 

privinţa managementului). 

Un al patrulea motiv este legat de logica lucrurilor: produsul / serviciul 

intenţionat (dorit, aşteptat, proiectat) se realizează integrat, în cadrul unui proces 

integrat, obţinându-se calitatea în condiţiile de mediu, de siguranţă în muncă şi de 

responsabilitate socială, prestabilite. Este evident că un sistem management - de 

asemenea integrat - ajută la ţinerea sub control simultan a tuturor cerinţelor privind 

calitatea & mediul & securitatea şi sănătatea în muncă & responsabilitatea socială. 

Atunci când produsul fabricat este utilizat şi în domeniul auto, clienţii cer 

sistem management-calitate certificat după specificaţia tehnică ISO/TS 16949:2002 

şi astfel mai apare o nevoie de integrare. Viitorul rezervă celor mai multe organizaţii 

şi o altă surpriză, respectiv nevoia de sistem management al informaţiilor: 

-Clienţii încep să ceară tot mai acut administrarea controlată şi transparentă a 

tuturor datelor şi informaţiilor legate de produsele / serviciile solicitate; 

-Informatica - IT - devine un factor esenţial în dezvoltarea unei organizaţii (ISO 

17799:2002). 

Rezolvarea va fi aceeaşi: o abordare integrată şi din punct de vedere 

informaţional la nivelul SMI din organizaţie. Pentru toate sistemele amintite, pentru 

întregul sistem de management integrat, baza o constituie sistemul de management 

al calităţii (SMC) după SR EN ISO 9001:2001 şi sistemul de management al mediului 

(SMM) după ISO 14001:2004 - documentele de referinţă cele mai actualizate - pe 

osatura cărora se poate, şi se recomandă, să se construiască tot ceea ce urmează. 

Dezvoltarea noilor generaţii de management lărgeşte mult sfera de cuprindere a 
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acestui sistem. Majoritatea organizaţiilor din România se găsesc în faţa unor noi 

cerinţe: în contextul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a UE, problemele privind 

calitatea produselor şi serviciilor, calitatea vieţii, protecţia socială, protecţia mediului 

înconjurător, asigurarea vieţii, securităţii şi sănătăţii salariaţilor trebuie să capete o 

importanţă tot mai mare în preocupările managerilor. 

Concepte separate precum securitate şi sănătate în muncă (SSM) şi 

responsabilitatea socială (RS) şi multe altele, nu mai pot fi luate drept entităţi de 

sine stătătoare, separate de problemele afacerii, ci ca părţi ale unui sistem de 

management integrat tot mai cuprinzător / complex, în funcţie de planul de afaceri 

şi strategia firmei pe termen scurt, mediu şi lung elaborate / aprobate de entităţile 

competente. 

Parlamentul European a adoptat în martie 2001 EMAS II (Environmental 

Management and Auditing Scheme = Schema comunitară de eco-management şi 

auditare a mediului) - pentru organizaţiile din UE - prin Directiva nr. 761/2001/EC, 

împreună cu ghidul pentru implementare nr. 2001/681/EC. Prin intermediul acestei 

reglementări. Uniunea Europeană stabileşte participarea voluntară a societăţilor 

comerciale la un sistem comun privind managementul şi evaluarea de mediu a 

acestora şi subliniază, în acelaşi timp, responsabilitatea întreprinderilor, nu numai 

pentru întărirea economiei, ci şi pentru protecţia mediuluIV. Industria trebuie să 

poarte propria răspundere pentru tratarea efectelor asupra mediului, a propriilor 

activităţi şi cu ajutorul reglementării privind eco-auditul să contribuie la un concept 

activ al protecţiei mediului înconjurător. Directiva EMAS 11:2001 impune 

implementarea unui SMM (art. 3, pct. 2 a), care trebuie să îndeplinească cerinţele 

din Anexa A, în acest mod ISO 14001:2004 devenind parte integrantă din directiva 

europeană. 

Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) a elaborat ghidul „Principii 

directoare privind implementarea SMSSM" - ILO-OHS:2001 - iar Normele generale 

de protecţia muncii (NGPM-2002) au introdus noţiuni noi, precum: 

a) Sistem de management privind securitatea şi sănătatea în muncă (SMSSM); 

b) Audit al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM); 

c) Conform art. 10 şi art. 20 - eşalonat până în 2012 - devine obligatorie 

implementarea SMSSM pentru toate organizaţiile din România cu peste 50 

de salariaţi. 
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Experţii şi specialiştii organizaţiilor ce au atins excelenţa industrială 
recomandă integrarea completă, idee la care subscriem şi noi, aspect care 
presupune: 

Exprimarea într-un singur document a politicilor de calitate - mediu -

securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială; 

Realizarea unui manual unic care să explice modul în care au fost integrate 

cele patru sisteme de management: SMC + SMM + SMSSM + SMRS; 

Proiectarea unor proceduri de sistem: 

- Generale, pentru clauzele / cerinţele comune tuturor sistemelor 

integrate; 

- Parţiale, în scopul documentării clauzelor / cerinţelor comune din 

două -

trei sisteme, şi 

- Specifice, pentru clauzele / cerinţele formulate doar într-un singur 

referenţial. 

-Elaborarea unor documentaţii cuprinzând un număr cât mai mare de 

documente comune, cu participarea unor persoane având responsabilităţi în 

toate domeniile implicate; 

Integrare la nivelul proceselor; 

Integrare la nivelul resurselor umane. 

Un obiectiv major al abordării noilor referenţiale, din ultima revizie, este 
micşorarea birocraţiei, prin: 

a) Reducerea la maxim a tuturor documentelor care nu şi-au justificat 

existenţa; 

b) Simplificarea la maxim a acestora, prin concizie narativă şi folosirea pe scară 

tot mai largă de reprezentări grafice; 

c) Proiectarea, implementarea şi monitorizarea circuitelor optime ale 

informaţiilor de bază, din procesele principale, care să asigure minimum de 

documente, avizări, aprobări, ţinere sub control, etc.; 

d) Orientarea organizaţiei spre performanţă şi nu spre documente de orice fel. 

Birocraţia nu este generată de referenţiale, ci mai degrabă, de modul în care 
specialiştii organizaţiei decid abordarea cerinţelor acestora. Standardul ISO/TR 
10013:2001 „Linii directoare pentru documentele sistemului de management al 
calităţii", poate constitui un ghid foarte util. Recomandările celor cu rezultate de vârf 
trimit la mai multă gândire (PDCA), cu documente numai acolo unde se justifică, dar 
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şi acestea concepute după principii precum: acoperirea unor necesităţi reale; 
elaborarea de către utilizatori; concizie, accesibilitate, adecvare; monitorizare şi 
îmbunătăţire continue; flexibilitate. 

Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii care s-au decis să 
înceapă sau să continue acţiunea de proiectare şi implementare a unui sistem de 
management integrat total, în Tabelul III.l sunt redate procedurile SMI - SMC & 
SMM & SMSSM & SMRS - cerute de referenţiale: 

? N r i T S R E N Î S O 1 C i t . 1 A c t i v i t a t e | . ^ o o i 
I S O 

i 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 
O H S A S 

1 8 0 0 1 : 1 9 9 9 
S A 

8 0 0 0 : 2 0 0 1 
i ^ 1 Control documente [ Procedură 

I documentată 
Procedură 

recomandată 
Procedură 

recomandată 
— 

^ i Control înregistrări > 3 
Procedură 

documentată 
Procedură 

recomandată 
Procedură 

recomandată 
— 

i 3 Audituri interne 1 frocedură 
1 documentata 

Procedură 
recomandată 

Procedură 
recomandată 

Cerinţă parţial , 
documentată 

; 4 Control 
neconformităţi 

Procedură 
documentată 

Procedură 
recomandată 

Procedură 
recomandată 

Cerinţă parţial 
documentată 

j 5 A C , u n , ™ i Procedură 
documentată 

Procedură 
recomandată 

Cerinţă parţial | 
documentată ^ 

6 
i 

Procedură 
documentată 

Procedură 
recomandată 

ş 
iî 

7 i Analiză efectuată 
1 ^ de management 

i Procedură 
recomandată 

Cerinţă parţial 
documentată 

Procedură 
recomandată 

Cerinţă parţial \ 
documentată \ 

Ş 8 Comunicare Procedură 
recomandată 

Cerinţă parţial 
documentată 

Cerinţă parţial 
documentată 

— 

9 

^ ^ i 

Instruire, i « ^ -
conştientizare, 

1 competenţă ! documentata 

Procedură 
recomandată 

Procedură 
recomandată 

Cerinţă parţial 
documentată 

10 ̂  1 Aspecte de mediu _ Procedură 
recomandată 

— — 

11 1 Prevederi legale şi 
1 i alte cerinţe — 

Procedură 
documentată 

Procedură 
recomandată 

Procedură 
recomandată 

i 12 ̂  1 Control operaţional Procedură 
recomandată 

Procedură 
documentată 

Cerinţă parţial 
documentată 

— 

13 1 1 Pregătire pentru 
situaţii de urgenţă — 

Procedură 
recomandată 

Procedură 
recomandată 

Procedură 
recomandată 

14 Monitorizare şi 
măsurare 

Procedură 
recomandată 

Procedură 
documentată 

Procedură 
recomandată 

— 

15 Identificare, 
evaluare şi control 
risc 

— — 
Cerinţă parţial 
documentată 

Cerinţă parţial 
documentată 

16 Muncă infantilă şi 
1 muncă obligatorie 
/ forţată 

— — — 
Procedură 

documentată 

17 Libertate de 
asociere, de 
constituire în 

— — — 
Procedură 

documentată \ 
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^ sindicate a 
^ salariaţilor şi 
^ dreptul la negocieri 
; colective 

18 1 Orar şi salarizare 
minimă — — 

19 

r ;; 

Discriminare şi 
pedepse / practici 
disciplinare 

— — 

Procedură 
documentată 

Cerinţă parţial 
documentată 

Aşadar, în orice organizaţie poate fi abordat un Sistem de Management Integrat -
SMI -

- calitate (în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2001, cu 

luarea în considerare a SR EN ISO 9004:2001 - ghid inclusiv pentru 
eficienţă - şi a celorlalte standarde din familia ISO 9000); 
mediu (conform ISO 14001:2004, cu respectarea noului ISO 14004 şi a 
celorlalte standarde „verzi"); 

- securitate şi sănătate în muncă (conform OHSAS 18001:1999 + 

Amendamentul 1:2002, OHSAS 18002:2000 şi ILO-OSH:2001); 
responsabilitate socială (în conformitate cu SA 8000:2001). 

§1.Sistem de management al calităţii (SMC) 

Dacă, în spiritul standardelor ISO 9000:2000 vom asimila noţiunii de calitate 
noţiunea de performanţă (a unei persoane, activităţi, relaţii, produs, proces, 
organizaţii, etc.), iar managementul calităţii îl vom privi ca management al 
performanţei unei organizaţii, atunci tema erorilor manageriale ni se pare de o 
importanţă majoră. Aceasta pentru că erorile manageriale, categoria cea mai 
semnificativă a erorilor dintr-o organizaţie, pot diminua performanţa la toate 
nivelurile şi în diverse grade, până la afectarea vitală a supravieţuirii organizaţiei, a 
membrilor ei sau a mediului ambiant. 

A greşi o dată, înseamnă o eroare. A repeta greşeala, poate fi fatal. J.M. 
Juran afirma că „80 % din totalul erorilor care se produc într-o organizaţie, se 
datorează managementului". Toate aceste lucruri ne conduc la ideea că 
implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe eliminarea şi 
prevenirea valorilor, trebuie să fie privită ca o acţiune de mare importanţă pentru 
supravieţuirea organizaţiei şi îmbunătăţirea performanţei acesteia. 

în general, sunt cinci cauze pentru care oamenii comit erori: insuficiente 
cunoştinţe / superficialitate; pasivitate / comoditate; insuficientă forţă / resurse; 
lipsă de exerciţiu practic / instruire; rutină / automatism. 
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în domeniul proceselor manageriale prevalente sunt primele trei tipuri de 
cauze, întrucât necunoaşterea suficientă a legilor şi regulilor de bună practică ale 
managementului, precum şi lipsa de disciplină şi forţă de implementare a lor 
constituie cauzele majore ale erorilor manageriale. Cine acumulează cele mai puţine 
greşeli câştigă în competiţia vieţii sau în cea de pe piaţă. 

Orice defect are o cauză (principală) care îl generează. Dispariţia definitivă a 
defectului sau rezolvarea problemei poate fi obţinută numai dacă este eliminată 
cauza care l-a creat. Noţiunile de corecţie (intervenţie asupra defectului / problemei, 

pentru eliminare), acţiune corectivă (intervenţie asupra cauzei principale a 

defectului, după ce acesta a apărut, în scopul eliminării pe viitor a apariţiei sale) şi 

acţiune preventivă (intervenţie asupra cauzei principale ce ar putea genera un 

defect, în scopul prevenirii apariţiei sale), dacă sunt înţelese şi implementate corect, 
sunt utile. 

Este vitală generalizarea managementului în spaţiu, prin aplicarea ciclului 
Deming PDCA în toate procesele. Pentru ca o acţiune să fie bine condusă, ea trebuie 
să fie realizată în patru faze: P = planificare, D = execuţie, C = verificare, măsurare 

conformitate rezultate şi A = analiză şi îmbunătăţirii. 

Managementul analizat prin prisma timpului are la bază trei întrebări: 
-Ce vreau să devin ? (viziune, misiune, politică, obiective, ţinte). 

-Cine sunt ? (cunoaştere de sine, autoevaluare, diagnostic). 

-Cum ajung să fiu ceea ce vreau ? (strategie, planuri de acţiune, planuri de 

afaceri). 

Pentru a fi cu adevărat lider, pentru a te conduce pe tine şi pe oameni prin 
viaţă, prin „vânturi şi valuri", trebuie să ai curajul de a-ţi fixa un ideal şi să fii 
perseverent şi atent la ocaziile favorabile, pentru a-l atinge. 

Standardele utile pentru proiectarea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii într-o organizaţie 
sunt menţionate în Tabelul III.2: 
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Tabelul III.2 Standarde in legătură cu sistemele de management al 

STANDARD 
SR EN ISO 9000 : 2000 
Sisteme de management 
al calităţii • Principii 
fundamentale şi vocabular 

calităţii 
COiniNJ^ 

Stabileşte conceptele / principiile fundamentale ale 

sistemelor de management al calităţii şi stabileşte 

j punctul de plecare pentru seria ISO 9000 

j Defineşte termenii specifici / terminologia în scopul 

( înţelegerii standardelor din familia ISO 9000 pentru a 

j evita orice neînţelegere în utilizare a acestora 

SR EN ISO 9001 : 2001 
Sisteme de management 
al calităţii • Cerinţe 

f Este standardul utilizat ca referenţial în procesul de 

[ evoluţie a abilităţii de a satisface cerinţele clientului şi 

[ a cerinţelor reglementate aplicabile, prin care se 

J urmăreşte satisfacţia clientului 

E Este, în prezent, singurul standard din familia ISO 

j 9000 ce constituie referinţă în certificarea de terţă 

Iparte 

SR EN ISO 9004 : 2001 
Sisteme de management 
al calităţii • Linii directoare 
pentru îmbunătăţirea 
performanţelor 

SR ISO 10005 : 1999 
Managementul calităţii 
Ghid pentru planurile 
cajiţăţij 

Este un standard ghid în procesul de îmbunătăţire 

continuă a sistemului de management a calităţii în 

beneficiul tuturor părţilor interesate, prin creşterea 

satisfacţiei clienţilor 

Furnizează linii directoare care depăşesc cerinţele 

prezentate în SR EN ISO 9001:2001 în scopul de a 

lua în considerare atât eficacitatea cât şi eficienţa 

unui sistem de management al calităţii şi în 

consecinţă potenţialul de îmbunătăţire a 

performanţelor unei organizaţii 

Pune la dispoziţie un mecanism care să facă legătura 

dintre cerinţele generice ale elementelor sistemului 

calităţii şi cerinţele specifice ale unui produs, proiect 

sau contract 

SR ISO 8258 + CI : 1999 
Fişe de control Shewhart 

SR ISO 9004 - 4 + A l : 
1996 
Managementul calităţii şi 

ii elemente ale sistemului 
j calităţii • Partea 4: Ghid 
|| pentru îmbunătăţirea 
j calităţii 

La ora actuală există o adevărată teorie a capabilităţii 

în care un loc important îl ocupă diferitele „generaţii'' 

de indici de capabilitate, cei mai cunoscuţi fiind Cp şi 

SR ISO 10005 : 1999 
Managementul calităţii • 
Ghid pentru planurile 
calităţii 

Furnizează liniile directoare pentru implementarea în 

cadrul unei organizaţii a îmbunătăţirii continue a ^ 

calităţii S 

Este un standard ghid în procesul de îmbunătăţire |i 

continuă a sistemului de management a calităţii în [| 

beneficiul tuturor părţilor interesate 

Pune la dispoziţie un mecanism care să facă legătura 

dintre cerinţele generice ale elementelor SMC şi 

cerinţele specifice ale unui produs / proiect/ contract 

Furnizează linii directoare pentru a ajuta organizaţiile 

în elaborarea, analizarea, acceptarea şi revizuirea || 

planurilor calităţii (a documentelor care prezintă jj 

resursele, practicile şi succesiunea activităţilor |1 

referitoare la calitate şi relevante pentru un anumit 1 

produs, proiect sau contract) J 

BUPT



190 Cercetări în domeniul implementării sistemelor de managennent integrat - 3 

SR ISO 10006 : 1997 
Managementul calităţii • 
Linii directoare referitoare 
la calitatea în 

jnanagementul proiectjjluj_ 
SR ISO 10007 : 1995 
Managementul calităţii • 
Ghid pentru 
managementul 
configuraţiei 

W ^ Î O O Î F ^ T l ? ^ 
Cerinţe de asigurarea 
calităţii pentru 
echipamentele de 
măsurare • Partea 1: 
Sisteme de configurare 
metrologică pentru 
echipamentele de 
măsurare 

Ghid ce ajută organizaţia să se asigure atât de 

calitatea proceselor proiectului, cât şi de cea a 

produselor proiectului 

Este un standard ghid pentru a asigura calitatea în 

managementul proiectelor (de proces, de produs) 

Stabileşte liniile directoare pentru a se asigura că un 

produs complex continuă să funcţioneze atunci când 

componentele sale sunt schimbate individual 

Este un standard ghid pentru a asigura că un produs 

complex continuă să funcţioneze atunci când sunt 

schimbate c^^  

Este un standard ghid referitor la principalele aspecte 

ale sistemului de calibrare pentru a asigura că 

măsurătorile sunt efectuate cu acurateţea 

intenţionată 

Ghid cuprinzând principalele caracteristici ale unui 

sistem de etalonare pentru a se asigura că 

măsurătorile sunt efectuate cu exactitatea 

intenţionată 

ii SR EN 10012 - 2 : 2000 
I Asigurarea calităţii pentru 
J echipamente de măsurare 
I • Partea 2: Ghid pentru 
I controlul proceselor de 
[măsurare 

Ghid suplimentar pentru aplicarea controlului statistic 

al procesului atunci când acesta este adecvat pentru 

îndeplinirea obiectivelor din Partea 1 

Cuprinde recomandări (şi îndrumări de implementare 

ale acestora) referitoare la asigurarea calităţii 

proceselor de măsurare efectuate de organizaţie 

SR ISO 10013 : 2001 
Linii directoare pentru 
documentele sistemelor de 
management al calităţii 

ISO / TR 10014 : 1998 
Linii directoare pentru 
gestionarea beneficiilor 
calităţii 
SR ISO 10015 : 2000 
Managementul calităţii • 
Linii directoare pentru 
instruire 
SR 13405 : 1998 
Formare profesională 
Terminologie 
ISOTTS 16949 : 2002 
Sistemele calităţii • 
Furnizorii din industria de 
automobile • Cerinţe 
particulare pentru 
aplicarea lui 
ISO 9001 : 2000 

Standard mult mai complet decât ediţia precedentă, 

fiind recomandat şi pentru alte sisteme de 

management, cum ar fi cel de mediu, SSM, etc. 

î Furnizează liniile directoare pentru pregătirea, 

ii elaborarea şi controlul manualelor calităţii 

f^Ghid referitor la modul de obţinere a beneficiilor 

I economice din aplicarea managementului calităţii 

\ Explicitează ce linii directoare trebuie urmărite pentru 

i gestionarea beneficiilor 

^~Furnizează liniile directoare pentru elaborarea, 

implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea 

strategiilor şi sistemelor de instruire care influenţează 

calitatea produselor furnizate de organizaţie 

Defineşte termenii frecvent utilizaţi în domeniul 

formării profesionale, în relaţiile dintre serviciile de 

formare şi beneficiarii acestor servicii 

Specificaţia tehnică conduce la elaborarea unui sistem 

de management al calităţii care să ofere îmbunătăţire 

continuă, punând accentul pe prevenirea defectelor şi 

reducerea variaţiei şi a risipei în lanţul aprovizionării 

Evită multiplele audituri de atestare şi oferă o 

abordare comună a unui sistem de management al 

calităţii pentru producţia de automobile şi pentru 

companiile importante producătoare de piese de 
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I schimb 

SR EN ISO / CEI 17025 : 
2001 
Cerinţe generale pentru 
competenţa laboratoarelor 
de încercări şi etalonări 

Cuprinde toate cerinţele pe care trebuie să le 

îndeplinească laboratoarele de încercări şi etalonări, 

dacă doresc să demonstreze că ele funcţionează 

conform unui sistem al calităţii, că sunt competente 

tehnic şi că sunt capabile să genereze rezultate valide 

din punct de yeidere tehnic 

SR EN ISO 19011 : 2003 
Ghid pentru auditarea 
sistemelor de management 
al calităţii şi/sau al 
mediului 

Furnizează îndrumări referitoare la principiile de 

auditare, conducerea programelor de audit, 

desfăşurarea auditurilor sistemelor de management 

al calităţii şi sistemelor de management de mediu 

Este un standard ghid pentru a verifica abilităţile 

sistemului de a realiza obiectivele definite ale calităţii 

şi de mediu 

Indică liniile directoare pentru a verifica abilitatea 

sistemului de a îndeplini obiectivele definite ale 

i SR EN 30012 - 1 : 1995 / 1 
1 SR EN 30012 - 1 / CI : 1 
1 1996 i 
j Condiţii de asigurare a 
calităţii pentru 
echipamente de măsurare | 

5 • Partea 1: Sistemul de 
j configurare metrologică a 
(j echipamentului de 
^ măsurare 

j Cuprinde condiţiile de asigurare a calităţii aplicabile j 
i de organizaţie pentru a se asigura că măsurările sunt § 

j efectuate cu exactitatea dorită 

; Recomandă stabilirea capabilităţii echipamentului de J 
i măsurare şi acreditarea laboratorului de încercări şi / ii 
i sau de etalonare 

Descrie sistemul de configurare metrologică j 
corespunzătoare a echipamentului de măsurare 

j SR EN 45014 : 1993 
Criterii generale pentru 
declaraţia de conformitate 
dată de furnizori 

Specifică criteriile generale pentru declaraţia de l 

conformitate dată de organizaţie clienţilor săi j 
Explică modul în care trebuie să arate formularul de \ 

completat j 

Au fost identificate opt principii ale managementului calităţii ce trebuie să fie 
utilizate de managementul de vârf pentru a conduce organizaţia către îmbunătăţirea 
continuă a performanţei: 

1)Focalizarea organizaţiei către satisfacţia şi fidelizarea clientului (Organizaţia 

depinde de clienţii acesteia şi de aceea trebuie să înţeleagă necesităţile 

existente şi viitoare ale clienţilor, să satisfacă cerinţele şi să lupte pentru a 

depăşi aşteptările acestora); 
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2)Leadership (Conducătorii stabilesc unitatea scopurilor şi direcţia organizaţiei. 

Ei trebuie să creeze şi să menţină un mediu intern care să permită 

personalului implicarea totală în atingerea obiectivelor organizaţiei)', 

3)Implicarea personalului (oamenii, la toate nivelurile, constituie esenţa 

organizaţiei şi implicarea lor totală permite ca abilităţile acestora să fie 

utilizate în beneficiul organizaţiei); 

4)Abordarea procesului (Rezultatul dorit este obţinut mult mai eficient când 

activităţile şi resursele aferente sunt conduse ca un proces); 

5)Abordarea sistematică a managementului (Identificarea, înţelegerea şi 

conducerea unui sistem de procese inter-relaţionale, pentru un set de 

obiective date, îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea unei organizaţii); 

6)îmbunătăţirea continuă (îmbunătăţirea continuă trebuie să fie un obiectiv 

permanent al organizaţiei); 

7)Abordarea factuală în luarea deciziilor (Deciziile efective sunt bazate pe 

analiza datelor şi informaţiilor); 

8)Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii Organizaţia şi furnizorii acesteia sunt 

într-o relaţie de inter-dependenţă, iar relaţiile mutuale şi benefice cresc 

abilitatea ambelor părţi de a crea valoare). 

Pe baza principiilor managementului calităţii se realizează documentaţia 
sistemului de management al calităţii, cu următoarea structură de tip piramidal: 

a) Viziunea, misiunea, politica generală, politica referitoare la calitate (ale 

organizaţiei); 

b) Program de management / de aplicare politică, obiective; 
c) Manual calitate; 
d) Planuri calitate; 
e) Proceduri generale, a căror documentare este cerută explicit de ISO 9001 

(referitoare ia procesele de: controlul documentelor, controlul înregistrărilor, 

audit intern, controlul produsului neconform, acţiune corectivă, acţiune 

preventivă); 

O Proceduri operaţionale (descriu managementul proceselor, inter-

departamentale în conformitate cu cerinţele ISO 9001); 

g) Proceduri de lucru + Instrucţiuni de lucru / control / încercare (descriu 

activităţi specifice); 

h) înregistrări (formulare, etichete, ştampile, semnături autorizate, poansoane, 

ş.a.m.d.); 
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i) Documentaţie tehnică referitoare la produs şi la proces tehnologic; 
j ) Documente organizaţionale (regulament intern, organigramă, fişe de post); 

k) Legislaţie (standarde, normative, reglementări, legi aplicabile proceselor / 

produselor). 

Excelenţa industrială presupune aplicarea eşalonată a unui program de 
minimizare a pierderilor - care trebuie să conducă la o reducere a costurilor, la alte 
beneficii economice, creşterea protecţiei mediului, îmbunătăţirea condiţiilor şi 
siguranţei locurilor de muncă - în paralel cu implementarea sistemului de 
management al calităţii sau a unui sistem integrat. 

Minimizarea pierderilor: 
Este o grupare de activităţi care sporeşte eficienţa afacerilor de a folosi 

resursele sale pentru a produce bunuri (nu este un management al 
pierderilor). Procedând astfel, se reduce sau se elimină, de asemenea, sursa 

pierderilor. Acesta este rolul producţiei. 

Este un program „de afaceri'' (nu este un program „de mediu"). Este 

responsabilitatea conducerii împreună cu departamentul producţie sau 

mentenanţă şi cumpărări să folosească materii prime, alte resurse şi stocuri, 

cât mai eficient, pentru a realiza produse şi profit (nu pierderi). 
Trebuie să fie responsabilitatea departamentului producţie sau mentenanţă 

şi aprovizionare / import - cu ajutor din partea altor colective / persoane 

implicate - să preia conducerea organizării şi introducerii programului de 

minimizare a pierderilor în organizaţie, iar în final trebuie să răspundă de 

urmărirea progresului programului şi de raportarea rezultatelor, 

înseamnă orice activitate care reduce cantitatea de pierderi generată sau 

produsă într-o întreprindere comercială sau de producţie (nu administrarea 
deşeurilor, nici înlăturarea sau tratarea acestora, după ce au fost deja 
generate). 
Elementele programului de minimizare a pierderilor şi revizuirea majoră a 

proiectelor - din punct de vedere al mediului înconjurător - sunt redate succint în 
Tabelul III.3: 
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Tabelul III.3 Paralelă între fazele minimizării pierderilor şi fazele revizuirii proiectelor 

Fază Elemente ale programului j 
de minimizare a ! 

pierderilor (în zece faze) 1 

Revizuirea majoră, 
din punct de vedere al mediului înconjurător, 

a proiectelor (în zece faze) 

5 1 : Angajament conducere, 
i conducere şi valori i 

) 

i 1 

; Analiză preliminară a anteproiectului: verificare iniţială, 
i evaluare preliminară a annplasamentului construcţiei, 
1 evaluări de bază cu privire la protecţia mediului 

S 2 ! fOrganizare, responsabilităţi, | 
i contabilizare rezultate 

1 Numire conducător de mediu pentru proiect: stabilire 
^ responsabilităţi, definire rol (conduce sau coordonează) 

r 3 i i împărţire organizaţie în 1 
1 secţiuni logice 

j Definire obiective de mediu ale proiectului: conţinut, 
j ierarhizare emisii şi evacuări, tipuri de emisii şi deversări 

î ^ i Constituire şi instruire echipe | 
1 pe departamente 

1 Identificare cerinţe pentru autorizaţii: necesare în general, 
^ cerinţe pentru autorizaţii, dificultăţi în obţinere 1 

5 i 1 Contabilizare pierderi / 
cunoaştere pierderi proprii 

1 Determinare reglementări privind protecţia mediului: ce 
1 trebuie să conţină, la ce conduc în afară de legislaţie şi de 
politica organizaţiei ! 

^ 6 Contabilizare costuri l 

! 

1 Realizare analiză globală de minimizare a pierderilor: 
1 identificare şi analizare fluxuri tehnologice (lista A), analiză 

fluxuri de materii neutilizabile (lista B), mod de evaluare a 
întregului proces 

1 7 ii 
j: 

Stabilire obiective şi priorităţi Aplicare cele mai bune practici de protecţie a mediului 
pentru instalaţii fără emisii / evacuare: ce să minimizeze 

1 proiectarea (lista C), analizare emisii întâmplătoare 

1 8 
ţ 
1 

1 1 

: î 
ii f 

Analiză şi planificare 
i minimizare pierderi 
j Elaborare plan bazat pe 
1 obiective şi priorităţi 
i j 

Determinare cerinţe de tratare şi eliminare a deşeurilor: 
procese speciale, tratare fluxuri nefolositoare (lista D): J 
ultima opţiune, după studierea opţiunilor de minimizare / | 
reutilizare, rareori prezintă avantaje economice tentante, 
selectarea variantei cu cel mai avantajos preţ, scopul ca 
emisiile/deversările să fie „curate" 

Ij 9 j j Grafic pentru aplicare şi 
1 desemnare responsabilităţi 

Efectuare analiză tehnică a opţiunilor de administrare a j 
pierderilor: analiză tehnică şi economică (faza 6, faza 7, faza | 
8), pe ce se bazează elementul economic, pe ce se bazează 
opţiunile economice 

1 10 1 Urmărire pentru susţinerea 
^ î progreselor 
1 ii p ii 

Vedere de ansamblu asupra proiectului, din punct de vedere ;; 
al mediului: sumarul rezultatelor (lista E), concluzii şi 
propuneri concrete 

§2.Sistem de management de mediu (SMM) 

Poluarea nu cunoaşte frontiere: ea afectează continentele sau întreg globul, 
regiuni sau doar localităţi / organizaţii. în fiecare an, aproximativ 2 miliarde de tone 
de deşeuri se produc în statele membre ale Uniunii Europene, iar emisii de bioxid de 
carbon cresc zilnic, datorită utilizării surselor tradiţionale de energie în întreprinderi / 
locuinţe şi pentru autovehicule. 

Calitatea vieţii în Europa - mai ales în zonele urbane - a scăzut considerabil 
datorită poluării, zgomotului şi distrugerilor. 

în Europa, problema mediului înconjurător este în strânsă legătură cu Piaţa 
Internă a Uniunii Europene, cu agricultura, transporturile, energia, politicile 
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industriale şi sociale. Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la concluzia că 
este imposibil să se obţină, la nivel local sau naţional, ceea ce trebuie făcut la nivelul 
întregii Europe, integrând în strategiile lor politica de mediu a Uniunii Europene. 

Ţările în curs de dezvoltare se confruntă cu o altă dilemă: industrializarea, 
dar, în acelaşi timp, determină degradarea mediului înconjurător. Datorită creşterii 
populaţiei şi industrializării, deşeurile şi poluanţii sunt eliminaţi mai rapid decât 
poate mediul să îi absoarbă, iar resursele naturale sunt consumate mai repede decât 
se poate regenera. Ca rezultat, aerul, apa şi solul devin din ce în ce mai poluate şi 
degradate, iar în ţările mai dezvoltate sunt deja necesare operaţiuni de „curăţire". 

în această perioadă. Comunitatea Europeană a adoptat aproximativ 200 de 
acte legislative, în principal privind limitarea poluării prin introducerea unor 
standarde minime, mai ales în domeniul managementului deşeurilor, poluării apei şi 
poluări aerului. Simpla introducere a unui cadru legislativ nu poate, însă, preveni 
deteriorarea mediului înconjurător, iar creşterea conştiinţei publice faţă de riscurile 
datorate problemelor globale de mediu a condus la concluzia că este esenţială 
iniţierea acţiunilor concentrate la nivel european şi internaţional. Acţiunile europene 
în favoarea mediului înconjurător s-au dezvoltat astfel încât au devenit politici -
Tratatul asupra Uniunii Europene - stabilindu-se ca obiectiv dezvoltarea durabilă. 

în momentul de faţă instituţiile comunitare sunt obligate să integreze în 
politicile lor elemente legate de protecţia mediului înconjurător. Pentru a se 
implementa politica de mediu înconjurător. Uniunea Europeană pune la dispoziţie 
instrumente specifice: 

legislaţia oferă un nivel înalt de protecţia mediului, garantând, în acelaşi 
timp, funcţionarea Pieţei Unice a Uniunii Europene; 
instrumente financiare: Programul LIFE; 

instrumente tehnice: eco-labelling (etichetă ecologică), sistemul european 

de management şi de audit de mediu, sistemul de evaluare a efectelor 

proiectelor publice şi private asupra mediului înconjurător. 

Programul european de acţiune pentru mediu „Mediu 2010: viitorul nostru, 
şansa noastră" (care acoperă perioada 2001 - 2010) a stabilit direcţiile strategice de 
acţiune, luând în considerare viitoarea lărgire a Uniunii Europene şi identifică 
următoarele patru domenii prioritare: 

a) schimbarea climei; 
b) natura şi biodiversitatea; 
c) mediul înconjurător şi sănătatea; 
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d) resursele naturale şi deşerturile. 
Programul respectiv abordează aceste domenii de acţiune prin noi 

instrumente inovative, care să corespundă problemelor complexe de mediu, 
identificându-se, astfel, cinci direcţii de acţiune: 

1)implementarea legislaţiei de mediu existente; 
2)introducerea aspectelor legate de protecţia mediului înconjurător în toate 

politicile europene; 
3)cooperarea apropiată cu întreprinderile şi consumatorii pentru identificarea 

soluţiilor; 
4)asigurarea unui acces mai larg al cetăţenilor la informaţiile despre mediul 

înconjurător; 
5)dezvoltarea unei atitudini conştiente, din punct de vedere al protecţiei 

mediului înconjurător, în favoarea utilizării terenurilor. 
Programul LIFE este cel mai important instrument financiar pentru trei 

domeniu majore - mediu, natură şi ţările în curs de dezvoltare - ce se confruntă cu 
aceiaşi problemă de îmbunătăţire a mediului înconjurător, dar având proprietăţi 
diferite. Programul LIFE - prin cele două componente ale sale: UFE-Medlu şi LIFE-

Natura - este deschis participării organizaţiilor româneşti care pot să fie 
coordonatori sau parteneri de proiect. 
Link-uri utile: www .Quv .ro:www.mimmc.ro:www.mdp.ro:www.mie.ro: 
www.infoeuropa.ro;www.ccir.ro ; http://europa.eu.int 

Standardele utile pentru proiectarea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management de mediu într-o organizaţie 
sunt menţionate în Tabelul III.4: 
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Tabelul III.4 Standarde în legătură cu sistemele de management de mediu 

STANDARD 
ISO 14001 : 2004 
Sisteme de management de 
mediu • Specificaţii şi ghid 
de utilizare 

SR EN ISO 14001 : 1997 
Sisteme de management de 
mediu • Specificaţii şi ghid 
de utilizare 

SR EN ISO 14004 : 1998 
Sisteme de management de 
mediu • Ghid general 
privind principiile, sistemele 
şi tehnicile de aplicare 

ISO / WD 14015 : 1997 
Evaluarea de mediu a 
amplasamentelor şi a 
entităţilor 
ISO 14020 : 1998 
Marcări de mediu «Principii 
generale 
ISO 14021 : 1999 
Marcări de mediu • 
Declaraţii de mediu pe 
propria răspundere • 
Termeni şi definiţii 

ISO 14022 : 1999 
Marcări de mediu • 
Cerinţele auto-declaraţiei • 
Simboluri 
ISO 14023 : 1999 
Marcări şi declaraţii de 
mediu • Testarea şi 

CONŢINUT DOCUMENT DE REFERINŢĂ 
Prezintă cerinţele referitoare la elaborarea, 

implementarea, menţinerea şi evaluarea unui sistem 

de management de mediu, în scopul certificării şi/sau 

auto-declarării 

Un asemenea sistem va permite unei organizaţii să-şi 

stabilească politica şi obiectivele sale de mediu, 

vizând îmbunătăţirea continuă a performanţei de 

mediu 

Este, în prezent, singurul standard din familia ISO 

14000 ce constituie referinţă în certificarea de terţă 

parte 

în afara specificaţiilor destinate certificării, standardul 

cuprinde şi o anexă cu îndrumări de utilizare a acestor 

specificaţii 

Până la traducerea în limba română şi publicarea 

standardului 

ISO 14001:2004 - apariţie prevăzută pentru 2005 -

constituie referenţial în certificare 

Furnizează linii directoare care depăşesc cerinţele 

prezentate în 

SR EN ISO 14001:1997 în scopul de a lua în 

considerare atât eficacitatea cât şi eficienţa unui 

sistem de management al mediului şi în consecinţă 

potenţialul de îmbunătăţire a performanţelor unei 

organizaţii 

Prezintă o serie de criterii pentru evaluarea obiectivă 

a aspectelor de mediu pe care le ridică 

amplasamentele şi entităţile existente, în fază de 

execuţie sau în fază de proiectare 

Prin generalizarea / standardizarea marcării / 

etichetării se evită eventuale confuzii care pot cauza 

incidente 

Explicitează conţinutul declaraţiei de mediu - de tip II 

- pe care o eliberează producătorul, importatorul, 

distribuitorul sau alte părţi interesate 

Defineşte termenii specifici şi definiţiile pentru a evita 

orice neînţelegere în utilizarea produselor / 

ambalajelor marcate de mediu 

Explicitează semnificaţia simbolurilor stabilite şi 

aplicate inclusiv la nivelul Comunităţii Europene 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

Precizează modul practic de evaluare obiectivă a 

metodologiilor folosite de producător pentru aplicarea 

eco-marcării pe produsele respective 
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verificarea metodologiilor 
pentru aplicarea eco-
marcării 

ISO 14024 : 1998 
Marcări de mediu • 
Programe de diagnoză şi 
tratament • Principii 
directoare, practici şi 
proceduri de certificare a 
programelor cu criterii 
multiple (tip I) 
ISO / WD / TR 14025 : 
2000 

Marcări şi declaraţii de 
mediu • Conţinut informaţii 
de mediu • Principii 
directoare şi proceduri tip 
III 

ISO / DIS 14031 : 2000 
Management de mediu • 
Evaluarea performanţei de 
mediu • Ghid 

ISO / TR 14032 : 2000 
Management de mediu • 
Exemple privind evaluarea 
performanţei de mediu 
ISO 14040 : 1997 
Analiza ciclului de viaţă • 
Principii şi practici generale 

ISO 14041 : 1998 
Analiza ciclului de viaţă • 
Definiţia obiectivului şi a 
domeniului analizei 

ISO 14042 : 2000 
Analiza ciclului de viaţă • 
Evaluarea impactului de 
mediu în etapele ciclului de 
viaţă 

ISO 14043 : 2000 
Analiza ciclului de viaţă « 
Interpretarea ciclului de 
viaţă 
ISO / TR 14047 : 2000 

ExpHcitează cum trebuie editată declaraţia de mediu 

pe proprie răspundere 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

Sunt prezentate tipuri de programe diagnoză plus 

tratament (asemănătoare cu cele aplicate de doctori) 

Scoate în relief complexitatea programelor cu criterii 

multiple - de tip I - atât din punct de vedere al 

principiilor de bază, cât şi al practicilor / procedurilor 

de certificare 

Stimulează apariţia unor noi programe, mai ales în 

ţările în curs de dezvoltare 

ExpHcitează ce informaţii de mediu trebuie să 

furnizeze marcarea respectivă 

Descrie principiile de bază şi procedurile în cazul 

programelor de tip III 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

ExpHcitează cum trebuie editată declaraţia de mediu 

pe proprie răspundere 

Pune la dispoziţie liniile directoare pentru evaluarea 

cât mai obiectivă a performanţei de mediu a unei 

organizaţii 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

în scopul implementării corespunzătoare a cerinţelor 

ISO/DIS 14031:2000 sunt prezentate exemple de 

evaluare, pentru ca să fie corectă o clasificare a 

organizaţiilor, după performanţa de mediu 

Descrie principiile de bază şi practicile generalizate 

pentru analiza unitară a ciclului de viaţă a produsului 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

Obiectivul urmărit de evaluator, precum şi domeniul 

analizei ciclului de viaţă al produsului, sunt definite pe 

larg 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

Permite aprofundarea şi extinderea analizei ciclului de 

viaţă 

Explică modul în care să fie evaluat unitar impactul de 

mediu în fiecare etapă (mai cu seamă dacă este 

semnificativă) a ciclului de viaţă a unui produs 

Face parte din standardele „verzi" / ecologiste 

mondiale 

Descrie cum trebuie interpretat corect ciclul de viaţă 

al unui anumit produs (cu prilejul analizei efectuate) 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

în scopul implementării corespunzătoare a cerinţelor 
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Management de mediu • 
Analiza ciclului de viaţă • 
Exemple care ilustrează 
aplicarea ISO 14042 

ISO / TR 14048 : 2000 
Management de mediu • 
Analiza ciclului de viaţă • 
Formatul datelor de 
documentare analiză ciclu 
de viaţă 

ISO / TR 14049 : 2000 
Exemple care ilustrează 
aplicarea ISO 14001 

ISO 14050 : 1998 
Managementul de mediu • 
Vocabular 
ISO / TR 14061 : 1998 
Material de referinţă 
informativ în sprijinul 
utilizării standardelor ISO 
14001 şi ISO 14004 
referitoare la sistemele de 
management de mediu, de 
către organismele forestiere 

ISO 14060 : 1997 
Ghid pentru includerea 
aspectelor de mediu în 
standardele de produs 

ISO 14042:2000 sunt prezentate exemple de 

valorificare a concluziilor analizei ciclului de viaţă al 

produsului 

Face parte din standardele „verzi" / ecologiste 

mondiale 

Explică detaliat în ce tipuri de formulare vor fi înscrise 

datele obţinute pe parcursul documentării / analizei 

ciclului de viaţă 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

Permite aprofundarea şi extinderea analizei ciclului de 

viaţă 

Detaliază - pentru organizaţiile încă ne-certificate de 

mediu - anumite exemple ce ilustrează cum au fost 

aplicate complet cerinţele referenţialului 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

Defineşte termenii specifici / terminologia în scopul 

înţelegerii standardelor din familia ISO 14000 pentru 

a evita orice neînţelegere în utilizarea acestora 

Este document foarte valoros pentru organismele 

forestiere, dar poate fi aplicat - prin adaptarea ia 

situaţiile concrete existente într-un anumit domeniu -

inclusiv de organizaţiile altor ministere (cu profil 

diferit) 

Industria textilă poate prelua şi adapta constructiv 

anumite sfaturi pentru utilizarea standardelor ISO 

14001 şi ISO 14004 

Face parte din standardele „verzi" / ecologice 

mondiale 

Linii directoare pentru aspectele de mediu ce trebuie 

să fie incluse în standardele de produs (atât pentru 

cele în curs de omologare eşantioane iniţiale, pre-

serie şi producţie de serie, cât şi pentru cele 

proiectate ulterior) 

în sistemul de management de mediu conform ISO 14001, după 
definitivarea politicii de mediu a organizaţiei, se trece la elaborarea şi 
implementarea elementelor de sistem după principiul de ordine Deming (PDCA) 
după cum se ilustrează în Tabelul III.5: 

Tabelul III.5 Corelare între ciclul Deming şi elementele de sistem ISO 
14001 

Planificare 
(Plan) 

Politică de mediu 

Aspecte de mediu 

Prevederi legale şi alte cerinţe 
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Obiective / ţinte generale şi specifice de mediu 

Program(e) de management de mediu 

Structură şi responsabilitate 

Instruire, conştientizare şi competenţă 

. Comunicare 

^fun^io^are Documentaţie sistem de management de mediu 

fQQ) Control documente 

Control operaţional / al activităţilor 

Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de 

răspuns 

Monitorizare şi măsurare 

Verificare şi Neconformitate, acţiune corectivă şi acţiune 

acţiune corectivă preventivă 

(Check) înregistrări 

Audit sistem de management de mediu 

Analiză efectuată 
de conducere (Act) Analiză efectuată de conducere 

Legislaţia de mediu din România are următoarea structură: 
i.Legislaţie privind protecţia mediului: politica generală de 

mediu; reglementarea activităţilor pe linie de mediu; 
protecţia apei; protecţia aerului; protecţia solului; controlul 
deşeurilor; controlul substanţelor toxice; controlul 
activităţilor nucleare. 

ii.Legislaţie privind construcţiile, vibraţiile şi zgomotul. 
iii.Legislaţie privind protecţia naturii. 
iv.Legislaţie intersectorială. 

Tipurile de acte normative şi domeniile reglementate sunt: 
a. Legi constituţionale şi legi organice (Acte Juridice ale Parlamentului, având 

interes general); 

b. Decrete cu putere de lege (Elaborate de organul suprem al puterii de stat şi 

stabilesc dispoziţii obligatorii); 

c. Hotărâri de Guvern (Au aplicabilitate limitată şi sunt emise în baza unei legi); 

Ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (Emise de Guvern, au putere de lege şi 

urmează a fi aprobate în Parlament pentru a deveni legi); 

Ordine ministeriale (Sunt emise de miniştri, au aplicabilitate limitată şi de 

strictă specialitate. Cuprind norme şi metodologii care completează cadrul 

legislativ de profil); 

/Reglementări departamentale (Normative, decizii, circulare); 
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g. Standarde (Norme sau ansamblu de norme de reglementare, cu arie strictă de 

aplicabilitate şi prezintă specificaţii clare pentru facilitarea implementări); 

//.Acorduri şi Convenţii la care România este parte semnatară (Au un rol 

important). 

în continuare este prezentat un extras orientativ din inventarul legislativ 
privind protecţia mediului şi actele normative intersectoriale. Datorită numeroaselor 
completări şi modificări trebuie studiat permanent Monitorul Oficial şi www.leQis.ro , 
după care este vitală aplicarea operativă în practică a legislaţiei în vigoare. 

Extras orientativ din inventarul legislativ privind protecţia mediului 

(1) Legislaţie privind reglementările de mediu 

• Activităţile social-economice cu impact asupra mediului; 
• Activităţile autorităţilor de mediu; 
• Activităţile pentru obţinerea autorizaţiilor şi acordurilor de mediu 

Act normativ 
OG nr. 47/1994 • Apărarea împotriva dezastrelor 

Lege nr. 137/1995 • Legea protecţiei mediului • Completată prin Legea nr. 
159/1999 • Republicată în 2000 • Modificată şi completată prin Legea nr. 
453/2001 şi OUG nr. 91/2002 
Lege nr. 26/1996 • Codul Silvic • Modificată şi completată prin OUG nr. 
139/2001 
Ordin MAPPM nr. 125/1996 • Procedura de reglementare a activităţilor 

economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător • Modificat şi 
completat prin O nr. 184/1997, HG nr. 918/2002 şi O nr. 860/2002 
Ordin MAPPM nr. 506/1996 • Procedura de reglementare a activităţilor de 

import şi export substanţe, produse şi echipamente înscrise în anexele 

Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon 

Ordin MAPPM nr. 184/1997 • Procedura de realizare a bilanţurilor de mediu • 

Modificat prin O nr. 709/1999 
Ordin MAPPM nr. 756/1997 • Reglementarea pentru evaluarea poluării mediului 

• Modificat prin O nr. 592/2002 
HG nr. 314/1998 • Actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea 

protecţiei mediului 

Ordin MT nr. 44/1998 • Norme privind protecţia mediului ca urmare a 

impactului drum-mediu înconjurător 

Ordin MAPPM nr. 699/1999 • Procedura şi competenţele de emitere a 

autorizaţiilor de gospodărire a apelor 

Ordin MAPPM nr. 709/1999 • Conţinutul avizului de mediu pentru privatizare, 

emis de autoritatea competentă, în aplicarea prevederilor HG nr. 450/1999 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 

privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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Decret nr. 359/1999 • Supunerea spre ratificare de Parlamentul României a 

Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea 

deciziei şi accesul la justiţie în problemele de mediu, semnată la Aarhus la 25 

iunie 1998 • Aprobat prin Legea nr. 86/2000, promulgată prin Decretul nr. 
163/2000 
Lege nr. 73/2000 • Fondul pentru mediu • Modificată şi completată prin OUG 
nr. 93/2001, Legea nr. 293/2002, OUG nr. 86/2003 şi Legea nr. 333/2004 
Ordin nr. 1.325/2000 • Participarea publicului prin reprezentanţii săi la 

pregătirea planurilor, programelor, politicilor şi legislaţiei privind mediul 

OUG nr. 34/2002 • Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării • 

Aprobată prin Legea nr. 645/2002 
HG nr. 63/2002 • Principiile de bună practică în laborator, precum şi inspecţia 

şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra 

substanţelor chimice 

HG nr. 918/2002 • Procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului 

şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei 

proceduri 

HG nr. 1,022/2002 • Regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol 

viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului 

HG nr. 1.115/2002 • Accesul liber la informaţia privind mediul 

OUG nr. 34/2002 • Prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării • 

Aprobată şi modificată prin Legea nr. 645/2002 • Ghidul naţional de 
implementare a Registrului poluanţilor emişi de activităţile care intră sub 
incidenţa prevederilor OUG nr. 34/2002 şi modul de raportare a acestora au 
fost aprobate prin Ordinul MAPM nr. 1.440/2003 
Ordin nr. MAPM nr. 1.144/2002 • înfiinţarea registrului poluanţilor emişi de 

activităţile care intră sub incidenţa art. 3 alin. (1) lit g) şi h) din OG nr. 

34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării şi modul 

de raportare al acestora 

HG nr. 1.618/2003 • Regimul de import al produselor periculoase pentru 

sănătatea populaţiei şi pentru mediu 

Ordin MEC nr. 221/2003 • Regulamentul privind procedura de omologare a 

ambalajelor destinate transportului substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase 

Ordin MAPAM nr. 818/2003 • Procedura de emitere a autorizaţiei integrate de 

mediu 

Ordin MAPAM nr. 978/2003 • Regulamentul de atestare a persoanelor fizice şi 

juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului şi 

bilanţuri de mediu 

Ordin MAPAM nr. 1.084/2003 • Procedurile de notificare a activităţilor care 

prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate 

substanţe periculoase şi, respectiv, a accidentelor majore produse 

Ordin MAPAM nr. 50/2004 • Procedura de organizare şi coordonare a schemelor 

de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a 

organizaţiilor la aceste scheme 

Ordin MAPAM nr. 142/2004 • Procedura de evaluare a raportului de securitate 

privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în 

care sunt implicate substanţe periculoase 
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(2) Legislaţie privind factorul de mediu aer 

Act normativ 
STAS 12574/1987 • Aer !n zone protejate • Condiţii de calitate 
STAS 10331/1992 • Puritatea aerului • Principii şi reguli generale de 
supraveghere a calităţii aerului 
Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Medicale • Metodele de determinare a 

poluanţilor din aer 

Legea nr. 20/1993 • Ratificarea Acordului de asociere a României la UE • Se 
declanşează procesul de armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar 
Ordin MAPM nr. 462/1993 • Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei • 

Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici 
produşi de surse staţionare • Modificat prin HG nr. 128/2002 şi O nr. 592/2002 
1994 - Convenţia-cadru ONU privind schimbările climatice 

HG nr. 243/1995 • înfiinţare, organizare şi funcţionarea Comitetului Naţional 

pentru Protecţia Stratului de Ozon 

OG nr. 89/1999 • Regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea 

hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon • Aprobată şi modificată 
prin Legea nr. 159/2000 
OUG nr. 243/2000 • Protecţia atmosferei • Aprobată prin Legea nr. 655/2001 
Ordin MAPM nr. 24/2000 • Acceptarea Amendamentului la protocolul de la 

Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon (adoptat la 
Copenhaga în 25 noiembrie 1992) 
Lege nr. 3/2001 • Aderarea României la protocolul de la Kyoto 

SR ISO 10396/2001 • Emisii ale surselor fixe • Prelevare pentru determinarea 
automată a concentraţiilor de gaz 
HG nr. 568/2001 • Cerinţele tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi 

organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia 

benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

HG nr. 743/2002 • Procedurile de aprobare de tip a motoarelor cu ardere 

internă destinate maşinilor mobile ne-rutiere şi stabilirea măsurilor de limitare 

a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul 

protecţiei atmosferei 

Ordin MAPM nr. 592/2002 • Normativul privind stabilirea valorilor limită, a 

valorilor de prag şi a criteriilor şi metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, 

pulberilor în suspensie (PMio şi PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de 

carbon şi ozonului în aerul înconjurător 

Ordin MAPM nr. 745/2002 • Stabilirea aglomerărilor şi clasificarea 

aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii -aerului în România 

Ordin MAPM nr. 1.103/2002 • Normele metodologice privind măsurarea şi 

analiza emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea şi 

distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină 

HG nr. 699/2003 • Unele măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi 

organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi 

instalaţii 

Ordin MAPAM, MEC, MAI nr. 712/2003 • Ghidul privind elaborarea propunerilor 

de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi 

de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere 
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(3) Legislaţie privind factorul de mediu sol şi pânză freatică 
Act normativ 

Circulară MAPPM-DPM nr. 130/1990 • Criteriile de apreciere a calităţii solurilor 

- STAS 1342/1991 • Apă potabilă • Condiţii de calitate 

Institut Pedologie • Nivel de încărcare a solului cu diverşi poluanţi 

- Lege nr. 26/1996 • Codul Silvic • Modificată prin OUG nr. 139/2002 
OUG nr. 243/2000 • Protecţia atmosferei • Hotărârea privind aprobarea 
programului pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, 
cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase • Aprobată prin Legea nr. 
655/2001 

(4) Legislaţie privind factorul de mediu apă 
Act normativ 

HCM nr. 136/1986 • Convenţia privind protecţia apelor râului Tisa şi a 

afluenţilor lui împotriva poluării 

STAS 4706/1988 • Ape de suprafaţă • Condiţii de calitate 
Ordin MAPPM nr. 9/1990 • Normele cantitative şi calitative de apă pentru 

unităţile industriale 

Ordin MAPPM nr. 435/1991 • Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor 

Ordin MAPPM nr. 715/1991 • Emiterea avizului de gospodărire a apelor 

- STAS 1342/1991 • Apă potabilă • Condiţii de calitate 
Ordin MAPPM nr. 778/1993 • Activitatea de gospodărire calitativă a apelor din 

România 

Ordin MAPPM nr. 485/1995 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Sistemului de alarmă în caz de poluări accidentale ale apelor din România 

Lege nr. 107/1996 • Legea apelor • Actualizarea limitelor amenzilor prin HG nr. 
83/1997 • Modificată prin Legea nr. 192/2001 şi OUG nr. 107/2002 
HG nr. 101/1997 • Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de 

protecţie sanitară 

Lege nr. 171/1997 • Planul de amenajare a teritoriului naţional • Secţiunea a 
Il-a: Apa 
Ordin MAPPM nr. 275/1997 • Norme metodologice pentru instituirea regimului 

de supraveghere specială în caz de nerespectare a măsurilor stabilite pentru 

asigurarea condiţiilor înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor 

Ordin MAPPM nr. • Normativul de conţinut al documentaţiilor tehnice 

necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de 

gospodărire a apelor 

Ordin MAPPM nr. 278/1997 • Metodologia cadru de elaborare a planurilor de 

prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial 

poluatoare 

Ordin MAPPM nr. 399/1997 • Metodologia de organizare şi păstrare a 

Cadastrului apelor din România 

Ordin MAPPM nr. 1.097/1997 • Normele tehnice NTPA-003 privind metodologia 

de conducere şi control a procesului de epurare biologică în staţii de epurare 

orăşeneşti, industriale şi din zootehnie • Norme tehnice NTPA'004 privind 

Ghidul de stabilire a programelor de recoltare şi analizare a probelor de apă 

uzată • Norme tehnice NTPA-005 privind metodologia de prelevare a probelor 

de ape uzate din afluenţii finali 

HG nr. 318/1998 • Instrucţiunile de metrologie legală 

Ordin MAPPM nr. 709/1999 • Conţinutul avizului de mediu pentru privatizare. 

BUPT



III.2 - Direcţii de acţiune privind implementarea sistemelor 205 

emis de autoritatea competentă, în aplicarea prevederilor HG nr. 450/1999 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 

privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Ordin MAPPM nr. 782/1999 • Procedura de emitere a permisului de traversare 

a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi a 

îndrumarului tehnic pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a 

lucrărilor de gospodărire a apelor cu roi de apărare împotriva inundaţiilor 

Ordin MAPPM nr. 811/1999 • Procedura de notificare 

HG nr. 948/1999 • Actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute 

în Legea apelor nr. 107/1996 

Circulară MAPPM-DPM nr. 90/1999 • Normativul privind condiţiile de evacuare 

a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor • Reactualizat ca NTPA-
002/2002 inclusiv pentru evacuare direct în staţiile de epurare 
Lege nr. 73/2000 • Fondul pentru mediu • Promulgată prin Decret nr. 
148/2002 • Modificată şi completată prin OUG nr. 93/2001, Legea nr. 
293/2002, OUG nr. 86/2003 şi Legea nr. 333/2004 
Lege nr. 199/2000 • Utilizarea eficientă a energiei • Modificată prin OUG nr. 
78/2001 şi OUG nr. 64/2003 
HG nr. 472/2000 • Unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă 

HG nr. 964/2000 • Planul de acţiune pentru protecţia apelor, împotriva poluării 

cu nitraţi proveniţi din surse agricole 

OG nr. 95/2000 • Ratificarea Protocolului privind apa şi sănătatea - adoptat la 

Londra în 17.06.1999 - la Convenţia privind utilizarea cursurilor de apă 

transfrontalieră şi a lacurilor internaţionale, adoptată la Helsinki la 17.03.1992 

HG nr. 760/2001 • Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor 

minerale naturale 

Ordin MAPPM nr. 325/2001 • Instrucţiunile tehnice pentru aplicarea 

prevederilor HG nr. 427/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii 

resurselor de apă - NTPA 012 - şi pentru modificarea Ordinului ministrului 

mediului nr. 242/1990 

Ordin MAPM, MAAP nr. 105.951/2001 • Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de 

acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse 

agricole 

HG nr. 118/2002 • Programul de acţiune pentru reducerea poluării mediului 

acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase 

Lege nr. 458/2002 • Calitatea apei potabile • Modificată şi completată prin 
Legea nr. 311/2004 
HG nr. 188/2002 • Normele privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a 

apelor uzate 

(5) Legislaţie privind deşeurile 
Act normativ 

Decret nr. 465/1979 • Recuperarea şi valorificarea resurselor materiale 

refolosiblle, utilizarea şi circulaţia ambalajelor • Aprobat prin Legea nr. 14/1980 
• Abrogat art. 1-26, 37-45, 47, 48, 50-58 prin OG nr. 33/1995 (Aprobată prin 
Legea nr. 137/1996) 
HG nr. 33/1991 • înfiinţarea de societăţi comerciale pe acţiuni în domeniul 

recuperării şi valorificării materialelor refolosiblle 

HG nr. 511/1994 • Unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea poluării 
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mediului de către societăţile comerciale din a căror activitate rezultă unele 

deşeuri poluante 

Ordin MI nr. 1.621/1995 • Normele metodologice privind procedura de 

autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de colectare, 

prelucrare şi livrare a deşeurilor refolosibile 

OUG nr. 78 /2000 • Regimul deşeurilor • Aprobată şi modificată prin Legea nr. 
426/2001 
OUG nr. 16/2001 • Gestionarea deşeurilor industriale reciclabile • Republicată 
în 2002 • Aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001 şi OUG nr. 61/2003 
HG nr. 349/2002 • Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje 

HG nr. 856/2002 • Evidenţa gestiunii deşeurilor • Aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 
Ordin MAPM nr. 867/2002 • Definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de 

deşeuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit şi pe lista naţională de 

deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri 

Ordin MAPM nr. 1.190/2002 • Procedura de raportare a datelor referitoare la 

ambalaje şi deşeuri de ambalaje 

(6) Legislaţie privind substanţele periculoase 
Act normativ 

Decret nr. 466/1979 • Regimul produselor şi substanţelor toxice 

Ordin MS nr. 43/1980 • Lista substanţelor toxice şi a plantelor care conţin 

substanţe toxice 

Lege nr. 143/2000 • Combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri • 

Modificată prin Legea nr. 169/2002 şi Legea nr. 39/2003 
OUG nr. 200/2000 • Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 

preparatelor chimice periculoase • Aprobată prin Legea nr. 451/2001 
HG nr. 1.057/2001 • Regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe 

periculoase 

Lege nr. 300/2002 • Regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită 

a drogurilor • Modificată şi completată prin Legea nr. 505/2004 
HG nr. 118/2002 • Programul de acţiune pentru reducerea poluării mediului 

acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase 

HG nr. 490/2002 • Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor 

chimice periculoase 

HG nr. 1.121/2002 • Regulamentul de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind 

regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor 

HG nr. 1.300/2002 • Notificarea substanţelor chimice 

Ordin MIR nr. 608/2002 • Lista europeană a substanţelor chimice notificate 

(EUNCS) 

Ordin MAPM, M.E.F. nr. 1.112-1.610/2002 • Nominalizarea birourilor vamale 

de control şi vămuire la frontieră pentru intrarea / ieşirea din ţară a 

substanţelor care epuizează stratul de ozon 

Lege nr. 360/2003 • Regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

HG nr. 92/2003 • Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi 

ambalarea preparatelor chimice periculoase 

HG nr. 95/2003 • Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente 

majore în care sunt implicate substanţe periculoase 

HG nr. 347/2003 • Restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor 

substanţe şi preparate chimice periculoase 
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Norma RENAULT nr. 00-10-050/~D/2003 • Substanţele interzise sau supuse 

restricţiilor la utilizare • Listele şi modalităţile de declaraţii 
Ordin MIR nr. 22/2003 • Metodologia de declarare a substanţelor şi 

preparatelor chimice de către agenţii economici din industrie 

Ordin MAPM, MS nr. 1.406-191/2003 • Metodologia de evaluare rapidă a 

riscului pentru mediu şi sănătatea umană 

Ordin MAPM nr. 1.441/2003 • înfiinţarea secretariatului de risc pentru controlul 

activităţilor care prezintă pericole de accidente majore In care sunt implicate 

substanţe periculoase 

(7) Legislaţie privind activităţi nucleare 
Act normativ 

STAS 10811-1/1983 • Surse închise de radiaţii nucleare • Condiţii tehnice 
generale 
STAS 10811-2/1983 • Surse închise de radiaţii nucleare • Clasificare 
STAS 10811-3/1983 • Surse închise de radiaţii nucleare • Metode de încercare 
HG nr. 655/1990 • Reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor care 

îşi desfăşoară activitatea în mediu cu radiaţii nucleare 

Ordin MAPM nr. 25/2000 • Modificarea şi completarea normelor de securitate 

nucleară referitoare la regimul de lucru cu surse de radiaţii nucleare 

(8) Legislaţie privind protecţia naturii 
Act normativ 

OG nr. 47/1994 • Apărarea împotriva dezastrelor • Aprobată prin Legea nr. 
124/1995 • Modificată prin OUG nr. 179/2000, OG nr. 88/2001 şi OUG nr. 
64/2003 

(9) Legislaţie privind construcţiile, zgomotul şi vibraţiile 
Act normativ 

STAS 1225-2/1981 • Efectele vibraţiilor produse de traficul rutier asupra 

clădirilor sau părţilor de clădiri • Limitele admisibile 
HG nr. 635/1995 • Culegerea de informaţii şi transmiterea deciziilor în cazul 

apărării împotriva dezastrelor 

(10) Legislaţie în legătură cu problemele globale şi cu referire la acordurile 
internaţionale 

Act normativ 
OUG nr. 183/2001 • Ratificarea Protocolului adiţional nr. 11 - semnat la 

Bucureşti în 16.11.2001 - la Acordul Central European de Comerţ Liber 

(CEFTA), Cracovia 21.12.1992 • Aprobată prin Legea nr. 143/2002 
HG nr. 194/1992 • Autorizarea funcţionării în România a fundaţiei „The 

Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe", prin înfiinţarea 

unei filiale a acesteia 

Lege nr. 20/1993 • Ratificarea Acordului de asociere a României la UE 

Lege nr. 14/1997 • Ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei 

Energiei privind eficienţa energetică şi aspectele legate de mediu (încheiată la 
Lisabona în 17.12.1994) 
Lege nr. 141/1997 • Codul vamal al României • Modificată prin OUG nr. 
127/1999, OUG nr. 13/2001, OG nr. 59/2003 şi OUG nr. 90/2003 
Lege nr. 158/1999 • Constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru 

Mediu şi Dezvoltare Durabilă 
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HG nr. 305/1999 • Constituirea grupului de lucru pentru elaborarea strategiei 

de dezvoltare durabilă a economiei naţionale pe termen lung 

(11) Acte normative intersectoriaie 
Act normativ 

STAS R 3160-4/1989 • Reguli de eşantionare pentru verificarea prin atribute • 

Planuri de eşantionare pentru verificarea loturilor izolate, indexate după 
calitatea limită (LQ) 
Lege nr. 29/1990 • Contenciosul administrativ 

Lege nr. 31/1990 • Societăţile comerciale • Modificată şi completată prin Legea 
nr. 195/1997 privind aprobarea OUG nr. 32/1997 • Republicată în 2004 cu 
toate modificările şi completările 
Decret-Lege nr. 141/1990 • Organizarea activităţii de informaţii şi 

documentare 

HG nr. 768/1991 • înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Registrul Auto 

Român''• Modificată şi completată cu HG nr. 468/1992 şi HG nr. 650/1992 
HG nr. 721/1992 • înfiinţarea Centrului Naţional de Formare, Consultanţă şi 

Management pentru Asigurarea Calităţii 

OG nr. 20/1992 • Activitatea de metrologie • Aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 11/1994 • Modificată prin Legea nr. 211/1998, Legea nr. 212/1998, OG nr. 
104/1999 şi OUG nr. 18/1999 
OG nr. 21/1992 • Protecţia consumatorilor • Aprobată şi modificată prin Legea 
nr. 11/1994 • Modificată prin Legea nr. 178/1998, OG nr. 58/2000, OUG nr. 
146/2001, HG nr. 752/2001, OUG nr. 84/2002 şi Legea nr. 449/2003 
Lege nr. 32/1994 • Sponsorizarea • Modificată prin Legea nr. 105/1997, OG nr. 
36/1998 şi OUG nr. 127/1999 
OG nr. 47/1994 • Apărarea împotriva dezastrelor • Aprobată prin Legea nr. 
124/1995 • Modificată prin OUG nr. 179/2000, OG nr. 88/2001 şi OUG nr. 
64/2003 
HG nr. 297/1995 • Stimularea agenţilor economici în procesul de transfer 

tehnologic al rezultatelor cercetării - dezvoltării finanţate din fonduri publice • 

Modificată prin HG nr. 920/1995 
Lege nr. 21/1996 • Legea concurenţei • Modificată prin OUG nr. 121/2003 
OG nr. 38/1998 • Acreditarea şi infrastructura pentru evaluarea conformităţii • 

Aprobată şi modificată prin Legea nr. 245/2002 
HG nr. 5/1999 • Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masă 

OG nr. 25/1999 • Scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau 

moral, ne-amortizate, aparţinând agenţilor economici din industrie • Aprobată 
şi modificată prin Legea nr. 376/2001 
OG nr. 95/1999 • Calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi 

instalaţii tehnologice industriale • Aprobată şi modificată prin Legea nr. 
440/2002 
Ordin MAPPM nr. 340/2000 • Nomenclatorul de lucrări şi servicii care se 

pretează de către autorităţile pentru protecţia mediului în regim de tarifare cu 

cuantumul tarifelor aferente • Modificat prin O nr. 1.444/2003 
HG nr. 1.219/2000 • Unele măsuri de protecţie a intereselor consumatorilor la 

achiziţionarea de piese de schimb auto, altele decât cele care pot afecta 

siguranţa circulaţiei şi/sau protecţia mediului 

HG nr. 1.221/2000 • Normele metodologice privind acordarea certificatului de 

garanţie guvernamentală 
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Lege nr. 608/2001 • Evaluarea conformităţii produselor • Modificată prin OG 
nr. 71/2003 
OUG nr. 147/2002 • Sistemul de susţinere şi promovare a exportului cu 

finanţare de la bugetul de stat 

Ordin MAPM nr. 20/2002 • Achiziţiile publice prin licitaţie electronică şi 

obţinerea certificatului digital 

Lege nr. 182/2002 • Protecţia informaţiilor clasificate 

Lege nr. 245/2002 • Aprobarea OG nr. 38/1998 privind acreditarea şi 

infrastructura pentru evaluarea conformităţii 

Ordin MIR nr. 342/2002 • Cartea Albă a Infrastructurii Calităţii şi Evaluării 

Conformităţii Produselor 

Ordin MAPM nr. 860/2002 • Procedura de evaluare a impactului asupra 

mediului şi de emitere a acordului de mediu 

Ordin MAPM nr. 863/2002 • Ghidurile metodologice aplicabile etapelor 

procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului 

OUG nr. 147/2002 • Reglementarea unor probleme financiare şi pentru 

modificarea unor acte normative • Aprobată prin Legea nr. 41/2003 
Ordin MAPM nr. 1.010/2002 • Componenţa nominală a Comisiei Naţionale 

pentru Acordarea Etichetei Ecologice • Modificat prin O nr. 1.327/2003 
Ordin MAPM nr. 1.043/2002 • Modelul şi conţinutul formularului,,Declaraţie 

privind obligaţiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu"' 

Ordin MLPTL nr. 657/2003 • Modificarea şi completarea Ordinului MT nr. 

536/1997 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea şi/sau 

omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la 

vehicule rutiere 

HG nr. 862/2004 • Instrucţiunile de metrologie legală 

§3.Sistem de management a! securităţii şi sănătăţii în muncă (SMSSM) 

Sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SMSSM) este 
omologul sistemului de management al calităţii (SMC) şi ca urmare, vizează 
creşterea satisfacţiei părţilor interesate şi îmbunătăţirea performanţei securităţii şi 
sănătăţii în muncă (SSM) prin respectarea cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a 
proceselor (modului de lucru). 

Performanţa de SSM este omologul produsului de la SMC. Părţile interesate 
sunt omologul clientului de la SMC. Construirea şi implementarea unui SMSSM 
performant necesită obligatoriu cunoştinţe fundamentate în două domenii: ştiinţa 
managementului şi protecţia muncii. Primele înzestrează colectivul cu instrumentele 
de lucru indispensabile edificării unei structuri viabile. Al doilea grup de cunoştinţe îi 
oferă scopul acţiunii sale, i-l clarifică, îi pune la dispoziţie conţinutul structurii, 
conţinut pe care îl va manevra cu instrumentele respective. 

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel de organizaţie este 
definit drept ansamblul de activităţi de organizare şi de conducere în scopul 
adoptării deciziilor optime în proiectarea şi reglarea elementelor şi proceselor prin 
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intermediul cărora se realizează nivelul dorit de securitate şi sănătate în muncă 
pentru membrii colectivului respectiv. în practică, avem de-a face cu un adevărat 
sistem de obiective, dezvoltate pe verticală, deoarece dezideratul protejării omului 
în procesul de muncă se traduce prin sub-obiective clare: eliminarea şi/sau 
reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională, care la 

rândul său înseamnă eliminarea şi/sau reducerea unor riscuri particulare, specifice 
activităţii desfăşurate, aplicarea unor măsuri concrete, punctuale. 

Mai departe identificăm necesitatea elaborării unor programe concrete de 
acţiune - formate din ansamblul măsurilor de protecţie a muncii de implementat 
pentru eliminarea şi/sau reducerea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională particulare - stabilirii unui calendar de termene, nominalizării 
persoanelor responsabile cu aplicarea în practică şi cu urmărirea implementării şi 
elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent. Elementele implicate în procesul 
de muncă constituie un sistem - sistemul de muncă - alcătuit din patru 
componente: executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de 

muncă, iar procesul de muncă reprezintă succesiunea în timp şi spaţiu a activităţilor 
conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă, cu lanţ 
cauzal alcătuit din factori proprii (însuşiri, stări, procese, fenomene, 
comportamente). 

în ceea ce priveşte teoriile mecanismului apariţiei şi producerii accidentelor 
de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale sunt importante teoria fiabilităţii 

sistemelor (calitatea acestuia de a funcţiona fără defecţiuni un anumit interval de 
timp pentru scopul dat şi în mediul pentru care a fost conceput) şi abordarea 

ergonomică a securităţii sistemelor de muncă (oferă o analiză globală, sub toate 
aspectele, a elementelor implicate în sistem, îmbunătăţirea posibilităţilor de 
cuantificare, plus optimizarea componentelor sistemului şi a relaţiilor dintre ele în 
scopul creşterii productivităţii muncii în condiţiile păstrării capacităţii de muncă, a 
integrităţii şi sănătăţii factorului uman). 

Clasificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi 
forma de manifestare în sistemul de muncă este următoarea: 

a) Factorii de risc proprii executantului: acţiuni greşite: executare defectuoasă 
de operaţii, nesincronizări de operaţii, efectuare de operaţii neprevăzute prin 
sarcina de muncă; omisiuni: omiterea unor operaţii, neutilizarea mijloacelor 
de protecţie; 
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b) Factorii de risc proprii sarcinii de muncă: conţinut necorespunzător al sarcinii 

de muncă In raport cu cerinţele de securitate: operaţii / reguli / procedee 
greşite, absenţa unor operaţii, metode de muncă necorespunzătoare / 
succesiune greşită a operaţiilor; sarcină sub/supra-dimensionată în raport cu 

capacitatea executantului: solicitare fizică, solicitare psihică; 
c) Factorii de risc proprii mijloacelor de producţie: factori de risc mecanic: 

mişcări periculoase, suprafeţe / contururi periculoase, recipiente sub 
presiune, vibraţii excesive ale echipamentelor tehnice; factori de risc termic: 

temperatura ridicată / coborâtă a obiectelor / suprafeţelor, flăcări / flame; 
factori de risc electric: atingere directă / indirectă, tensiune de pas; factori 

de risc chimic: substanţe toxice, caustice, inflamabile, explozive, 
cancerigene; factori de risc biologic: culturi / preparate cu microorganisme, 
plante periculoase, animale periculoase); 

d) Factorii de risc proprii mediului de muncă: factori de risc fizic: temperatura 
aerului, umiditatea aerului, curenţii de aer, presiunea aerului, aero-ionizarea 
aerului, suprapresiune în adâncimea apelor, zgomot, ultrasunete, vibraţii, 
iluminat, radiaţii electromagnetice / ionizante, potenţial electrostatic, 
calamităţi naturale, pulberi pneumoconiogene; factori de risc chimic: gaze, 
vapori, aerosoli toxici / caustici, pulberi în suspensie în aer, gaze / vapori 
inflamabili / explozivi; factori de risc biologic: microorganisme în suspensie 
în aer; caracterul special al mediului: subteran, acvatic, subacvatic, 
mlăştinos, aerian, cosmic. 
Din legislaţia primară a UE - ce are aplicabilitate generală, este în întregime 

obligatorie şi se aplică în mod direct tuturor statelor membre - fac parte: 
-Tratatul de la Roma din 1957, de constituire a Comunităţii Economice Europene 

(CEE), cu modificările din 1987 aduse prin Actul Unic European, care 
stabileşte regulile de bază pentru Piaţa internă unică. Baza juridică pentru 
SSM o constituie articolele 100 A şi 118 A; 

-Tratatul de la Maastricht din 1992 de înfiinţare a Uniunii Europene (UE). Printre 
punctele importante este şi cel care se referă la extinderea Europei sociale, 
prin punerea în practică a Cartei Comunitare a drepturilor sociale 
fundamentale ale muncitorilor, adoptată în 1989. Această Cartă conţine un 
capitol referitor la realizarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. în 
1993 a fost creată Agenţia europeană pentru securitate şi sănătate în 
muncă, iar în 1994 a fost stabilit cadrul general pentru acţiunea Comisiei 
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Comunităţii Europene în domeniul securităţii, igienei şi sănătăţii în muncă în 
perioada 1994 - 2000; 

-Tratatul de la Amsterdam din 1997, ş.a.m.d. 
Legislaţia secundară este compusă din următoarele tipuri de acte: 

-Directive - documente obligatorii în ceea ce priveşte rezultatele care trebuie 
atinse, lăsându-se la latitudinea statelor membre alegerea formei şi a 
metodelor de transpunere şi implementare în legislaţia naţională (de 
exemplu, Directivele 89/391/CEE, 89/656/CEE, 89/686/CEE); 

-Decizii - documente obligatorii pentru persoanele juridice cărora li se 
adresează; 

-Recomandări şi opinii - documente care nu au caracter de obligativitate, dar al 
căror spirit reflectă opinia majoritară. 
în cadrul acordurilor de asociere între Comunitate şi ţările din Europa 

Centrală şi de Est - printre care se înscrie şi România, în perspectiva aderării la 
Uniunea Europeană - Comisia UE în domeniul securităţii, igienei şi sănătăţii în 
muncă are obligaţia de a veghea asupra realizării programului în domeniul protecţiei 
muncii, în special prin punerea în aplicare a măsurilor vizând îmbunătăţirea 
securităţii şi sănătăţii în muncă, pe baza legislaţiei comunitare existente în acest 
domeniu. 

Preluarea directivelor şi standardelor europene în legislaţia naţională -
acquis-ul comunitar - este unul dintre cele mai avansate domenii ale armonizării 
noastre cu UE. Avem datoria să asigurăm prin mentalitatea fiecăruia dintre noi, că 
acest efort nu rămâne performanţă de hârtie. în continuare este prezentat un extras 
orientativ din inventarul legislativ privind siguranţa şi sănătatea în muncă: 

Extras orientativ din inventarul legislativ privind securitatea şi sănătatea în 
muncă 
Act normativ 

Ordin MS nr. 1.197/1991 • Instrucţiunile metodologice privind autorizaţia 

funcţionării obiectivelor 

HG nr. 486/1993 • Creşterea siguranţei în exploatare a construcţiilor şi 

instalaţiilor care reprezintă surse de mare risc 

Lege nr. 98/1994 • Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de 

igienă şi sănătate publică • Modificată prin OG nr. 108/1999 şi OG nr. 5/2004 
Ordin nr. 981/1994 • Normele de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei 

Ordin MMPS nr. 225/1995 • Normativ-cadru de acordare şi utilizare a 

echipamentului individual de protecţie 
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Lege nr. 90/1996 • Protecţia muncii • Republicată în 2001 
HG nr. 101/1997 • Normele speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de 

protecţie sanitară 

Ordin MS nr. 536/1997 • Normele de igienă şi recomandările privind mediul de 

viaţă al populaţiei • Modificat prin O nr. 170/1999, O nr. 538/2000, O nr. 
1.006/2001, O nr. 62/2003 şi O nr. 657/2003 
Lege nr. 100/1998 • Asistenţa de sănătate publică • Modificată prin OUG nr. 
64/2003 
HG nr. 749/1998 • Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a 

salariilor de bază între limite • Modificată prin HG nr. 1.174/2000 
Ordin MMPS nr. 187/1998 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă (CSSM) 

Lege nr. 108/1999 • înfiinţarea şi organizarea inspecţiilor de muncă • 

Modificată prin OUG nr. 137/1999 • Aprobată şi modificată prin Legea nr. 
320/2001 
Lege nr. 168/1999 • Soluţionarea conflictelor de muncă 

Lege nr. 203/1999 • Permisele de muncă • Modificată prin OUG nr. 172/2000 
şi OG nr. 32/2003 
Lege nr. 210/1999 • Concediul paternal 

HG nr. 767/1999 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei 

Muncii • Modificată prin HG nr. 252/2001 şi HG nr. 537/2001 
HG nr. 797/1999 • Atribuţiile inspectorilor de muncă în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă 

Ordin MMPS nr. 698/1999 • Normele specifice de protecţia muncii pentru 

industria textilă 

Ordin MMPS nr. 700/1999 • Normele specifice de protecţia muncii pentru 

lucrări de izolaţii termice, hidrofuge şi protecţie anticorozivă 

Ordin MT nr. 761/1999 • Desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a 

persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier 

OG nr. 16/2000 • Ratificarea unor convenţii adoptate de Organizaţia 

Internaţională a Muncii 

HG nr. 261/2001 • Criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă 

în condiţii deosebite • Modificată prin HG nr. 676/2001 şi HG nr. 1.337/2001 
Ordin MMSS nr. 352/2001 • Succesiunea de operaţiuni specifice pentru 

încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite 

HG nr. 377/2002 • Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea 

ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de 

implementare a acestora • Modificată prin HG nr. 1.091/2002 
Ordin MMSS, MSF nr. 508-933/2002 • Normele generale de protecţia muncii 

ICSPM/2002 

Ordin MIR nr. 342/2002 • Componenţa trusei sanitare şi a baremului de 

materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale 

INCDPM/2002 • Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc 

Lege nr. 53/2003 • Codul muncii 

Adrese internet utile: www.mmss.ro:www.inspectmun.ro:www.ispb.ro: 
www.incsmps.ro:www.inid.ro: www.dQsromania.ro:www.irca.orQ 

Sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă (SMSSM) este 
ansamblul de elemente cu caracter decizional, organizatoric, informaţional. 
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motivaţional, etc. din cadrul organizaţiei, prin intermediul căruia exercită ansamblul 
proceselor şi al relaţiilor MSSM, în vederea obţinerii nivelului dorit de securitate şi 
sănătate în muncă. 

Beneficiile implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a SMSSM într-o 
organizaţie sunt: 

a) îmbunătăţirea motivaţiei organizaţiei şi creşterea capacităţii de acceptare a 

SMSSM în interiorul colectivului; 

b) Cifre reduse de accidente datorate sistematizării tuturor activităţilor 

relevante pentru SMSSM; 

c) Riscuri reduse în ceea ce priveşte sănătatea, care conduc la obţinerea unor 

costuri reduse; 

d) Siguranţă juridică datorată aplicării stricte a tuturor legilor şi reglementărilor 

legale; 

e) Identificarea şi motivarea crescută a salariaţilor datorită implicării 

manageriale în procesele SMSSM; 

J) Imagine îmbunătăţită şi abilitate competitivă prin intermediul performanţei 

SMSSM susţinute şi documentate; 

g) Pierderi materiale reduse datorate accidentelor şi căderilor de producţie; 

h) Costuri de asigurare reduse; 

i) Oportunitatea de a avea un sistem de management integrat, constând din 

calitate şi mediu, precum şi din securitate şi sănătate în muncă. 

Standardele utile pentru proiectarea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea continuă a unui SMSSM sunt menţionate în Tabelul III.6: 

Tabelul III.6 Standarde în legătură cu sistemele de management al 
securităţii şi sănătăţii în muncă 

STANDARD CONŢINUT DOCUMENT DE REFERINŢĂ 
OHSAS 18001 : 1999 Prezintă cerinţele referitoare la elaborarea. 

Sisteme de management implementarea, menţinerea şi evaluarea unui sistem de 

al securităţii şi sănătăţii în management al securităţii şi sănătăţii în muncă, în 

muncă • Specificaţie scopul certificării şi/sau auto-dedarării 

Un asemenea sistem va permite unei organizaţii să-şi 

stabilească politica şi obiectivele sale de securitate şi 

sănătate în muncă, vizând îmbunătăţirea continuă a 

performanţei MSSM 

Este, în prezent, singurul standard din familia ISO 

18000 ce constituie referinţă în certificarea de terţă 

parte 
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OHSAS 18002 : 2000 
Sisteme de management 
al securităţii şi sănătăţii în 
muncă • Ghid pentru 
implementarea lui OHSAS 
18001 
ILO-OSH : 2001 
Ghid / principii directoare 
privind implementarea 
sistemelor de 
management al securităţii 
şi sănătăţii în muncă 

IRCA : 2001 
Criterii pentru certificare 
ca auditor de sisteme de 
management al securităţii 
şi sănătăţii în muncă 

Amendamentul 1 :2002 
la OHSAS 18001 : 1999 
Sisteme de management 
al securităţii şi sănătăţii în 
muncă • Specificaţie 

Amendamentul 1 : 2002 
la OHSAS 18002 : 2000 
Sisteme de management 
al securităţii şi sănătăţii în 
muncă • Ghid pentru 
implementarea lui OHSAS 
18001 

BS 8800 : 2004 
Sisteme de management 
al securităţii şi sănătăţii în 
muncă • Standard ghid 

Furnizează linii directoare în scopul implementării în cel 

mai scurt timp posibil a cerinţelor OHSAS 18001:1999 

în scopul de a lua în considerare atât eficacitatea cât şi 

eficienţa unui sistem de management al securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi în consecinţă potenţialul de 

îmbunătăţire a performanţelor unei organizaţii 

International Labour Organization = Organizaţia 

Internaţională a Muncii 

Pune la dispoziţie un mecanism care face legătura 

dintre cerinţele generice ale elementelor SMSSM şi 

specificul / profilul organizaţiei 

Furnizează linii directoare pentru a ajuta organizaţiile în 

elaborarea, analizarea, acceptarea şi revizuirea 

documentelor specifice 

International Register of Certified Auditors = Registrul 

Internaţional al Auditorilor Certificaţi 

Furnizează îndrumări referitoare la principiile de 

auditare, conducerea programelor de audit, 

desfăşurarea auditurilor sistemelor de management al 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

Este un standard ghid pentru a verifica abilităţile 

sistemului de a realiza obiectivele definite ale securităţii 

şi sănătăţii în muncă 

Indică liniile directoare pentru a verifica abilitatea 

sistemului de a îndeplini obiectivele definite ale 

securităţii şi sănătăţii în muncă 

înlocuieşte Anexa A, referitoare la Corespondenţa dintre 

OHSAS 18001:1999, ISO 14001:1996 şi ISO 

9001:1994 

Introduce Anexa B (informativă), referitoare la 

Corespondenţa dintre 

OHSAS 18001, OHSAS 18002 şi ILO-OHS:2001 (Ghid 

pentru sistemele 

de management al securităţii şi sănătăţii în muncă) 

înlocuieşte Anexa A, referitoare la Corespondenţa dintre 

OHSAS 18001:1999, ISO 14001:1996 şi ISO 

9001:1994 

Introduce Anexa B (informativă), referitoare la 

Corespondenţa dintre 

OHSAS 18001, OHSAS 18002 şi ILO-OHS:2001 (Ghid 

pentru sistemele 

de management al securităţii şi sănătăţii în muncă) 

British Standard = Standard Britanic 

Scris cu ajutorul industriei, practicienilor în securitate şi 

autorităţilor în sănătate, ajută organizaţiile să creeze un 

cadru de lucru pentru conducerea SMSSM astfel încât 

salariaţii şi alţii, a căror sănătate poate fi afectată prin 

activităţile organizaţiei, să fie protejaţi adecvat 

Ţine cont de recentele schimbări legislative şi de 

iniţiativele CSSM 

BUPT



216 Cercetări în domeniul implementării sistemelor de management integrat - 3 

Implementarea sistemelor de management integrat calitate-mediu-
securitate şi sănătate în muncă - conform noilor tendinţe la nivel european şi 
internaţional - vine în completarea sistemului organizatoric existent la nivelul 
întreprinderilor şi favorizează aplicarea sistematică a legislaţiei de securitate şi 
sănătate în muncă, realizând integrarea acestui domeniu în managementul general 
al unităţii. 

Cerinţele SMSSM cuprinse în standardul OHSAS 18001:1999 sunt prezentate 
succint în Tabelul III.7: 

Tabelul III.7 Cerinţe ale standardului OHSAS 18001 : 1999 
Clauză Intitulare clauză / cerinţă 

4.1 Cerinţe generale 
4.2 Politică de securitate şi sănătate în muncă 
4.3 Planificare 

4.3.1 Planificarea identificării pericolului, evaluarea riscurilor şi 
controlului riscurilor 

4.3.2 Prevederi legale şi alte cerinţe 
4.3.3 Obiective 
4.3.4 Programe de management securitate şi sănătate în muncă 

4.4 Implementare şi operare 
4.4.1 Structură şi responsabilitate 
4.4.2 Instruire, conştientizare şi competenţă 
4.4.3 Consultare şi comunicare {internă şi externă) 

4.4.4 Documentaţie 
4.4.5 Control documente şi date 
4.4.6 Control operaţional 
4.4.7 Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns 

4.5 Verificare şi acţiuni corective 
4.5.1 Monitorizare şi măsurare performanţă 
4.5.2 Accidente, incidente, neconformităţi şi acţiuni corective şi 

preventive 
4.5.3 înregistrări şi înregistrări management 
4.5.4 Audit sistem de securitate şi sănătate în muncă 

4.6 Analiză efectuată de conducere 

§4.Sistem de management al responsabilităţii sociale (SMRS) 

în ultimii 20 de ani, profilul consumatorului a evoluat evident. Prima fază a 
„consumatorului ignorant" preocupat numai de economisire a fost înlocuită de cea a 
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consumatorului atent la calitatea produsului şi apoi de cea a consumatorului atent la 
„calitatea producătorului". în acelaşi timp, datorită dezvoltării organizaţiilor 
neguvernamentale precum UNICEF, Amnesty International au fost făcute cunoscute 
condiţiile de muncă la care sunt supuşi în unele părţi ale lumii muncitorii şi chiar mai 
mult, condiţiile în care lucrează copii. Această situaţie a dat naştere unui alt tip de 
consumator: cel atent la „responsabilitatea socială a întreprinderii". 

Consumatorul nu mai este dispus să îmbogăţească întreprinderi care 
exploatează forţa de muncă şi oferă condiţii inumane salariaţilor săi. De aici s-a 
creat nevoia de a putea garanta consumatorului „etica producătorului", modul în 
care acesta respectă principiile sociale. în acest scop au fost dezvoltate standardele 
internaţionale SA 8000 care vizează introducerea în gestiunea întreprinderilor a 
principiilor de responsabilitate socială. 

SA 8000 reprezintă abrevierea de la Social Accountability 8000 
(Responsabilitate Socială). Acest standard a fost emis în octombrie 1997 şi revizuit 
în 2001, la propunerea CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency 
= Agenţia de Acreditare din cadrul Consiliului privind Priorităţile Economice), astăzi 
SAI (Social Accountability International = Responsabilitate Socială Internaţională). 

SAI este o societate autorizată să acorde certificări de tipul SA 8000, fiind un 
organism internaţional format din universităţi, ONG-uri, organizaţii certificatoare, 
sindicate, etc. 

Normele stabilite de SAI pentru standardul SA 8000 sunt bazate pe 
Declaraţia universală a drepturilor omului, pe normele stabilite de către Organizaţia 
Internaţională a Muncii (ILO) şi pe cele din Carta drepturilor copiilor a ONU. SAI 
acreditează organizaţiile certificatoare. Actualmente sunt foarte puţine organizaţii 
care sunt abilitate să emită certificate SA 8000. Certificarea SA 8000 este similară 
ca procedură cu cea ISO 9001, conţinând elemente comune de audit al conducerii, 
al înregistrărilor şi gestionării documentelor acţiunilor corective. în concluzie, în 
sistemul de management integrat trebuie inclus şi al patrulea sistem de 
management al responsabilităţii sociale. 

Se pleacă de la premisa că un produs este mai mult decât un ansamblu de 
caracteristici, că printre caracteristici se poate citi mesajul transmis de oamenii de 
dincolo de produs şi că un produs satisfăcător nu poate fi realizat de oameni 
neinstruiţi, nemulţumiţi, necăjiţi, oprimaţi. Promotorii sistemului de responsabilitate 
socială (SMRS) sunt: 
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Firme importatoare din Europa şi America de Nord, interesate de excelenţă 
în afaceri, sensibile la conştientizarea publicului şi la presiunile organizaţiilor 
neguvernamentale, au adoptat coduri proprii de conduită, demonstrând o 
atitudine mai responsabilă decât concurenţa, faţă de condiţiile de lucru. 
Grupuri de lucru constituite în cadrul unor parteneriate ale întreprinderilor 
interesate au lansat iniţiative de responsabilitate socială, cum ar fi: Iniţiativa 
de Etică Comercială (ETI), în Regatul Unit; Parteneriatul Industriei de 
Aparataje (The US Apparel Industry Partnership); Agenţia de Acreditare din 
cadrul Consiliului privind Priorităţile Economice (CEPAA), din SUA; 
Responsabilitatea Socială Internaţională (SAI); Forumul privind Standardele 
Globale (SA 8000:2001). 

Standardul internaţional este însoţit de un ghid de aplicare incluzând 
exemple de aplicare a metodelor pentru verificarea conformităţii în sprijinul 
auditorilor şi al organizaţiilor care urmăresc obţinerea certificării de conformitate cu 
SA 8000. Drept referenţiale se mai folosesc următoarele elemente normative: legi, 

reglementări naţionale aplicabile, cerinţe comune (sunt preferate cele mai severe), 
coduri de conduită proprii ale organizaţiilor, coduri elaborate de terţe părţi cum ar fi 

ETI, standarde sociale. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia 

Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului şi principiile următoarelor instrumente 
internaţionale: 

I) Convenţiile ILO 29 şi 105 • Munca forţată şi obligatorie] 

II) Convenţia ILO 87 • Libertatea de asociere; 

III) Convenţia ILO 98 • Dreptul la câştig colectiv; 

IV) Convenţia ILO 100 • Remunerare egală pentru muncitori bărbaţi şi femei 

la muncă de valoare egală; 

V) Convenţia ILO 111 • Discriminare; 

VI) Convenţia ILO 135 • Reprezentanţii muncitorilor; 

VII) Convenţia ILO 138 + Recomandarea 146 • Vârstă minimă; 

VIII) Convenţia ILO 155 + Recomandarea 164 • Securitatea şi sănătatea în 

muncă; 

IX) Convenţia ILO 159 • Reabilitare vocaţională & angajare (persoane cu 

incapacitate); 

X) Convenţia ILO 177 • Munca la domiciliu. 

Standardul SA 8000 : 2001 şi procedurile aferente se referă la nouă cerinţe 
/ puncte cheie, cu următoarele criterii privind responsabilitatea socială (RS): 
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1) Munca infantilă: 

-întreprinderea nu angajează / încurajează utilizarea muncii copilului (persoană 

până la 15/14 ani)) 

-Politici şi proceduri pentru despăgubirea copiilor; 
-Politici şi proceduri pentru promovarea educării copiilor - Recomandarea ILO 

146 - şi a muncitorilor tineri (între 15/14 ani şi 18 ani) incluşi în programe 
obligatorii de educaţie locale sau care sunt la şcoală; 

-Să nu fie expuşi copii sau muncitorii tineri la locul de muncă sau în afara lui, 
unor situaţii periculoase, nesigure, nesănătoase. 

2) Munca obligatorie / forţată: 

-Nu se foloseşte sau încurajează folosirea muncii forţate; 
-Nu se cere personalului să depună garanţii sau documente de identitate, ca o 

condiţie pentru angajare. 

3) Securitatea şi sănătatea / protecţia muncitorilor la locul de muncă: 

• Numirea reprezentantului managementului de vârf răspunzător de securitatea 
şi sănătatea personalului şi de implementarea elementelor din acest capitol 
(SMSSM); 

• Mediu de lucru sănătos, sigur; 
• Prevenire accidente; 
• Instruire periodică şi înregistrată privind securitatea şi sănătatea muncii (SSM), 

repetată pentru noii angajaţi sau cei care îşi schimbă locul de muncă; 
• Sisteme de detectare, evitare sau răspuns la ameninţări potenţiale pentru 

securitate şi sănătate (SSM); 
•Băi curate, acces la apă potabilă şi, după caz, la unităţi sanitare pentru 

depozitarea alimentelor pentru întregul personal; 
• Dormitoarele, dacă sunt, trebuie să fie curate, sigure şi să satisfacă nevoile 

fundamentale ale persoanelor. 
4) Libertatea de asociere, de constituire în sindicate a salariaţilor şi 

dreptul la negocieri colective: 

•Respectarea sindicatelor; 
•Nediscriminarea reprezentanţilor personalului şi asigurarea accesului acestora 

la membri, la locul de muncă. 
5) Discriminarea (sexuală sau rasială): 
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-Lipsă de discriminare la angajare, compensare, acces la instruire, promovare, 
încheiere a contractului sau pensionare pe bază de rasă, castă, origine 
naţională, religie, incapacitate, sex, orientare sexuală, afiliere la sindicate 
sau politică; 

-Neamestec în exercitarea dreptului de a respecta practici, sau de reuniune 
asociată cu rasă, castă, origine naţională, religie, incapacitate, sex, orientare 
sexuală, afiliere la sindicate sau politică; 

-Nu se permite comportament, inclusiv gesturi, limbaj şi contact fizic care este 
coercitiv sexual, ameninţător, abuziv sau de exploatare. 

6) Pedepsele / practicile disciplinare (fizice, morale): 
-Nu se admite pedeapsa corporală, coerciţia mentală sau fizică şi abuzul verbal. 

7) Orarul / orele de munca (munca în timpul zilelor libere, munca 
prelungită forţat): 

-Respectă legile şi standardele industriale aplicabile; 
-Nu mai mult de 48 de ore pe săptămână (de regulă, cel puţin o zi liberă pentru 

fiecare perioadă de şapte zile); 
-Munca suplimentară să nu depăşească 12 ore pe săptămână şi salariat, se 

solicită numai în situaţii excepţionale şi pe termen scurt şi este întotdeauna 
remunerată mai bine. 

8 ) Compensaţiile / salarizarea minimă: 

-Salariile, cel puţin egale cu nivelurile legale sau minimale pe industrie şi 
întotdeauna să fie suficiente pentru a satisface nevoile de bază ale 
persoanelor şi să asigure un anumit venit discreţionar; 

-Nu se fac reţineri din salariu pe motive disciplinare, compoziţia salariului este 
detaliată clar şi regulat pentru muncitori şi sunt stabilite în deplină 
conformitate cu toate legile aplicabile; 

-Plata se face în bani cash sau prin cec, după cum este convenabil muncitorilor; 
-Nu se fac aranjamente contractuale sau programe false de ucenicie pentru a 

evita satisfacerea obligaţiilor faţă de personal, prevăzute de lege. 
9) Sistemele de management: 

-Politica pentru responsabilitate socială şi condiţii de muncă definite de 
managementul de vârf, include angajamentul de a respecta elementele 
normative aplicabile şi de îmbunătăţire continuă. Aceasta trebuie să fie 
documentată, implementată, menţinută, comunicată, accesibilă şi inteligibilă 
tuturor salariaţilor, precum şi disponibilă publicului; 
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-Analiza efectuată de management se referă la adecvarea şi efectivitatea 
politicii; procedurilor şi rezultatelor faţă de cerinţele elementelor normative. 
Evaluează îmbunătăţirea şi decide modificarea / completarea sistemului; 

-Nominalizarea reprezentanţilor organizaţiei: 
a) Reprezentantul managementului de vârf, şi 

b) Reprezentantul ales de personalul ne-managerial pentru a facilita 

comunicarea cu managementul de vârf; 

-Planificarea şi implementarea clară a cerinţelor standardului prin asigurarea 
înţelegerii, definirea clară a rolurilor, responsabilităţilor şi competenţei, 
instruire, monitorizarea activităţii; 

-Ţinerea sub control a furnizorilor (proceduri de evaluare / selectare, înregistrări 

privind angajamentul pentru responsabilitatea socială); 

-Abordarea preocupărilor salariaţilor / altor părţi interesate şi luarea de acţiuni 
corective privind (ne)conformitatea cu cerinţele standardului şi cu politica 
organizaţiei în domeniu; 

-Comunicarea externă către toate părţile interesate; 
-Asigurarea accesului pentru verificare, acolo unde este convenit contractul; 
-înregistrări păstrate pentru a demonstra conformitatea cu standardul. 

Certificarea SA 8000 oferă un mijloc prin care organizaţiile şi consumatorii 
pot fi informaţi exact cu privire la comportamentul şi la regulile societăţilor 
comerciale a căror produse le utilizează. Avantajele economice pe care le poate 
obţine o organizaţie printr-o certificare SA 8000 pot fi sintetizate astfel: 

a) îmbunătăţirea imaginii. Organizaţia - în conformitate cu cerinţele SA 8000 -
îşi îmbunătăţeşte propria imagine fie în faţa colectivităţii, acţionarilor, 
clienţilor, administraţiei publice fie, mai ales, faţă de salariaţii care vor fi 
conştienţi că lucrează în cadrul unei societăţi sigure şi corecte din punct de 
vedere etic. De aceea, aceste cerinţe îmbunătăţesc climatul intern şi 
conflictele sindicale. 

b) Un mai bun control etic asupra furnizorilor. în virtutea unei cerinţe specifice 
a standardului, organizaţia în curs de cerificare / certificată SA 8000 trebuie 
să monitorizeze comportamentul etic al propriilor furnizori. Acest lucru duce 
la prevenirea apariţiei costurilor legate de deteriorarea imaginii în cazul unor 
anunţuri publice cu privire la colaborarea cu furnizori care nu au un 
comportament etic corespunzător. 
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c) Creşterea loialităţii faţă de produse. Organizaţia care a obţinut certificarea 
SA 8000 inspiră consumatorilor un sentiment de încredere, oferă acestora o 
imagine bună care conduce, în timp, la o adevărată fidelitate în 
achiziţionare, în ceea ce priveşte mărcile şi emblemele de prezentare ale 
societăţii comerciale. 
Cu alte cuvinte, prin implementarea şi certificarea de referenţiale 

recunoscute în domeniu: 
a) Distribuitorii: demonstrează angajament pentru condiţii de muncă corecte şi 
sigure; dezvoltă şi asigură relaţii cu furnizorii pentru îmbunătăţiri viitoare şi 
contracte pe termen lung; câştigă încrederea publicului şi odată cu aceasta îşi 
îmbunătăţesc imaginea firmei şi reputaţia; dobândesc avantaj concurenţial, şi 
b) Fabricanţii obţin: angajament superior al oamenilor; îmbunătăţirea calităţii; noi 
oportunităţi de a câştiga piaţă şi de a întări relaţiile cu clienţii existenţIV. 
Adrese internet utile: www.bsdqlobal.com/tools/sYStems sa.asp; www.iisd.orq; 
www.bns.ro;www.bilanciosociale.it;www.spitalul-colentina.ro;www.cnslr-alfa.ro 

Societăţile comerciale care au un raport direct bun cu consumatorii sunt cel 
mai mult supuse schimbării gândirii şi dispoziţiei acestora. Deci, un sistem de 
gestionare a responsabilităţii sociale (SMRS) conform SA 8000:2001 poate garanta 
consumatorilor comportamentul etic al organizaţiei preferate şi în acord, garantează 
societăţii comerciale loialitatea aceloraşi consumatori şi posibilitatea de planificare şi 
investiţii pe termen lung. 

De asemenea, controlul asupra furnizorilor garantează că organizaţia nu 
este implicată / antrenată în scandalurile cauzate de comportamentul mai puţin etic 
al propriilor furnizori, mai ales a acelora care funcţionează în contexte socio-
economice deteriorate. 

Comisia Europeană în comunicarea sa COM (2002) 347 stabileşte că 
Administraţiile Publice, inclusiv Comisia trebuie să integreze principiile 
responsabilităţii sociale ale întreprinderilor în propriul sistem de gestionare şi să le 
pună în aplicare în ceea ce priveşte propriile părţi interesate. De asemenea, prin 
COM (2001) 566 se stabileşte că pentru antreprenorii care îşi asumă importanţa 
socială este necesară prevederea criteriilor de selecţionare a societăţilor 
antreprenoare care să ţină cont de prestaţiile lor pe tema responsabilităţii sociale 
(RS). 

Iată că sistemul de gestionare a SA 8000:2001 - SMRS - garantează 
Administratorului Public cea mai corectă implementare a propriului sistem de 
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gestionare şi cel mai corect control al propriului lanţ de furnizori, permiţându-i să 
ofere garanţii propriilor alegători referitor la modalitatea cea mai corectă de 
cheltuire a banilor publici 

* 

în concluzie, managementul modern trebuie privit într-o viziune sistemică, 
integratoare, având ca finalitate atât creşterea eficienţei economice şi a calităţii, a 
competitivităţii în general, cât şi prezervării vieţii şi integrităţii salariaţilor, protecţiei 
mediului înconjurător, creşterii generale a calităţii vieţilV. Obiectivul unui 
management integrat total este acela de a realiza o asemenea funcţionare a 
organizaţiilor încât securitatea şi sănătatea salariaţilor acestora, ca şi protecţia 
populaţiei aflate în vecinătate, respectiv a florei, faunei, apei şi solului din mediul 
înconjurător să fie percepute drept scop în sine al activităţii respective, de egală 
importanţă şl în deplină compatibilitate cu obiectivele orientate spre profit şi calitate 
ale organizaţiei respective. 

Managementul integrat este o provocare culturală întrucât cere 
managementului să accepte ideea că experienţa şi competenţa anterioară nu mai 
sunt suficiente şi că noi abilităţi sunt necesare pentru conducerea mai eficientă a 
unei firme tot mai complexe tehnic şi social. Alegerea judicioasă a celor mai 
adecvate concepte şi instrumente privind calitatea, a practicilor şi conceptelor 
corespunzătoare de management, ca şi integrarea tuturor acestora într-o maşinărie 
puternică şi folositoare, pot constitui o nevoie dar şi o atracţie pentru cei ce vor să 
devină învingători. 

III.3 CONCLUZII 

Punctul nostru de plecare a fost că, în contextul armonizării legislaţiei 
naţionale cu cea a Uniunii Europene, problemele privind calitatea produselor şi 
serviciilor, calitatea vieţii, protecţia socială, protecţia mediului înconjurător, 
asigurarea vieţii, securităţii şi sănătăţii salariaţilor trebuie să capete o importanţă 
din ce în ce mai mare în preocupările generale ale managementului. Din acest motiv 
am recurs şi la o prezentare a câtorva exemple de transpunere în legislaţia naţională 
a reglementărilor europene şi asigurarea condiţiilor de implementare a acestora, la 
nivelul cerinţelor şi exigenţelor comunitare. 
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Părerea noastră este că în condiţiile reale de acum, de „schimbări şi 
incertitudini" continui, în cele mai multe întreprinderi mici şi mijlocii trebuie căutate 
noi metode şi instrumente, în primul rând în domeniul managementului calităţii, 
care să permită depăşirea diverselor bariere. Pentru orice organizaţie, indiferent de 
tipul produselor / serviciilor realizate, mărime sau felul proprietăţii, abordarea 
integrală a celor patru domenii - calitate, mediu, siguranţă şi sănătate în muncă, 
responsabilitate socială - devine o necesitate stringentă, logică şi utilă. 

Din acest punct de vedere, considerăm că abordarea unui sistem de 
management integrat la nivelul fiecărei organizaţii constituie, în zilele noastre, 
caracteristica de obligativitate pentru reuşita în afaceri. Am conştientizat existenţa a 
patru motive, dintre care trei cu caracter general, dar care pot fi determinante: 

a) de imagine (se poartă azi,,certificate'"); 

b) cerinţe exterioare organizaţiei (clienţi, societate, , care nu iartă); 

c) nevoia de îmbunătăţire a situaţiei existente în organizaţie (mai ales în 

privinţa managementului). 

Un al patrulea motiv este legat de logica lucrurilor: produsul / serviciul 
intenţionat (dorit, aşteptat, proiectat) se realizează integrat, în cadrul unui proces 
integrat, obţinându-se calitatea în condiţiile de mediu, de siguranţă în muncă şi de 
responsabilitate socială, prestabilite. Este evident că un sistem management - de 
asemenea integrat - ajută la ţinerea sub control simultan a tuturor cerinţelor privind 
calitatea & mediul & securitatea şi sănătatea în muncă & responsabilitatea socială. 

Cercetările ne-au condus la câteva concluzii în ceea ce priveşte 
implementarea sistemelor de management integrat la nivelul întreprinderilor mici şi 
mijlocii, printre care menţionăm: 

una dintre cauzele majore pentru care există sărăcie şi suferinţă socială 
constituie lipsa de competenţă a celor care conduc, întrucât nu avem criterii 
bine definite, pentru a-i alege pe cei mai buni, mai competenţi şi mai 
responsabili, altruişti dintre noi; 
implementarea sistemelor de management, ca instrumente culturale, aduce 
compatibilitate şi se bazează pe sensul comun, dar multe organizaţii nu 
abordează utilizarea standardelor ISO pe această cale; 
viitorul rezervă celor mai multe organizaţii şi o altă surpriză, respectiv 
nevoia de sistem management al informaţiilor. Rezolvarea este una simplă 
şi anume abordarea integrată şi din punct de vedere informaţional la nivelul 
SMI din organizaţie; 
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pentru toate sistemele, pentru întregul sistem de management integrat, 
baza o constituie sistemul de management al calităţii (SMC) după SR EN ISO 
9001:2001 şi sistemul de management al mediului (SMM) după ISO 
14001:2004; 
concepte separate precum securitate şi sănătate în muncă (SSM) şi 
responsabilitatea socială (RS) şi multe altele, nu mai pot fi luate drept 
entităţi de sine stătătoare, separate de problemele afacerii, ci ca părţi ale 
unui sistem de management integrat tot mai cuprinzător / complex, în 
funcţie de planul de afaceri şi strategia firmei pe termen scurt, mediu şi lung 
elaborate / aprobate de entităţile competente. 
Bazându-ne pe experienţa specialiştilor şi urmând trendul zilelor noastre, 

recomandăm integrarea completă, ceea ce presupune: 
exprimarea într-un singur document a politicilor de calitate - mediu -
securitate şi sănătate în muncă - responsabilitate socială; 
realizarea unui manual unic care să explice modul în care au fost integrate 
cele patru sisteme de management: SMC + SMM + SMSSM + SMRS; 
proiectarea unor proceduri de sistem: 

- generale, pentru clauzele / cerinţele comune tuturor sistemelor 
integrate; 

- parţiale, în scopul documentării clauzelor / cerinţelor comune din 
două -

trei sisteme, şi 
- dpecifice, pentru clauzele / cerinţele formulate doar într-un singur 
referenţial. 

-elaborarea unor documentaţii cuprinzând un număr cât mai mare de 
documente comune, cu participarea unor persoane având responsabilităţi în 
toate domeniile implicate; 
integrare la nivelul proceselor; 
integrare la nivelul resurselor umane. 
Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor mici şi mijlocii care s-au decis să 

înceapă sau să continue acţiunea de proiectare şi implementare a unui sistem de 
management integrat total, contribuţia noastră a fost cea de precizare a direcţii de 
acţiune, printre care menţionăm: 

- procedurile SMI - SMC & SMM & SMSSM & SMRS - cerute de referenţiale; 

BUPT



226 Cercetări în domeniul implementării sistemelor de management integrat - 3 

standardele utile pentru proiectarea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii într-o 
organizaţie; 
elementele programului de minimizare a pierderilor şi revizuirea majoră a 
proiectelor - din punct de vedere al mediului înconjurător; 
documentaţia sistemului de management al calităţii, în structură de tip 
piramidal: 
standardele utile pentru proiectarea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management de mediu într-o 
organizaţie; 
elaborarea şi implementarea elementelor de sistem după principiul de ordine 
Deming (PDCA); 
un extras orientativ din inventarul legislativ privind protecţia mediului şi 
actele normative intersectoriale; 
un extras orientativ din inventarul legislativ privind siguranţa şi sănătatea în 
muncă; 
clasificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi 
forma de manifestare în sistemul de muncă; 
un extras privind legislaţia primară a UE ce are aplicabilitate generală şi care 
este în întregime obligatorie şi se aplică în mod direct tuturor statelor 
membre, precum şi legislaţia secundară, aferente SMSSM; 
standardele utile pentru proiectarea, implementarea, menţinerea şi 
îmbunătăţirea continuă a unui SMSSM; 

- cerinţele SMSSM cuprinse în standardul OHSAS 18001:1999; 

criteriile privind responsabilitatea socială (RS), conform standardului SA 
8000 : 2001 care vizează introducerea în gestiunea întreprinderilor a 
principiilor de responsabilitate socială; 
evidenţierea referenţialor privind standardului SA 8000 : 2001 şi a 
principiilor instrumentelor internaţionale; 
elaborarea unui chestionar de audit SR EN ISO 9001:2001, pe care l-am 
prezentat ca anexă la prezenta lucrare. De subliniat este faptul că am 
înmânat spre completare acest chestionar unei întreprinderi S.C. Trident 
Production S.R.L. Timişoara. 
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P O L I T I C I I I N V E S T I Ţ I O N A L E A B O R D A T E D E 
Î N T R E P R I N D E R I L E M I C I Ş I M I J L O C I I Î N 

P R O C E S U L D E D E Z V O L T A R E 

IV. 1 STRATEGIA - CA ELEMENT PRIMORDIAL AL 
DEZVOLTĂRII UNEI ÎNTREPINDERI MICI ŞI MIJLOCII 

IV. 1.1 Caracteristici ale managementul strategic în întreprinderile 
mici şi mijlocii 

Experienţa acumulată în domeniul managementului strategic conduce la 
necesitatea abordării acestuia într-o viziune integratoare, care să orienteze 
întreprinderea spre performanţă. Sub acest aspect, managementul strategic poate fi 
definit ca un proces de creare şi de modelare a viitorului întreprinderii, proces care 
constă în efortul conducerii superioare de a orienta pe termen lung activitatea şi 
performanţele întreprinderii, printr-o atentă formulare, evaluare şi implementare a 
strategieî  

Managementul strategic are ca scop menţinerea unui set de relaţii între 
organizaţie şi mediu, care îi permite să-şi îndeplinească obiectivele, fiind în 
concordanţă cu posibilităţile organizaţiei care, în mod continuu, răspunde la 
schimbările mediului. Acest lucru se realizează prin intermediul strategiilor 
manageriale care sunt constituite dintr-un ansamblul de decizii privitoare la modul 
în care o întreprindere îşi concepe dezvoltarea pe termen lung prin prisma 
rezultatului interacţiunilor dintre mediul intern şi mediul extern al întreprinderiî . 
Schematic, etapele managementului strategic se prezintă astfel: 

^ Yvan Allaire,M.Fîrşirotu, Management strategic. Strategiile succesului în afaceri, Ed. 

Economică, Bucureşti, 1998. 

^ Ansoff L, McDonnell EJ, Implanting Strategic Management. Prentice-Hall, New York, 1990. 
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Figura IV.l Etapele managementului strategic 

M a n a g e m e n t u l 
strategic 

Cu toate că întreprinderile nnici şi mijlocii sunt considerate a fi un factor 
deosebit de important în economia unei naţiuni, a căror nivel de competitivitate 
determină nivelul de competitivitate al economiei în ansamblul ei, suntem de părere 
că în cele mai multe cazuri acestea nu dispun de o conduită strategică pe motiv că 
nu văd utilitatea ei, că întreprinderea are o dimensiune mică sau invocă lipsa de 
timp. 

Deşi acestea acţionează de multe ori în cadrul unui orizont limitat de timp, 
fiecare întreprinzător nutreşte speranţa derulării afacerii pe termen lung, de cele 
mai multe ori neavând, însă, o astfel de strategie. Din acest motiv, pe lângă cauzele 
eşecului datorat deficienţelor managementului general, restricţiilor mediului extern 
şi insuficienţei resurselor, se poate adăuga şi lipsa strategiilor. Absenţa strategiilor 
se poate traduce în sectorul mic şi mijlociu prin: 

- lipsă unei previziunii a fluxului de numerar şi a controlului costului; 
-răspuns necorespunzător la realităţile pieţei; 
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-creşterea prea rapidă, cu apariţia unor serii de crize în cadrul întreprinderii 
(manageriale, financiare, etc.), sau prea înceată, nefructificându-se suficient 
oportunităţile interne şi externe; 

-lipsa de fundamentare a obiectivelor, alocarea necorespunzătoare a resurselor 
organizaţiei; 

- insuficienta definire a sferei de activitate a întreprinderii, însoţită de înţelegerea 
parţială a conceptului afacerii respective; 
Bazându-ne pe cele spuse anterior, putem afirma că managementul 

strategic reprezintă o necesitate pentru întreprinderea mică şi mijlocie, fapt ce 
presupune asumarea de către întreprinzător a unui rol activ. Acest nou rol impune 
ca întreprinzătorul în formularea strategiilor firmei să ţină cont atât de 
caracteristicile firmei, cât şi de caracteristicile de mediu, iar strategiile astfel 
formulate să fie ştiinţific fundamentate, să prezinte obiectivele întreprinderii în 
termeni reali, să exploateze pe deplin oportunităţile pieţei ţintă, să răspundă la 
competenţele şi resursele de care dispune întreprinderea, să presupună un nivel de 
risc acceptabil atât din perspectiva resurselor firmei cât şi din cea a stilului 
managerial al întreprinzătorului şi să fie apropiată culturii organizaţiei, sistemului de 
valori a întreprinzătorului. 

La nivelul întreprinderilor mici şi mijlodi, managementul strategic este 
încadrat de nrwxlarrtatea în care se emit şi se elaborează strategiile privind 
întreprinderea- De regula, aceste strategii sunt strategii "intuitive" sau ""empirice"̂  
nescrise, putând fi deduse din comportamentul întreprinzătorului, cel mai adesea 
contrapunârwJu-se cu concepţia întreprinzătorului vis-â-vis de evoluţia viitoare a 
întreprinderii şi de acţiunile de întreprins, purtând amprenta personalităţii, al 
caracterist'»dlor |>ersonaie, al sistemului de valori şi aspiraţii ale întreprinzătorului. 
Din acest considerent obiectivele întreprinzătorului sunt, de fapt, obiectivele 
strategice ale întreprinderii. 

Strategia intuitivă se poate aplica în etapele de început ale cidului de viaţă 
(lansare, supravieţuire) a întreprinderii, când organizaţia este nestructurată, 
structura organizatorică este infarmală, dar devine absolut necesară odată cu 
trecerea la etapele de consolidare - pregătire a creşterii dezvoltării, când se 
prefigureaî ă structura formală. Sistemul de valori al managementului influenţează 

' Sîttitîittăc litJtaat A^ Tht Nrw Stealegk: M ^ a p ^ p n t Qrpanizatinn, rompetitioD and 

BUPT



230 Consideraţii asupra strategiei şi politicii investiţionale - 4 

obiectivele şi comportamentul strategic, relaţie care în cazul întreprinderilor mici şi 
mijlocii este mai directă decât în cadrul întreprinderilor mari, care au structuri 
organizaţionale mai complexe. Obiectivele pe care întreprinzătorului şi le asumă 
sunt influenţate de nevoia acestuia de realizări, de sistemul de cunoştinţe şi de 
experienţă şi de gradul de asumare a riscului, toate acestea influenţând crearea 
unui anumit profil strategic al întreprinderii. 

Nu de puţine ori s-a constatat că atât întreprinzătorii, cât şi angajaţii sunt 
indiferenţi sau chiar resping folosirea conceptelor managementului strategic, aspect 
datorat lipsei cunoştinţelor în domeniu sau a abilităţile necesare în acest scop. 
Starea de indiferenţă sau de respingere a folosirii managementului strategic poate 
produce întârzieri, costuri şi instabilitate în procesul schimbării strategice. Existenţa 
acestui fenomen se datorează, în primul rând, temerii că poziţiile de putere deţinute 
de întreprinzător pot fi ameninţate şi, în al doilea rând, faptului că pregătirea 
managerială a acestuia este de multe ori necorespunzătoare. 

Orizontul strategic al întreprinderilor mici şi mijlocii este mai limitat 
comparativ cu cel al marilor firme şi datorită incertitudinilor mai ridicate cu care se 
confruntă acestea, dar şi gamei restrânse de activităţi care conduce la tendinţa de 
specializare a acestora. 

Fiind caracterizate de dimensiunea mică, transpunerea strategiilor asupra 
structurii lor este, oarecum limitată, acceptându-se doar structurile fundamentale, 
esenţiale caracterizate printr-o coerenţa între obiective şi resurse. Această coerenţă 
este mult mai importantă în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii decât în cazul celor 
mari, deoarece acţionează ca o constrângere în direcţia definirii obiectivelor reale şi 
finale ale acestora, care, de cele mai multe ori sunt sub formă unor compromisuri 
între obiectivele dorite şi condiţiile mediului intern şi extern. Din acest motiv, 
strategia necesită o anumită flexibilitate, care să fie capabilă să fructifice 
oportunităţile care apar sau să răspundă rapid ameninţărilor mediului extern. 
Factorii externi au, de asemenea, un important impact asupra viabilităţii şi creşterii 
întreprinderilor mici şi mijlocii, efectul lor trebuind cuantificat în strategii. 

Aplicarea principiilor managementului strategic în cadrul întreprinderilor mici 
şi mijlocii presupune parcurgerea unor etape, pe parcursul căreia intervin schimbări 
în structura organizatorică şi în procesele care au loc, fiind necesar să se realizeze o 
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concordanţă între structura firmei şi strategie, pe de o parte, şi între acestea şi 
mediu, pe de altă partê -

Figura rv.2 Etapele schimbărilor strategice în întreprinderile mici şi mijlocii 

ETAPA 1 • , \ .jio>hhiUÎ<i ni-(lni-NtMl :Ul:->tiUctili:i 

£ Ţ \ p \ 2 * Inlr ix III ^^ 'hi inh.ui iii luedi i i ! uiU^in -rxi'-iii 

ETAPA 3 • Ineiti- in id;itiiloi ni-diu-
.%îi.}îtLit-.>îrucîni<"i 

ETAPA 4 • Reciino.t>t-irii iirc::\>iî.'itii sdunib<'iiiioi 

ETAPA 5 
Hxistvii!.! lUhn iii i :i;itiil- iiijJiu-

s t n i c t u i n 

Sursa. R.Dyson, Strategic Planning: Models and analvtical techniques, 

Wiley, 1990 

Pe parcursul aplicării strategiei apare necesitatea unei schimbări care se 
materializează ca un decalaj între mediu, strategia şi structura firmei, care dacă se 
adânceşte, conduce la recunoaşterea schimbării. Ultima etapă a schimbărilor 
strategice în întreprinderile mici şi mijlocii se referă la reproiectarea strategiei şi 
structurii în funcţie de mediu. 

Pentru a obţine avantaje maxime din folosirea instrumentelor strategice, 
întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să adopte un rol activ, abordare pe bază căreia 
vor fi capabile să anticipeze şi să creeze schimbările de mediu la care, apoi, să îşi 
adapteze strategic organizaţia prin modificarea strategiilor şi structurii. Procesul 
schimbării strategiei în condiţiile unui comportament activ faţă de modificările 
mediului se poate reprezenta astfel: 

R.Dyson, Strategic Planning: Models and analvtical techniques, Wiley, 1990. 
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Figura IV.3 Procesul schimbării strategiei într-un mediu concurenţial 

Sohimt>ar-ea Tr^c^r^ez la 
Cf natd^ 

Oi-eare-a IA n il Tioti i£>udlaptar>ea srtrabê î slx ĵcturi» îfi proc€selc«-
Tt^c^r^a. ta 

c* rxMxrz 
eCCXfMH 

vviui nou 

Această reprezentare explică faptul că, în condiţiile în care întreprinderea 
mică va introduce o strategie, vor interveni schimbări de structură şi procese şi 
apoi, prin acţiunea acestora, întreprinderea va trece la o nouă etapă în care se va 
confrunta cu un nou mediu. în funcţie de acest nou mediu va interveni adaptarea 
strategiei, care va determina schimbări de structură şi procese şi, în final, o nouă 
schimbare de mediu. Procesul de mai sus trebuie să fie continuu, întreprinderea 
fiind, astfel, capabilă să ofere cele mai bune răspunsuri la schimbările de mediu 
intern şi externi 

Mediului extern, deseori ostil şi dificil economiilor de tranziţie, ridică mari 
probleme fundamentării strategiilor chiar întreprinderilor mari, în timp ce pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii prezintă ameninţări şi mai mari datorită pe de o parte 
restricţiilor de resurse, iar pe de altă parte unui impact mai mare al deciziilor 
manageriale necorespunzătoare asupra activităţii lor. în acest fel, fundamentarea, 
mai ales, pe termen lung a strategiei întreprinderii, în condiţiile în care 
componentele principale ale mediului (economice, sociale, legislative etc.) cunosc 
permanente şi uneori imprevizibile transformări, este oarecum dificilă, însă nu 
înseamnă că abordarea strategică trebuie respinsă. De multe ori se preferă 
abordarea pe termen scurt, care se întâlneşte nu de puţine ori şi în comportamentul 
întreprinderilor mari, tocmai datorită ostilităţii mediului, care, deseori, impune 
luarea unor decizii rapidê . 

i iî 

I.Ansoff, Op.cit. 
H. Mintzberg, J.B.Quinn, R.James, Op.cit. 
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Abordarea managementului strategic şi modalităţii de implementare a 
strategiilor trebuie să se facă distinct pe categorii de vârstă a întreprinderilor mici şi 
mijlocii. în acest fel, întreprinderile noi abordează intrarea pe piaţă din prisma 
optimismului şi entuziasmului începătorului, care pe măsura înaintării în vârstă pot 
scădea, cu consecinţe asupra reducerii productivităţii muncii, apariţiei rutinei, şi 
chiar a birocraţiei. 

Desigur că, acest lucru poate fi preîntâmpinat prin aplicarea unui 
management competent care, de la o etapă a ciclului de viaţă la alta, va îmbunătăţi 
strategia organizaţiei printr-un proces de învăţare, de corectare a erorilor. Sursele 
procesului de învăţare sunt atât interne (perfecţionarea proceselor), cât şi externe 
(clienţi, concurenţă). Acest proces are un impact direct asupra perfecţionărilor 
managementului strategic. 

IV.1.2 Tipuri de strategii aplicabile în cadrul întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Am tot amintit pe parcursul lucrării de termenul de strategie, motiv pentru 
care considerăm necesar definirea lui, mai ales că în ultimele decenii a cunoscut o 
utilizare din ce în ce mai frecventă. Ca atare: 

Dicţionarul de Economie Politică defineşte strategia ca un ''ansamblu de 
planuri, metode, stratageme şi obiective, care descriu o manieră corelată de 
abordare a unei situaţii conflictuale din domeniul economic. Termenul de strategie a 
fost împrumutat din domeniul militar şi se referă la o desfăşurare de evenimente 
într-un termen mediu sau lung. Din acest punct de vedere strategia este opusa 
tacticii care are în vedere metodele folosite pentru atingerea unui obiectiv pe termen 
scurt. Conceptul de strategie este folosit pentru descrierea comportamentului 
agenţilor economici din economia de piaţă, întrucât concurenţa presupune şi un 
conflict de interese"^ 

Dicţionarul Larousse defineşte strategia ca fiind ''arta de a coordona forţele 
militare, politice, economice şi morale implicate în conducerea unui conflict..."̂  

^ ***, Dicţionarul de Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag. 236. 

^ ***, Le Petit Larousse, Ed. Christian Lacroix, Paris, 2005. 
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A.ChandIer, în lucrarea sa defineşte strategia ca fiind ''determinarea pe 
termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei întreprinderi, adoptarea cursului de 
acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor"^ 

I.Ansoff tratează strategia ca ''axul comun al acţiunilor organizaţiilor şi 
produselor/pieţelor ce definesc natura esenţială a activităţilor economice pe care 
organizaţia le realizează sau prevede să o facă în viitor"̂ . 

K. Andrews consideră strategia ca fiind "sistemul de scopuri şi obiective, de 
politici şi de planuri pentru atingerea acestor obiective, exprimate într-o manieră 
care să contribuie la definirea sectorului de activitate în care se află firma sau în 
care acceptă să intre, ca şi a tipului de firmă care doreşte să devină"̂ . 

B.Quinn defineşte strategia ca fiind "un model sau un plan care integrează 
într-un tot coerent scopurile majore ale organizaţiei, politicile şi programele sale'"̂ . 

O.Nicolescu şi I.Verboncu consideră că strategia poate fi definită ca 
"ansamblul obiectivelor majore ale organizaţiei pe termen lung, principalele 
modalităţi de realizare împreună cu resursele alocate, în vederea obţinerii 
avantajului competitiv potrivit misiunii organizaţiei".̂  

Strategiile servesc drept fundament pentru elaborarea politicilor (tacticilor) 
de către întreprinderi. Politica întreprinderii cuprinde un set de obiective pe termen 
mediu, care se referă la ansamblul activităţilor, fie la componentele majore ale 
acestora, împreună cu volumul şi structura resurselor disponibile, acţiunile majore 
de întreprins, principalii responsabili şi executanţi, resursele de finanţare, termenele 
finale şi intermediare, indicatorii de eficienţă globali şi parţialî  

Strategia întâlnită în cadrul unei întreprinderi mici şi mijlocii cuprinde câteva 
elemente definitorii. Aceste elemente trebuie să fie flexibile, să manifeste supleţe şi 
să fie uşor adaptabile variaţiilor care pot interveni pe parcursul adoptării strategiei şi 
trebuie să urmărească: 

a) obiectivele urmărite - care se concretizează în eficienţa modului de 
combinare şi transformare a factorilor de producţie de care dispune. 

^ A.Chandler, Strategie, structure, decision, identite, STRATEGOR, InterEdition, Paris, 1993. 

^ I.AnsofF, Strategie et developpement de Tentreprise, Les Edition d'Organisation, Paris, 1996. 

^ Andrews Keimeth, Politique generale de Tentreprise, STRATEGOR, Librairie Eyrolles, Paris 

2000. 

^ B. Quinn, H.Mintzberg, M.R.James The Strategv Process, Prentice Hali, New York, 1988. 

^ O.Nicolescu, I.Verboncu, Management. Ediţia a treia, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

^ idem , Management si eficienţă. Editura Nora, Bucureşti, 1994. 
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Formularea acestor obiective se realizează pe seama şi în urma identificării 
tendinţelor sistemului de nevoi care trebuie satisfăcute de produsele unităţii, 
a tendinţelor progresului ştiinţific şi tehnic, a posibilităţilor întreprinderii şi a 
conjuncturii economice interne şi internaţionale. 

b) modalităţile de realizare a obiectivelor - acestea vizează căile şi metodele de 
acţiune, care se stabilesc în funcţie de potenţialul de producţie, financiar, 
uman, inovativ, comercial şi de competitivitate a întreprinderii şi pot fi: 
creşterea capacităţii de producţie, diversificarea / specializarea activităţii, 
cooperarea în producţie, pătrunderea pe noi pieţe, perfecţionarea pregătirii 
angajaţilor etc. 

c) resursele necesare - acestea cuprind: disponibilităţile proprii, cele atrase şi 
cele împrumutate şi privesc potenţialul material, financiar, uman, 
informaţional, etc. 

d) termenele de realizare a obiectivelor - stabilite de către factorii de decizie în 
concordanţă cu resursele, cu potenţialul întreprinderii şi cu orizontul de timp 
avut în vedere la elaborarea strategiei. 
în vederea obţinerii unui avantaj competitiv, întreprinderile mici şi mijlocii 

apelează la strategii diferite, în funcţie de situaţia existentă (poziţia firmei pe piaţă, 
situaţia concurenţei, puterea de absorbţie a pieţei etc.) şi de obiectivul pe care firma 
îl urmăreşte în raport cu piaţa şi concurenţa. 
1. Strategia defensivă este strategia pe care o întreprindere mică şi/sau mijlocie o 
abordează atunci când poziţia şl eficienţa firmei este ameninţată de concurenţa. în 
această situaţie firma este obligată să-şl analizeze în primul rând punctele slabe, 
aspectele negative privitoare la produse, preţuri şi reţele de distribuţie, în vederea 
fundamentării unor programe de măsuri de natură să atenueze sau să anihileze 
efectele defavorabile ale acţiunilor concurenţei. Acest tip de se pretează firmelor 
care deţin deja o puternică poziţie pe piaţa care le permite nu numai să cunoască 
din timp acţiunile concurenţei, dar mai ales au capacitatea de a se adapta la mediul 
concurenţial astfel încât să evite pierderea poziţiei de leader. 
2. Strategia ofensivă se recomandă firmelor ce nu ocupă o poziţie de leader pe 
piaţă, dar care aspiră să-şl consolideze poziţia pe segmentul de piaţă respectiv, 
chiar prin înlăturarea leader-ulul. Acest lucru se poate realiza prin Identificarea 
punctele slabe ale leader-ulul, însă se recomandă atacarea unui singur punct, de 
dorit cel mai slab. 
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3. Strategia prin flancuri se recomandată a fi utilizată de firnnele cu poziţii medii pe 
piaţă şi care aspiră la ocuparea primelor locuri. Politica strategiei mai sus 
menţionată este acea de abordare a unui subdomeniu pe care firmele respective 
sunt bine plasate cu produse validate de clienţi din punct de vedere al preţurilor, 
design-ului, distribuţiei, service-ului etc. 
4, Strategia de "guerilă" este recomandată firmelor mici şi constă în identificarea 
unui segment de piaţă insuficient acoperit cu un anumit produs al leader-ilor, ceea 
ce presupune alegerea optimă atât a produsului, cât şi a momentului în care se va 
pătrunde pe piaţă. 

Literatura de specialitate a identificat trei tipuri de strategii operabile la 
nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii: 

strategii de stabilitate: sunt aplicate de regulă când întreprinzătorul e 
mulţumit de poziţia pe piaţă şi doreşte menţinerea acestei situaţii existente; 
strategii de creştere: se aplică în situaţia în care firma doreşte câştigarea 
unui renume pe piaţă sau consolidarea numelui pe piaţă. Obiectivele sunt: 
creşterea încasărilor (cifra de afaceri), consolidarea sau creşterea poziţiei pe 
piaţă. Aceste obiective se materializează în diminuarea nomenclatorului de 
produse concomitent cu creşterea cantităţilor din produsele vandabile şi 
concomitent cu diversificarea activităţilor şi corelarea activităţilor de bază cu 
cele anexe. 
strategii de restrângere a activităţii: se aplică de regulă când firma e într-o 
situaţie dificilă din punct de vedere financiar, dar doreşte să rămână pe 
piaţă, prin urmare va scădea volumul produselor şi serviciilor oferite 
datorită conjuncturii nefavorabile existente pe piaţă. 
Detaliate, aceste strategii se concretizează într-o strategie de piaţă prin care 

se exprimă atitudinea întreprinderii faţă de dinamica accelerată a mediului ambiant 
şi în special faţă de evoluţia previzibilă a cererii, a ofertei şi a raportului dintre ele. 
în cadrul strategiei de piaţă se poate vorbi de două categorii de variante strategice 
sau alternative ale întreprinderii: 
a) de comportament care se pot formula şi aplica în funcţie de: 

i) comportamentul faţă de schimbările pieţei, unde se pot întâlni strategii 
pasive sau adaptive care respectă schimbările pieţei şi îşi adaptează deciziile 
la aceste schimbări, strategii anticipative care studiază piaţa şi anticipează 
schimbările mediului căutând să prevadă pericolele şi să aplice măsuri 
corective înainte de producerea efectivă a schimbărilor şi strategii activ-

BUPT



IV. 1 - strategia 237 

inovative prin care unitatea economică studiază mediul ambient şi modul în 
care activităţile sunt influenţate de evoluţia acestuia. Succesul unei astfel de 
strategii depinde hotărâtor de funcţionarea mecanismului format din 
cercetare-dezvoltare, producţie şi marketing. 

ii) comportamentul faţă de ritmul schimbării mediului, unde se pot întâlni 
strategii ofensive cu accent pe cercetare, pe găsirea unor tehnici şi 
tehnologii noi ale fabricaţiei şi pe ridicarea nivelului calităţii, strategii 
defensive care urmăresc consolidarea poziţiei pe piaţă prin îmbunătăţirea 
calităţii şi competitivităţii şi strategii de întrepătrundere prin care firma 
urmăreşte depistarea eventualelor nişe în producţie sau în desfacerea 
mărfurilor pe piaţă. Aceste strategii urmăresc creşterea capacităţii de 
influenţare a pieţei, 

b) de poziţie, care sunt variante strategice stabilite în funcţie de: 

i) poziţia faţă de structura pieţei, unde se întâlnesc strategii nediferenţiate 
care urmăresc un plan (program) global de implementare pe piaţă, strategii 
diferenţiate care vizează câte un program de acţiune pentru fiecare segment 
de piaţă şi strategii concentrate care se referă la un singur segment sau la 
un număr limitat de segmente de piaţă (maxim 3); 

ii) poziţia faţă de evoluţia capacităţii pieţei, unde se pot identifica strategii de 
menţinere a poziţiei pe piaţă, strategii de dezvoltare a activităţii şi strategie 
de restrângere a activităţii. 
în concluzie se poate spune că strategia de piaţă reprezintă o combinaţie în 

care intră câte o alternativă din fiecare grupă. Mijloace de realizare a acestor 
strategii sunt produsul şi preţul. Cu alte cuvinte, strategiile de produs şi de preţ 
sunt componente ale strategiei de piaţă. 

strategia de produs - poate fi o strategie a stabilităţii sortimentale pentru 
produsele cu performanţe ridicate, o strategie a restrângerii sortimentale, o 
strategie a diversificării produselor; 
strategiile de preţ - sunt utilizate pentru dobândirea unei poziţii avantajoase 
pe piaţă şi creşterea eficienţei activităţii întreprinderii. în funcţie de 
obiectivul urmărit distingem strategii ale preţului scăzut sau ale preţurilor 
penetrante (preţuri japoneze) care se aplică de regulă pe o piaţă cu cerere 
foarte elastică şi se bazează pe costuri de producţie scăzute, prin care se 
urmăreşte descurajarea concurenţei şi strategii ale preţului înalt sau elitist 
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care se aplică pentru produse noi şi pentru un anumit segment de 
consumatori cu venituri mari. 
Adoptarea unei strategii este influenţată de o serie de factori cauzali şi 

condiţionali care pot fi endogeni sau exogeni în funcţie de câmpul activităţii lor. 
1.Factori endogeni^ care pot fi de natura; 
i) factorilor financiari care au următoarele elemente componente:fluxurile băneşti, 

raportul dintre datorii şi capital propriu, raportul dintre cifra de afaceri şi 
activitatea unităţii, raportul dintre profit şi costuri; 

ii) factorilor informaţionali şi inovaţionali care au următoarele elemente 
componente: capacitatea de concepţie, amploarea activităţii de inovare, situaţia 
brevetelor de invenţie şi inovaţii, sistemul informaţional (structură, 
complexitate, întindere); 

iii) factorilor tehnici şi tehnologici care au următoarele elemente componente: 
echipamentele, nivelul tehnic al acestora, tehnologia utilizată, calitatea şi 
cantitatea materiilor prime, materialelor, energiei şi a combustibililor; 

iv) factorilor umani care au următoarele elemente componente: disponibilul de forţă 
de muncă, nivelul de calificare, structura forţei de muncă pe nivele de execuţie: 
muncitori, maiştrii, cadre superioare de conducere; 

v) factorilor de conducere, organizare şi administrare care au următoarele 
elemente componente: sistemul de gestiune, sistemul de control al calităţii, tipul 
producţiei (de masă, de serie sau unicat), raportul atât numeric cât şi de 
comunicare între personalul de conducere şi personalul administrativ; 

vi) factorilor de marketing care au următoarele elemente componente: cota de 
piaţă, poziţionarea mărcii produselor proprii pe piaţă, serviciile post-vânzare, 
numărul clienţilor, informaţia asupra pieţei. 

2. Factori exogeni: 

Factorii exogeni alcătuiesc mediul ambiental al unităţii economice şi cuprind 
un ansamblu de condiţii externe sub influenţa cărora se desfăşoară activitatea 
unităţii, cum ar fi: piaţa, sistemul de acordare a creditelor, cadrul juridic în care 
întreprinderile mici şi mijlocii îşi desfăşoară activitatea, starea şi tendinţele 
progresului ştiinţific şi tehnic etc. Pe baza identificării şi analizării acestor factori, 
întreprinderea îşi poate formula strategii atât globale, cât şi corespunzătoare fiecărei 
funcţii şi fiecărei ipostaze a unităţii economice, cum ar fi: cele de dezvoltare a unor 
produse noi, de obţinere a celei mai mari cote de piaţă pentru un produs sau 
serviciu, de descoperire a unor nişe de piaţă, de obţinere a unui avantaj de cost, de 
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realizare a unui canal de distribuţie puternic, de construire a unei puternice imagini 
de marcă. 

în ansamblul ei, strategia de piaţă este orientată spre creşterea cotei de 
piaţă a întreprinderii, diminuarea riscurilor sau chiar eliminarea lor acolo unde este 
posibil, creşterea rentabilităţii şi eficienţei firmei. 

IV.2 POLITICA INVESTIŢIONLĂ ABORDATĂ DE 
ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII 

IV.2.1 Politica investiţionaiă - concept şi definire 

Dicţionarul de economie defineşte politica investiţionaiă ca: „un ansamblu de 
principii, mijloace şi metode de acţiune prin care se realizează obiectivele generale 
ale firmei în domeniul modernizării tehnologice, extinderii capacităţilor de producţie, 
asigurarea procesului de producţie cu activele fixe necesare"̂  

în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii, politica investiţionaiă cuprinde o 
serie de componente referitoare la: 

acţiunile pe care firma şi le propune în domeniul investiţiilor pentru 
atingerea obiectivelor strategice; 
perioada de timp în care urmează să se deruleze investiţiile; 
stabilirea necesarului de resurse; 
alocarea resurselor necesare investiţiilor; 
stabilirea cotei părţi de resurse proprii şi a celei de resurse financiare 
împrumutate. 
Datorită schimbărilor rapide ale mediului de piaţă, se recomandă ca 

întreprinderile mici şi mijlocii să îşi proiecteze investiţiile pe perioade mai scurte de 
timp, 1-2 ani, întocmind programe de investiţii care să cuprindă date referitoare la 
activităţile de investiţii şi care trebuie să fie în concordanţă cu strategia firmei şi cu 
volumul de informaţii de piaţă. Firma realizează programe de investiţii în scopul 
extinderii capacităţilor de producţie, retehnologizării, reorientării proceselor 
tehnologice, investiţii în proiecte de protecţie a mediului, etc. 

i -. , ^ 
***, Dicţionarul de economie. Editura Economică, Bucureşti, 2001. I - • ^ ^ 
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Concomitent, întreprinderea trebuie să realizeze atât o previziune a realizării 
în timp a acestora, o etapizare cât mai precisă a programelor investiţionale, cât şi 
un grafic privind realizare a obiectivelor de investiţii în vederea stabilirii necesarul de 
resurse financiare. 

Stabilirea necesarului de resurse este o etapă importantă a procesului 
investiţional, de corectitudinea acesteia depinzând reuşită programului. 
Previzionarea cât mai corectă a fluxului de lichidităţi conduce la stabilirea 
necesarului de resurse financiare ce urmează a fi atrase sub formă de împrumuturi 
în scopul finanţării proiectelor de investiţii, ca diferenţă între necesarul total de 
resurse şi disponibilul propriu de lichidităţi pentru fiecare etapă a programului de 
investiţii. 

Riscul se defineşte ca un eveniment nedorit care poate conduce la 
neîndeplinirea parţială sau totală a scopului unui proiect la termenele sau la nivelele 
prestabilite. Riscul economic este definit ca un ''eveniment sau proces nesigur şi 
probabil care poate cauza o pagubă, o pierdere într-o activitate, operaţiune sau 
acţiune economică. Riscul economic se caracterizează prin posibilitatea descrierii 
unei legi de probabilitate pentru rezultatele scontate ca şi prin cunoaşterea acestei 
legi de către cei interesaţi"^ 

Dacă, în trecut riscul era privit în totalitate ca un efect negativ, asimilat 
pierderii, în prezent tendinţa care se manifestă tot mai frecvent este de încadrare a 
lui ca un fenomen obiectiv care însoţeşte orice afacere, un factor de progres dacă 
este bine gestionat. Noţiunea de „risc" este asociată „posibilităţii de a ajunge într-o 
primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă, un pericol 
posibil"̂ . Riscul calculat şi asumat de iniţiatorul afacerii are drept recompensă 
profitul scontat al afacerii. El reflectă gradul de probabilitate asociat eşecului, iar 
personajul-cheie al dezvoltării afacerii este întreprinzătorul însuşi. După unii autori, 
sunt trei categorii de riscurî  pe care şi le asumă întreprinzătorul: 

riscul strategic, asumat de întreprinzător, este dependent de alegerea 
activităţilor în funcţie de competenţele întreprinzătorului, de resursele de 
care dispune şi de poziţionarea pe piaţă a afacerii; 

^ *** - Dicţionar de economie. Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

^ P.A.Julien, M. Marschesnay, La motivation du dirigeant de PME, Edition Economica, Paris, 

1997. 

^ Idem, ibidem. 
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riscul financiar, suportat în legătură cu capitalurile angajate de firnnă este de 
fapt riscul nerambursării împrumuturilor; 
riscul operaţional este riscul derivat din disfuncţiile posibile în gestionarea 
resurselor. Acest risc este asumat aproape în exclusivitate de întreprinzător 
şi poate fi evitat sau limitat doar prin veritabile calităţi de manager, de 
profesionist al afacerii; 
Din punct de vedere al managementului afacerilor, prin risc se înţelege atât 

posibilitatea câştigului, cât şi posibilitatea pierderii, aşa cum se poate constata din 
definiţiile următoare :̂ 

când probabilitatea de apariţie a unei stări a naturii este 1, atunci suntem 
într-o situaţie de certitudine; 
când probabilitatea de apariţie a unei stări a naturii se cunoaşte şi este mai 
mică decât 1, atunci suntem într-o situaţie de risc; 
când probabilitatea de apariţie a unei stări a naturii nu se cunoaşte atunci 
suntem într-o situaţie de incertitudine. 
Activitatea oricărei întreprinderi, cu precădere a întreprinderilor mici şi 

mijlocii, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea este supusă unui 
risc, considerăm oportun a enumera categoriile de riscuri la care sunt supuse 
întreprinderile, conform tabelului de mai jos: 

^ Gheorghe Băileşteanu, Diagnostic, risc si eficienţă în afaceri. Timişoara, Editura Mirton, 
1997. 
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Figura IV. 4 Categoriile de riscuri evidenţiate la nivelul întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Dintre activităţile econonnice, investiţiile comportă cel mai mare risc datorită 

faptului că: 
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necesită o perioada lungă de timp în care să se obţin efectele investiţionale, 
ceea ce determină dificultatea previziunilor; 
au caracter ireversibil (investiţia odată începută nu poate fi oprită fără 
pierderi); 
necesită un volum apreciabil de eforturi investiţionale, care, în caz de eşec, 
se transformă în pierderi. 
Calculul şi analiza eficienţei investiţiilor necesită cunoaşterea riscului, motiv 

pentru care în literatura de specialitate s-au conturat două abordări: măsurarea 
riscului prin metode deterministe şi măsurarea riscului prin metode matematice, 

a) Cele mai utilizate metode deterministe de calcul a riscului sunt următoarele 

încorporarea riscului în rate de actualizare a căror mărime este dată de 
clasa de risc în care investitorul încadrează investiţia; 
Modificarea cheltuielilor de investiţii, se realizează prin utilizarea unor 

scheme de finanţare flexibile care să permită adaptarea pe parcurs a 
proiectelor de investiţii funcţie de evoluţia pieţei, inclusiv întreruperea 
proiectului şi reluarea la momentul în care condiţiile de piaţă o favorizează; 
Reducerea duratei de funcţionare a proiectului se utilizează în cadrul 
proiectului de investiţii din domenii sensibile la uzura morală a 
echipamentelor; 
Ajustarea cash flow-urilor în funcţie de riscurile specifice fiecărui proiect se 

poate utiliza în cazul proiectelor complexe, compuse din subproiecte pentru 
care se elaborează cash flow-uri distincte, dar interconectate. în funcţie de 
condiţiile concrete de piaţă anumite subproiecte necesită ajustare, deci cash 
flow-ul aferent se corectează prin utilizarea unor coeficienţi de corecţie 
stabiliţi, apelând în acest scop la activităţi de consultanţă, 

b) Cele mai utilizate metode matematice de calcul al riscului sunt: 
Metoda speranţei matematice a câştigului - permite stabilirea valorii 
fluxurilor actualizate prin înmulţirea fluxurilor anuale cu probabilităţile lor de 
realizare. Probabilităţile se stabilesc prin consultanţă. Metoda permite 
selecţia din mai multe proiecte pentru acelaşi obiectiv a celui care realizează 
cea mai mare speranţă matematică a profitului realizată 

Gheorghe Băileşteanu, Lucr.cit. 
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(4.1) 

Unde: 
E t = speranţă matennatică; 
CE = fluxul de numerar din anul i 

probabilitatea realizării fluxului de numerar în anul i şi se determină prin 
consultanţă. 

De multe ori, dezvoltarea analizei se face pe baza dispersiei şi abaterii medii 
pătratice: 

n 

n 

G 

z = l 

Respectiv: 

- = (4.2) 

C7= (4.3) 

Arborele de decizie - reprezintă succesiunea de acţiuni necesare şi de reacţii 
obţinute în procesul investiţional. Metoda permite analiza diferitelor trasee 
de acţiuni în cadrul arborelui în condiţii de risc acceptat şi în final se alege 
proiectul de investiţie optim; 
Abordarea riscului prin analiza ecarturilor - se porneşte de la ideea că orice 
variabilă a procesului investiţional suportă fluctuaţii în perioada 
implementării. Abordarea riscului prin această metodă presupune limitarea 
fluctuaţiilor posibile ale variabilei la 3 ipoteze de comportament: ipoteza 
optimistă (valoarea cea mai bună a variabilei), ipoteza normală, realistă 
(valoarea medie sau cea mai verosimilă a variabilei) şi ipoteza pesimistă 
(valoarea cea mai defavorabilă a variabilei); 

Abordarea nivelului riscului prin analiza ecarturilor dintre valorile specific 
ipotezelor metodei precedente; 
Teoria jocurilor - poate fi aplicată la fundamentarea deciziilor pentru diverse 
procese investiţionale care vizează: înlocuirea echipamentelor, maximizarea 
profitului, minimizarea pierderilor, determinarea momentului optim pentru 
lansarea unui produs. 
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IV.2.2 Decizii investiţionale în condiţii de risc şi incertitudine 

în orice situaţie, esenţială este existenţa spiritului de iniţiativă 
antreprenorială, dar, mai ales, asumarea riscurilor în angajarea diverselor resurse şi 
combinarea cât mai performantă a acestora, precum şi eliminarea incertitudinii care 
înconjoară afacerea. 

Pe lângă riscurile asumate întreprinzătorul este confruntat cu incertitudinea, 
definită ca „lipsă de certitudine, nesiguranţă, îndoială, ezitare"̂  şi care se poate 
manifesta pe trei niveluri: 

"discontinuităţi strategice", atunci când întreprinzătorii acţionează fără 
strategie, caz în care riscă să câştige un profit mai mare, însă fără a avea 
certitudinea acestuia; 
''turbulenţe puternice", atunci când sectorul de activitate analizat cunoaşte 
variaţii dese, imprevizibile, de amploare. Procentul de creare şi de dispariţie 
a firmelor este ridicat, ceea ce reprezintă indiciul unei activităţi 
antreprenoriale puternice; 
''turbulenţe controlate", în care firmele prezente pe piaţă se străduiesc să 
reducă schimbările, pentru diminuarea costurilor, iar inovaţiile sunt 
controlate atent în procesul de punere în aplicare. 
Cunoaşterea şi stăpânirea incertitudinii poate crea oportunităţi de profit şi 

pregăti întreprinzătorul pentru eventuale schimbări. 
în vederea obţinerii unei profitabilităţi maxime sau a unei evoluţii sigure şi 

certe pe piaţă, investitorul este pus în situaţia de a lua decizii pentru rezolvarea unei 
probleme, pentru alegerea unei variante dintre mai multe alternative. Pentru 
obţinerea optimului decizional şi realizarea obiectivelor, decizia trebuie să fie 
adaptivă la cerinţele pieţii şi să se fundamenteze pe cunoaşterea condiţiilor în care 
urmează să se desfăşoare activitatea economică, pe estimarea ofertelor şi a 
opţiunilor în raport cu obiectivele fixate şi, nu în ultimul rând să ţină cont de mediul 
extern şi de evoluţia acestuia. 

Pentru ca probabilitatea de a lua decizia corectă să fie cât mai ridicată, de-a 
lungul timpului s-au elaborat numeroase modele de decizie, s-au identificat etape şi 
paşi de parcurs în cadrul procesului decizional̂ . Desigur că între optimul economic. 

^ ***, Dicţionarul explicativ al Limbii Române. 

^ Virginia Mărăcine, Decizii manageriale. îmbunătăţirea performanţelor decizionale ale Firmei, 

Editura Economică, Bucureşti, 1998. 
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exprimat prin estimarea rezultatelor scontate şi măsurarea celor realizate şi 
raţionalitatea deciziei, exprimată prin rezultatele aşteptate nu există o identitate 
perfectă. 

în perioada de tranziţie spre economia de piaţă procesele economice sunt 
într-o permanent schimbare şi evoluţie, fapt ce ne demonstrează că nu mai pot fi 
explicate şi conduse în conformitate cu modelele dezvoltate după fizica şi mecanica 
clasică, potrivit căruia economia are capacitate de autoreglare şi se mişcă spre un 
punct de echilibru determinat şi previzibil. 

în aceste condiţii, pentru rezolvarea unei probleme decizionale, pe de o 
parte, poate exista un model sau un sistem de modele, caz în care se formulează 
alternativele decizionale şi se rezolvă modelul pe baza algoritmului specific. Soluţia 
obţinută prin rezolvarea modelului urmează etapa de confirmare şi dacă este 
acceptată se formulează decizia. Pe de altă parte, dacă pentru problema formulată 
nu există un model consacrat anterior, este necesară conceperea unui model analitic 
pentru rezolvarea problemei, respectiv a unui model de simulare care să permită 
identificarea unor alternative posibile dintre care se selectează cele mai favorabile în 
contextul dat. După confirmarea soluţiei se trece la formularea deciziei. 

în practică sunt şi situaţii în care nu sunt utilizate modele analitice sau de 
simulare în scopul formulării deciziei economice în condiţii de risc şi incertitudine. în 
aceste situaţii decidenţii se folosesc de experienţă şi de intuiţie pentru identificarea 
alternativelor posibile. Selectarea celei mai bune alternative se face în aceste cazuri 
în urma experimentelor. 

Dintre metodele moderne utilizate în vederea luării unei decizii în condiţii de 
risc şi incertitudine, ne vom opri la descrierea a două dintre acestea şi anume: 
jocurile de întreprindere şi modelarea fuzzy. 
§1 Jocurile de întreprindere 

Pentru că luarea şi aplicarea în practică a deciziilor în condiţii de risc şi 
incertitudine este dificilă din cauza numărului apreciabil de soluţii pe de o parte, şi 
dependente de factori care nu se află sub controlul decidentului pe de altă parte, în 
procesul decizional se utilizează frecvent jocurile de întreprindere. Jocul constituie 
un bun instrument de pregătire şi testare a deciziilor luate la nivel microeconomic şi 
sunt utilizate din ce în ce mai mult pentru luarea unor decizii sau pentru a completa 
informaţiile necesare procesului decizional. 
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Jocurile de întreprindere {business games) sunt „modele de simulare ce 

cuprind mai mulţi participanţi angajaţi într-un proces informaţional-decizional ce 

simulează o situaţie de competiţie reală"^ 

Simularea managerială decizională constă în „crearea unui model 

managerial pe baza identificării şi stabilirii relaţiilor logice dintre variabilele ce 

definesc o situaţie managerială tipică, cu o anumită periodicitate, cu ajutorul căreia 

se proiectează mai multe variante decizionale, pentru care se determină efectele, în 

vederea facilitării selecţionării aceleia ce corespunde în cea mai mare măsură 

anumitor criterii manageriale prestabilite"^. 

Implementarea unui joc de întreprindere se poate asimila unei investiţii, în 

sensul că implică sume mari de bani şi timp la demarare, rezultatele scontate 

apărând după un număr de ani. 

Jocurile de întreprindere se desfăşoară sub conducerea unui arbitru de joc 

ajutat de unul sau mai mulţi consilieri (specialişti: economişti, matematicieni, 

ingineri, informaticieni, programatori). Jucătorii transmit rezultatele, iar arbitrul le 

prelucrează sau le calculează. 

Apelarea la jocurile de întreprindere se face din considerente legat de 

formarea, la cadrele de conducere, a deprinderilor în rezolvarea situaţiilor concrete 

cu care se întâlnesc frecvent în practică. Totodată oferă dezvoltarea aptitudinilor de 

abordare complexă, sistemică a procesului simulat. De asemenea, jocurile de 

întreprindere sunt privite ca şi o metodă de autoinstruire, de stimulare a 

creativităţii. Proiectanţilor unui joc de întreprindere li se cere multă experienţă în 

modul de concepere a modelului, a elasticităţii pe care urmează să o dea acestuia 

Prin intermediul jocurilor de întreprindere, specialiştii pot testa o serie de 

ipoteze asupra naturii deciziilor pe care urmează să le ia, cu identificarea efectelor 

probabile ale diverselor decizii. Jocurile oferă posibilitatea acumulării experienţei în 

problemă, înainte de desfăşurarea reală a proceselor economice, permit 

anticiparea consecinţelor folosirii resurselor în cele mai diverse situaţii, bineînţeles 

fără utilizarea efectivă a acestora. 

' Raţiu-Suciu, Camelia (coord.), Modelarea si simularea proeselor economice-Sinteză . 
Bucureşti, www.ase.ro^ 
^ Idem, ibidem. 
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Orice joc de întreprindere se desfăşoară în mai multe etape, dintre care, 

cele mai importante sunt următoarele: 

Etapa 1: Descrierea generală a jocului şi instruirea participanţilor 

Etapa 2: Adoptarea deciziilor de către participanţi. 

Etapa 3: Efectuarea de către arbitru a calculelor şi evaluarea deciziilor adoptate 

Etapa 4: Publicarea de către arbitru a unei informări asupra rezultatelor obţinute. 

Etapa 6: Anunţarea sfârşitului jocului şi a rezultatelor finale. 

Etapa 5: Efectuarea de către arbitru a unui test de continuare, respectiv încetare a 

jocului. 

Conceperea, modelarea şi punerea la punct a unui joc necesită mult timp 

(măsurat în ani) şi de asemenea, un volum mare de muncă din partea echipei 

formate. Efectuarea jocului, în condiţiile actuale nu e poate realiza fără folosirea 

tehnicii de calcul moderne. 

Construirea jocului se încheie cu precizarea strategiei, adică a setului de 

acţiuni pe care fiecare jucător le poate întreprinde în fiecare etapă a jocului ca 

răspuns la strategia sau la mutările celorlalţi competitori, pentru a obţine cel mai 

mare câştig posibil. Calitatea şi utilitatea proceselor decizionale modelate cu ajutorul 

jocurilor depinde în foarte mare măsură de capacitatea jucătorilor şi a arbitrului 

jocului de a elabora, aplica şi delimita corect regulile lui, în funcţie de natura 

problemei analizate: deterministă, probabilistă sau vagă. 

într-un joc de întreprindere se poate utiliza metoda de simulare Monte Carlo 

în cazul în care intervin variabile aleatoare sau tehnicile de simulare Forrester, 

alături de forma largă a metodelor cercetării operaţionale sau statistico-matematice. 

Orice model matematic utilizează şi stabileşte o serie de relaţii cantitative ce 

au loc între fenomene, procese, aspectele calitative fiind neglijate de acesta. 

Pe de altă parte, orice proces economic complex impune în momentul luării 

deciziei considerate atât a factorilor cantitativi cât şi a celor calitativi. Decidentul 

alătură calculelor, corelaţiile dintre fenomene şi o serie de aspecte calitative de care 

practica nu face abstracţie. 

§2 Modelarea fuzzy 

Când procesul economic supus analizei are proprietăţi care se pot defini doar 

cu aproximaţie, în mod ambiguu, sau când el are o desfăşurare urmată de 

Incertitudine, privind stările prin care trece şi cauzele care-l determină, gradul de 
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apartenenţă al procesului economic respectiv la o clasă de risc se poate determina 

utilizând modelele şi logica fuzzy. 

Utilizarea modelelor fuzzy în elaborarea deciziei a fost impusă de 

dezvoltarea şi complicarea sistemelor economice, care fac obiectul acţiunii 

manageriale, în aşa măsură încât despre ele se puteau face doar afirmaţii vagi. 

Astfel că, multe procese de luare a deciziilor se desfăşoară în împrejurări în care 

scopurile, restricţiile şi consecinţele acţiunilor posibile sunt cunoscute imprecisă 

Ele îmbracă numai o formă descriptivă, nu una măsurabilă, iar imprecizia 

decurge, în primul rând, din limbajul natural folosit pentru prezentarea lor. 

Fenomenele şi procesele economice relativ simple se pot descrie sau reda prin 

numere şi, apoi, sub formă de indicatori. în timp ce procesele complexe îşi pierd 

treptat din detalii în cursul reprezentării lor, rămânând să fie caracterizate de 

variabile de tip lingvistic, cum ar fi oferta este prea „mare", preţul este „în creştere", 

cererea are tendinţa de „scădere". Fără a se preciza, cel puţin, durata acestei 

tendinţe sau reperul la care se raportează ele. 

Transformarea variabilei lingvistice, care poartă o informaţie suficient de 

imprecisă, cum ar fi cea conţinută în „poate", „mai puţin", „cred că", „foarte 

probabil", în variabile numerice, face posibilă şi definirea mai exactă a fenomenelor 

analizate şi prelucrarea automată a datelor despre ele. Dar mărimile fuzzy pot avea 

în timp valori diferite şi uneori ajung să nu mai reflecte aceeaşi proprietate a 

fenomenului studiat, fiindcă apartenenţa sau neapartenenţa la o mulţime în diferite 

momente este o caracteristică a lor. Cu toate că această imprecizie pare o slăbiciune 

stânjenitoare în elaborarea deciziei, ea are şi efecte benefice, deoarece face posibilă 

nuanţarea verdictelor şi programarea flexibilă. Faptul că o decizie fuzzy are un 

caracter oarecum aproximativ, care provine din insuficienta precizare a scopurilor şi 

restricţiilor date, fiindcă variabilele cantitative folosite au un caracter deosebit de 

elastic, este o primă dovadă că cei care le utilizează acceptă sau au o mare 

disponibilitate spre adaptabilitate şi flexibilitate. în plus, nu trebuie omis faptul că 

încărcătura subiectivă a parametrilor variabilelor fuzzy se estompează în timp, pe 

măsură ce decidenţii dobândesc experienţă şi pot estima corect mărimea lor. 

Dacă se doreşte reducerea în şi mai mare măsură a erorilor din deciziile 

elaborate în condiţii de incertitudine, se poate recurge la folosirea combinată a 

modelului determinist şi a celui fuzzy. într-o primă etapă a unui astfel de proces 

I.Mărăcine, Op.cit. 
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decizional, se operează cu variabile şi concepte deterministe, iar dacă unele 

rezultate sunt considerate nesatisfăcătoare, analiza poate continua prin procedee 

specifice modelării fuzzy. 

1. Abordarea matematică a mulţimilor fuzzy 

Noţiunea de mulţime fuzzy a fost introdusă ca o generalizare a conceptului 

de apartenenţă binară a unui element la o mulţime. Se apelează la descrieri de tip 

fuzzy când limitele unei mulţimi nu sunt precis definite. Mulţimea fuzzy este o 

mulţime căreia i se asociază o funcţie caracteristică care ia valori în intervalul [0,1], 

valorile acesteia descriind gradul de apartenenţă al unui element la acea mulţime . 

O mulţime fuzzy se poate defini în funcţie de numărul de elemente pe care 

le conţine, astfel: 

- prin valori ale funcţiei caracteristice ataşate pentru orice element al mulţimii, 

când are un număr finit de elemente; 

- prin expresia analitică a funcţiei caracteristice ataşate când are o infinitate 

de elemente. 

Logica fuzzy permite o interpretare mai flexibilă a noţiunii de apartenenţă. 

Astfel, mai multe obiecte pot aparţine unei mulţimi în grade diferite. 

Fie X universul discursului, cu elemente notate x. O mulţime fuzzy A a 

universului de discurs X este caracterizată de o funcţie de apartenenţă JU^ care 

asociază fiecărui element x un grad de apartenenţă la mulţimea A: 

Pentru a reprezenta o mulţime fuzzy, trebuie să-i definim mai întâi funcţia 

de apartenenţă. în acest caz, o mulţime fuzzy A este complet definită de mulţimea 

cuplelor: 

A = {(X,MAX))\xeX} (4.5) 

Dacă X este o mulţime finită X = {xj,..., atunci se foloseşte de multe 
ori notaţia: 

- (4.6) 

1=1 
Dacă universul X este continuu, atunci scriem: 

a/x 
(4.7) 

Pe un univers de discurs pot fi definite mai multe submulţimi fuzzy. Fie A şi 
B submulţimi fuzzy ale lui X. Spunem că A este o submulţime a lui B dacă: 
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(4.8) 

Graficul IV.l Submulţime fuzzy 

2. Tipuri de funcţii de apartenenţă utilizate în procesul de elaborare a 

deciziilor 

în funcţie de modul de exprimare „mare, egal, cu aproximaţie", cele mai des 

folosite tipuri de funcţii caracteristice sunt următoarele: 

a) pentru o formulare de tipul: "măr/mea x are o valoare mare"'- se poate asocia o 

mulţime fuzzy descrisă de o funcţie caracteristică monoton crescătoare de forma: 

O,daca x<a 

x-a 
•,daca a<x< P 

P-a 

1,daca x> P 

b) parametrii a ş\ P definesc zonele în care mărimea x nu poate fi considerată ca 

având valoare mare, respectiv este sigur mare, > O , > O 

b) pentru formularea " mărimea x este aproximativ egală cu c" se poate folosi o 

mulţime fuzzy descrisă de o funcţie caracteristică de formă trapezoidală sau 

triunghiulară. 

O mulţime fuzzy A se numeşte număr fuzzy triunghiular cu centrul c, lăţimea 

la stânga a > O ş i lăţimea la d r e a p t a O dacă funcţia sa de apartenenţă are 

forma: 
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1--—-,c-a<x<c 
a 

O, altfel 

/ 

min 

V 

c-a + x c + P-x 
\ \ 

,0 

(4.10) 

(4.11) 

Graficul IV.2 Funcţie de apartenenţă triunghiulară 

C + p 

Semnificaţia unui număr fuzzy triunghiular cu centrul c este: x este aproximativ egal 

cu c. 

c) pentru o formulare de tipul "mărimea x este cuprinsă cu aproximaţie între c şi d" 

se poate folosi o mulţime fuzzy cu o funcţie caracteristică trapezoidală de forma: 

O mulţime fuzzy A se numeşte interval fuzzy trapezoidai cu intervalul de 

toleranţă [c,d], lăţimea la stânga « > Oşi lăţimea la dreapta P > 0 dacă funcţia sa 

de apartenenţă are forma: 

c - X ^ ^ 
1 ,c - a < X < c 

a 

\,c < X < d 

1 - ^ ,d < X < d + p 
(4.12) 

O, altfel 
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/ 

min 
X d-\- P-x 

a 
-X 

P 
,0 

(4.13) 

Graficul IV.3 Funcţie de apartenenţă trapezoidaiă 

d + p 

Semnificaţia unui interval fuzzy trapezoidal cu intervalul de toleranţă [c,d] 

este: x este aproximativ între c şi d. 

3. Posibilitatea luării unei decizii folosind modelarea fuzzy 
Dacă X este o mulţime nevidă, o mulţime fuzzy (vagă) este o pereche 

(x,y), de forma: 
[0,1 (4.14) 

unde: 

JLL este funcţia de apartenenţă a mulţimii fuzzy şi X este universul mulţimii 

fuzzy; 

fi{x) se interpretează ca fiind gradul de apartenenţă al lui x la mulţimea 

fuzzy ( X , / / ) 

Dacă = atunci cu certitudine x este un element al mulţimii fuzzy 

(x,//). între apartenenţa totală şi neapartenenţa totală a unui element la o mulţime 

fuzzy există o infinitate de situaţii intermediare. Din motive de simplitate se va 

identifica mulţimea fuzzy cu funcţia de apartenenţă, deci vom spune ca A este o 

mulţime fuzzy peste universul X, în loc de (X,A). 

Reuniunea şi intersecţia a două mulţimi fuzzy A şi B, de fapt (X,A) şi (X,B) 

au fost definite de Zadeh astfel: 

( ^ u 5 X x ) = m a x ( ^ ( 4 5 W ) , V x E X (4.15) 
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( ^ n 5 ) ( x ) = m i n ( ^ ( x ) , 5 ( x ) ) , V x E X (4 .16) 

Dacă formulăm criteriile de apreciere a variantelor decizionale vag, adică 

fuzzy, se pot utiliza decizii fuzzy. 

în acest sens se fac notaţiile: 

a) E = {A/j , M ^ M . } = mulţimea variantelor decizionale 

Pe mulţimea E se vor defini i mulţimi fuzzy corespunzătoare criteriilor Q, 

= = (4.17) 

b) Pentru fiecare criteriu Q decidentul precizează un nivel de aspiraţie 

Sj>0 faţă de care se admite o abatere dj>0, j=l,2,...,m 

c) Se calculează gradul de apartenenţă al fiecărei maşini Mj la fiecare 

mulţime fuzzy Qastfel: 

se notează cu Vj(f^j) valoarea criteriului Cj pentru varianta Mj, i = l,2,...,n, 

j = l,2,...,m 

Ci) pentru criteriile Cj de minim - gradele de apartenenţă vor fi calculate cu ajutorul 

funcţiei: 

1 — 

i=l,2,...,n, j=l,2,...,m 

o 

, daca Sj < Vj ( M , ) < + dj (4 .18) 

daca Vj(M,)>Sj+dj 

C2) pentru criteriile Cj de maxim - gradele de apartenenţă vor fi calculate cu ajutorul 

funcţiei: 

1 -
S-VIM) 

daca Vj(M.)<Sj-dj 
d^ 

(4.19) 

i=l,2,...,n, j=l,2,...,m 
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S„d, 

d) pentru fiecare variantă Mj se calculează intersecţia celor n mulţimi 

fuzzy asociate criteriilor q în (5), i=l,2,...,n, j = l,2,...,m, utilizând 

relaţia (2) care defineşte intersecţia mulţimilor fuzzy 

Tabelul IV. 1 Nivelurile de aspiraţie şi abaterile d̂  permise 
Cj 

Ci C2 ... Cn 

Nivelul de 
aspiraţie Sj 
Abaterea 
permisă d̂  

Tip criteriu 

Ml M2 

max sau min max sau min max sau min max sau min 

Se calculează în tabelul următor cu relaţiile (4) şi (5) gradele de apartenenţă ale 

variantelor la mulţimile fuzzy asociate celor n criterii de apreciere a variantelor: 

Tabelul IV.2 Gradul de apartenenţă ale variantelor la mulţimea fuzzy 
Uc,{M,) 

M. 

f c M ) 

Minim pe linie 

McM) 

McJm,) mm(ju,jM,)...ju,jM,)) 

Mn ^ c M ) Mc„M) McJM,) 

Din tabelul anterior rezultă: 

y"c,0c,nc3nc, ) = (^i l Mc, ). (4.20) 

In acest context varianta optimă din punct de vedere al celor 4 criterii, obţinută prin 

abordare cu decizii fuzzy este: 

M̂ " )' /^c, )V., (M, )) (4.21) 
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IV.3 CONCLUZII 

Am considerat util a aborda în această lucrare problematica strategiilor 

manageriale în întreprinderile mici şi mijlocii pornind faptul că acestea se constituite 

dintr-un ansamblul de decizii privitoare la modul în care o întreprindere îşi concepe 

dezvoltarea pe termen lung prin prisma rezultatului interacţiunilor dintre mediul 

intern şi mediul extern al întreprinderii. 

Cu toate că întreprinderile mici şi mijlocii sunt considerate a fi un factor 

deosebit de important în economia unei naţiuni, a căror nivel de competitivitate 

determină nivelul de competitivitate al economiei în ansamblul ei, suntem de părere 

că în cele mai multe cazuri acestea nu dispun de o conduită strategică pe motiv că 

nu văd utilitatea ei, că întreprinderea are o dimensiune mică sau invocă lipsa de 

timp. 

Din punctul nostru de vedere, absenţa strategiilor se poate traduce în 

sectorul mic şi mijlociu prin: 

lipsă unei previziunii a fluxului de numerar şi a controlului costului; 

răspuns necorespunzător la realităţile pieţei; 

creşterea prea rapidă, cu apariţia unor serii de crize în cadrul 

întreprinderii (manageriale, financiare, etc.), sau prea înceată, 

nefructificându-se suficient oportunităţile interne şi externe; 

lipsa de fundamentare a obiectivelor, alocarea necorespunzătoare a 

resurselor organizaţiei; 

insuficienta definire a sferei de activitate a întreprinderii, însoţită de 

înţelegerea parţială a conceptului afacerii respective; 

Din punctul nostru de vedere, abordarea managementului strategic într-o 

întreprindere mică şi mijlocie reprezintă o necesitate, fapt ce presupune asumarea 

de către întreprinzător a unui rol activ, care impune ca întreprinzătorul în formularea 

strategiilor firmei să ţină cont atât de caracteristicile firmei, cât şi de caracteristicile 

de mediu, iar strategiile astfel formulate să fie ştiinţific fundamentate, să prezinte 

obiectivele întreprinderii în termeni reali, să exploateze pe deplin oportunităţile 

pieţei ţintă, să răspundă la competenţele şi resursele de care dispune 

întreprinderea, să presupună un nivel de risc acceptabil atât din perspectiva 

resurselor firmei cât şi din cea a stilului managerial al întreprinzătorului şi să fie 

apropiată culturii organizaţiei, sistemului de valori a întreprinzătorului. 
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Cercetările în domeniu ne îndreptăţesc să emitem câteva concluzii 

referitoare la managementul strategic în întreprinderile mici şi mijlocii: 

managementul strategic este încadrat de modalitatea în care se emit şi se 

elaborează strategiile privind întreprinderea; 

de regulă, strategii emise sunt strategii ''intuitive" sau "empirice" nescrise, 

putând fi deduse din comportamentul întreprinzătorului, cel mai adesea 

contrapunându-se cu concepţia întreprinzătorului vis-â-vis de evoluţia 

viitoare a întreprinderii şi de acţiunile de întreprins, purtând amprenta 

personalităţii, al caracteristicilor personale, al sistemului de valori şi aspiraţii 

ale întreprinzătorului. Din acest considerent, obiectivele întreprinzătorului 

sunt, de fapt, obiectivele strategice ale întreprinderii; 

nu de puţine ori s-a constatat că atât întreprinzătorii, cât şi angajaţii sunt 

indiferenţi sau chiar resping folosirea conceptelor managementului strategic, 

aspect datorat lipsei cunoştinţelor în domeniu sau a abilităţile necesare în 

acest scop; 

orizontul strategic al întreprinderilor mici şi mijlocii este mai limitat 

comparativ cu cel al marilor firme şi datorită incertitudinilor mai ridicate cu 

care se confruntă acestea, dar şi gamei restrânse de activităţi care conduce 

la tendinţa de specializare a acestora; 

fiind caracterizate de dimensiunea mică, transpunerea strategiilor asupra 

structurii lor este, oarecum limitată, acceptându-se doar structurile 

fundamentale, esenţiale caracterizate printr-o coerenţa între obiective şi 

resurse; 

pentru a obţine avantaje maxime din folosirea instrumentelor strategice, 

întreprinderile mici şi mijlocii trebuie să adopte un rol activ, abordare pe 

bază căreia vor fi capabile să anticipeze şi să creeze schimbările de mediu la 

care, apoi, să îşi adapteze strategic organizaţia prin modificarea strategiilor 

şi structurii; 

mediul estern pentru întreprinderile mici şi mijlocii prezintă ameninţări şi 

mai mari datorită pe de o parte restricţiilor de resurse, iar pe de altă parte 

unui impact mai mare al deciziilor manageriale necorespunzătoare asupra 

activităţii lor; 

abordarea managementului strategic şi modalităţii de implementare a 

strategiilor trebuie să se facă distinct pe categorii de vârstă a întreprinderilor 

mici şi mijlocii; 

BUPT



258 Consideraţii asupra strategiei şi politicii investiţionale - 4 

strategia întâlnită în cadrul unei întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să 

cuprindă câteva elemente definitorii, elemente care trebuie să fie flexibile, 

să manifeste supleţe şi să fie uşor adaptabile variaţiilor care pot interveni pe 

parcursul adoptării strategiei şi trebuie să urmărească: obiectivele urmărite, 

modalităţile de realizare a obiectivelor, resursele necesare, precum şi 

termenele de realizare a obiectivelor; 

cele mai întâlnite strategii în întreprinderile mici şi mijlocii sunt: 

strategilei de stabilitate: sunt aplicate de regulă când întreprinzătorul e 

mulţumit de poziţia pe piaţă şi doreşte menţinerea acestei situaţii 

existente; 

strategiile de creştere: se aplică în situaţia în care firma doreşte 

câştigarea unui renume pe piaţă sau consolidarea numelui pe piaţă; 

strategilei de restrângere a activităţii: se aplică de regulă când firma e 

într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar, dar doreşte să 

rămână pe piaţă, prin urmare va scădea volumul produselor şi 

serviciilor oferite datorită conjuncturii nefavorabile existente pe piaţă 

în ceea ce priveşte politica investiţională în cadrul întreprinderilor mici şi 

mijlocii, recomandăm câteva direcţii de acţiune: 

acţiunile pe care firma şi le propune în domeniul investiţiilor trebuie să 

asigure atingerea obiectivelor strategice; 

trebuie să se precizeze perioada de timp în care urmează să se deruleze 

investiţiile. ; 

trebuie să se stabiliască corect necesarul de resurse; 

să se asigure alocarea optimă a resurselor necesare investiţiilor ; 

să se stabilească cota parte de resurse proprii şi cota parte resurse 

financiare împrumutate. 

Desigur că activitatea oricărei întreprinderi, cu precădere a întreprinderilor 

mici şi mijlocii, indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea este supusă 

unui risc, (risc care poate fi cuantificat metode deterministe şi prin metode 

matematice), însă dintre activităţile economice, investiţiile comportă cel mai mare 

risc datorită faptului că: 

necesită o perioada lungă de timp în care să se obţin efectele investiţionale, 

ceea ce determină dificultatea previziunilor; 

au caracter ireversibil (investiţia odată începută nu poate fi oprită fără 

pierderi); 
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necesită un volum apreciabil de eforturi investiţionale, care, în caz de eşec, 

se transformă în pierderi. 

Plecând de la considerentul că, în orice situaţie esenţială este existenţa 

spiritului de iniţiativă antreprenorială, dar, mai ales, asumarea riscurilor în 

angajarea diverselor resurse şi combinarea cât mai performantă a acestora, precum 

şi eliminarea incertitudinii care înconjoară afacerea, suntem de părere că atunci 

când acestea se cunosc pot crea oportunităţi de profit şi pregăti întreprinzătorul 

pentru eventuale schimbări. 

Este cert faptul că pentru a obţine o profitabilitate maximă sau o evoluţie 

sigură şi certă pe piaţă, investitorul este pus în situaţia de a lua decizii pentru 

rezolvarea unei probleme, pentru alegerea unei variante dintre mai multe 

alternative. în perioada de tranziţie spre economia de piaţă procesele economice 

sunt într-o permanent schimbare şi evoluţie, fapt ce ne demonstrează că nu mai pot 

fi explicate şi conduse în conformitate cu modelele clasice, ci necesită aplicarea unor 

metode moderne care să perită luare unei decizii în condiţii de risc şi incertitudine. 

Din acest punct de vedere ne-am oprit la descrierea a două dintre acestea şi 

anume: 

jocurile de întreprindere - care sunt modele de simulare ce cuprind mai 

mulţi participanţi angajaţi într-un proces informaţional-decizional ce 

simulează o situaţie de competiţie reală; 

modelarea fuzzy - se aplică atunci când procesul economic supus analizei 

are proprietăţi care se pot defini doar cu aproximaţie, în mod ambiguu, sau 

când el are o desfăşurare urmată de incertitudine, privind stările prin care 

trece şi cauzele care-l determină. 

Cum întreprinderile mici şi mijlocii sunt cel mai mult expuse schimbărilor am 

considerat că abordarea şi emiterea unui model matematic de cuantificare a deciziei 

ar fi de bun augur, model pe care l-am aplicat în cadrul unei întreprinderi mici şi 

mijlocii. 
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C A P I T O L U L V 
E L A B O R A R E A D E C I Z I E I P R I V I N D 

R E T E H N O L O G I Z A R E A P R O C E S E L O R D E 
P R O D U C Ţ I E L A S . C . T R I D E N T P R O D U C T I O N 

S . R . L . T I M I Ş O A R A 

V.L PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE TRIDENT 
PRODUCTION S.R.L, 

§1 Date generale 
Societatea comercială ,,TRIDENT Production SRL" s-a înfiinţat în anul 

1994, fiind o societate comercială cu capital integral privat, localizată în municipiul 
Timişoara şi care, în prezent dispune de o clădire cu 750 mp, spaţiu de producţie 
(600 mp) şi pentru birouri (150 mp). De asemenea, există un centru logistic, cu o 
suprafaţă totală de 1200 mp, destinat gestionării fluxului de marfă şi informaţie 
între firmă şi reţeaua de distribuţie şi între firmă şi furnizorii externi, precum şi un 
spaţiul de depozitare atât pentru materia primă, materiale, cât şi pentru 
componente şi produse finite de aprox. 2500 mp. 

Obiectul de activitate este preponderent productiv, însă, datorită cerinţelor 
pieţei, firma a început să desfăşoare şi activităţi în domeniul comerţului şi al 
serviciilor, a amenajărilor interioare. în prezent, firma produce: 

jaluzele orizontale şi verticale; 
rulouri textile, rulouri din aluminiu şi plastic; 
uşi de garaj cu sistem de acţionare automată şi telecomandă; 
markize; 

sisteme de tâmplărie din aluminiu. 
Deşi, la nivelul domeniului amenajărilor interioare şi exterioare, oferta a 

devenit din ce în ce mai complexă, mai vastă, firma a reuşi să-şi menţină cota pe 
piaţă, chiar mai mult, să-şi consolideze poziţia, fapt demonstrat prin evoluţia cifrei 
de afaceri prezentată în graficul următor: 
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Graficul V.l Evolutia cifrei de afaceri în EURO 

I 
a B a H H H H 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Evoluţia crescătoare a cifrei de afaceri se datorează calităţii produselor şi 

serviciilor oferite de firmă, la a cărei realizare au contribuit pe de o parte 

profesionalismului angajaţilor, iar pe de altă parte componentele şi materialele 

utilizate (toate fiind de import, produse ale unor firme de specialitate din Italia, 

Germania, Suedia, Franţa, S.U.A, Grecia.)/ astfel: 

fiind reprezentant unic în România al firmei suedeze AB SANI Maskiner, 

leader în producţia de linii de fabricaţie pentru jaluzele orizontale, 

producător de lamelă de aluminiu şi componente pentru astfel de jaluzele, 

oferă toată gama produselor realizate de concernul suedez; 

în domeniul jaluzelelor verticale din benzi textile impregnate, firma 

derulează o colaborare de lungă durată cu firmele italiene Tecnoplast Spa şi 

Dekora Srl, producători renumiţi în Europa de componente, accesorii şi 

materiale pentru jaluzele verticale, precum şi de maşini şi utilaje pentru 

prelucrarea acestora. 

materialele textile impregnate provin din Spania, de la una din cele mai 

cunoscute firme din domeniu VERTISOL International. 

în domeniul jaluzelelor şi a rulourilor textile firma derulează o colaborare cu 

liderul mondial din domeniu, firma HUNTER DOUGLAS - Olanda; 

în domeniul rulourilor exterioare şi a uşilor industriale din aluminiu firma 

colaborează cu o firmă renumită din Germania: Alulux; 
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pentru partea de acţionare şi automatizare a produselor realizate, firma 

colaborează cu firma SOMFY, leader mondial în domeniul acţionărilor pentru 

acest tip de produse; 

în domeniul sistemelor din aluminiu firma colaborează cu firma ELVIAL 

Aluminium System din Grecia. 

§2 Portofoliul de produse oferite de firmă 

Aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos, portofoliul de produse 

oferit de firmă este destul de vast, fapt ce i-a conferit acesteia poziţia de lider de 

piaţă în acest sector în zona de vest a ţării: 

Produsul 
Jaluzele 

Tabelul V.l Portofoliul de produse 
Caracteristici tehnice 

Interioar 
e 

fi 

a)Jaluzele orizontale din aluminiu (16mm, 25mm, 
35mm, 50mm) 

- cu acţionare standard 
- cu acţionare cu monocomandă 
- cu acţionare magnetică 
- cu acţionare electrică 

(jaluzelele acţionate magnetic sau electric pot 
introduse în interiorul geamului termopan) 
b)Jaluzele orizontale din lemn (25mm, 50mm) 
acţionare standard 

- cu acţionare cu monocomandă 
- cu acţionare electrică 

c)Jaluzele verticale din benzi textile (127mm sau 89mm) 
sau PVC în varianta standard, cu dublă garnişă sau cu 
garnişă înclinată 
acţionare standard 

- cu acţionare cu monocomandă 
- cu acţionare electrică 

d)Rulouri textile, în variantă standard sau casetate 
a^ionare cu lanţ sau cu arc 

- cu acţionare electrică 
epaluzele tip roman shade, tip clasic sau austriac, cu 
diverse mecanisme de strângere 

- cu acţionare standard 
- cu acţionare electrică 

f)Jaluzele tip plisee 
g)Jaluzele tip Bamboo, cu diverse mecanisme 
stângere, tip rulou textil sau roman shade 
h)Jaluzele tip Sky Light - produse special concepute 
pentru a fi montate pe plan înclinat (pentru ferestre de 
mansardă de exemplu) 
iJRulouri textile 

de 
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Produsul 

Rulouri 
exterioare 

Tâmplărie 

Caracteristici tehnice 

Exterioar 
e 

Din 
aluminiu 

Din 
plastic 

j)Plisee 
k)Rulouri textile + plisee 
l)Jaluzele orizontale din aluminiu 
Jaluzele din aluminiu (60mm, 80mm) cu fixare laterală 
cu şnur metalic sau ghidaj lateral 

- cu acţionare cu manivelă 
- cu ac^n^e elertrică ^ , ̂  ^ ^^^ 

a)Cu cutie aplicată 
- Standard 
- Partico 
- Protherma 

b)Cu cutie iẑ ^̂  
în varianta aplicată 

Uşi de garaj Din 

aluminiu 

Metalice^ 

tip rulou, izolate termic şi fonic ;; pot fi acţionate 
- Cu cutie, tip RESIDENT jj manual sau electric, 
-Ĵ ărăĵ iê f̂ ^̂ t̂ ^ în acest din urmă caz 

tip secţional7 izolate"^"sau 1 comanda poate fi un 
neizolate termic I I întrerupător simplu, 

ii unul cu cheie sau un 
{i sistem de radio 
i i comandă 

Copertine 
retracta bile 

Plase de 
insecte 

Cu mecanism simplu sau cu casetă 
pot să fie acţionate manual, cu manivelă sau electric în acest ji 

din urmă caz comanda poate fi un întrerupător simplu, un sistem de ;; 
rad io comand ci^lat^ ever^ 

Fixe cu rama din aluminiu sau plastic, iar plasa din fibră de ; 
sticlă 

Mobile 
I n t e g ^ ^ ^ i: 

Din Uşi, ferestre | 
aluminiu | Pereţi cortină 

Din lemn 

Confecţii ;; porţi de acces, garduri, structuri metalice, etc 
metalice 

Acţionări electrice pentru porţi şi bariere de acces 

§3 Sistemul de producţie 

Sistemul de producţie, în general, este conceput în aşa fel încât să asigure o 

flexibilitate mare a sistemului, condiţie deosebit de importantă în actualul climat 

economico-social. 
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Sistemul de fabricaţie a fost organizat pe fluxuri de fabricaţie, urmărindu-se 

integrarea informaţională completă a sistemului, cu un grad de automatizare ridicat, 

aspect care-i conferă caracteristica de flexibilitate. în acest fel sistemul este capabil 

să răspundă în timp scurt unei cereri variabile, în limite foarte largi, în ceea ce 

priveşte volumul producţie, dar şi structura sortimentală. 

întreaga gestiune este urmărită pe calculator. Programul de calcul permite 

un acces facil la informaţiile legate de stocurile de componente, materiale, materii 

prime dar şi de produse finite. Se creează astfel premisele unei optimizări în raport 

cu dinamica stocurilor. 

Firma dispune şi de un centru logistic prin care se asigură servirea promptă 

a clienţilor. 

De asemenea au fost puse bazele unui sistem informaţional structural, bazat 

pe un sistem informatic modern, capabil să ofere informaţii de calitate, în locul şi la 

momentele de timp dorite. Reţeaua de calculatoare dezvoltată permite un schimb 

rapid de informaţii între compartimente, prelucrarea, stocarea şi gestionarea 

informaţiilor necesare. 

Sistemul de comunicaţii al firmei a fost dezvoltat incremental, permiţând o 

legătură facilă între compartimentele firmei, între firmă şi exteriorul său. 

în ceea ce priveşte resursele umane, firma şi-a canalizat eforturile, pe de o 

parte spre reducerea la minim a fluctuaţiei personalului, prin aplicarea unor politici 

de motivare şi de promovare adecvate (practic 80% din angajaţii firmei au deja 3-4 

ani de activitate la nivelul firmei), cât şi spre îmbunătăţirea nivelului de pregătire al 

angajaţilor prin cursuri organizate fie la nivelul firmei, fie în colaborare cu organisme 

externe (Camera de Comerţ şi Industrie Timişoara, Business Succes Viena, 

Percomex Bucureşti, Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea de Vest etc.), 

fie cu partenerii externi ai firmei. 

în ceea ce priveşte relaţiile cu furnizori s-a reuşit dezvoltarea unor relaţii de 

parteneriat, care au permis, pe de o parte accesul la produsele acestor firme în 

condiţii de plată avantajoase (plata la diferite termene, reduceri practicate datorită 

cantităţilor mari comandate, etc.), iar pe de altă parte accesul la un sistem eficient 

de pregătire şi formare. Acest ultim aspect s-a tradus printr-o serie de cursuri de 

specializare de la cele de marketing şi vânzări la cele de organizare şi conducere a 

producţie, cu un profund caracter tehnic, pe care angajaţii firmei le-au parcurs 

împreună cu partenerii firmei. Dintre cele mai importante astfel de programe le 

menţionăm pe cel dezvoltat în colaborare cu firma SOMFY GmbH Germania care se 
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desfăşoară de patru ani de zile şi pe cel cu firma ELVIAL care acoperă o gama 

variată de domenii de la producţie până la marketing. 

Firma are dezvoltat un sistem de management a! calităţii conceput de 

specialiştii firmei împreună cu specialiştii firmelor colaboratoare şi cu colaboratori 

din cadrul Universităţii 'Politehnica' Timişoara, Facultatea de Management în 

Producţie şi Transporturi. Pentru fiecare din produsele realizate şi comercializate 

există Standarde de Firmă, realizate în conformitate cu reglementările interne şi 

internaţionale, care conţin toate aspectele referitoare la modul de realizare şi 

condiţiile tehnice şi de calitate care trebuie respectate din momentul lansării 

producţiei şi până la momentul terminării montării. S-a plecat de la premisa că 

numai producând produse de calitate, în conformitate cu reglementările 

internaţionale, firma îşi va câştiga un bun renume pe piaţă. Actualmente firma are 

implementat un sistem de management al calităţii ISO 9001/2001. 

Avantajele unui astfel de sistem sunt evidente, asigurând o flexibilitatea 

deosebită colaborării dintre firme, permiţând dezvoltarea unei baze deosebit de 

stabile pentru colaborări de lungă durată în beneficiul ambelor părţi. Practic 

informaţiile primite de la S.C. „Trident Production S.R.L." au ajutat firmele partenere 

în elaborarea unor strategii adaptate specificului economiei româneşti, fiind folosite 

pentru înţelegerea aspectelor specifice ale mecanismelor de piaţă din România. 

§4 Sistemul de distribuţie 

Iniţial reţeaua de distribuţie acoperea doar Timişoara, dar apoi reţeaua a 

fost extinsă la nivel naţional atât pentru componente necesare realizării diverselor 

produse, cât şi pentru produse finite din domeniul amenajărilor interioare. 

In ceea ce priveşte produsele finite echipele de service ale firmei asigură, 

actualmente, servicii specifice în orice punct din ţară. Pentru a flexibiliza acest 

sistem, în perioada decembrie 2002 - februarie 2003, s-au deschis cinci puncte de 

lucru în zonele cu un potenţial de dezvoltare semnificativ. Aceste puncte de lucru 

sunt: Bucureşti, Braşov, Constanţa, Oradea, Cluj Napoca. 
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Graficul V.2 Amplasarea punctelor de lucru 

I Ţ - Trident locations 

Amarant producer 
T Trident dealer 

începând cu anul 2004 s-a conceput o reţea de francizori, la ora actuală 

există 6 companii cu care există semnate contracte de franciză, în oraşe ca Arad, 

Galaţi, Craiova, Bacău, Constanţa, Râmnicu Vâlcea, creându-se, astfel, un sistem 

care permite un control mai riguros al calităţii serviciilor oferite. 

§5 Furnizorii 

Furnizorii, în general, se pot clasifica după mai multe criterii: 

a) după criteriul geografic: furnizori interni şi furnizori externi. De regulă furnizorii 

interni au fost cei de servicii, iar cei externi cei de componente şi materiale 

pentru partea productivă. 

b) după criteriul duratei colaborări: furnizori ocazionali şi furnizori de durată. S-a 

încercat atragerea furnizorilor în colaborări pe termen lung pentru a putea 

permite dezvoltarea pe baza încrederii acumulate în timp a unor cooperări 

avantajoase pentru ambele părţi. 

c) după domeniul de activitate 
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Graficul V.3 Ponderea furnizorilor 

3% 

I Furnizori externi 
I Furnizori interni 

97% 

§6 Clienţii 

O analiză la nivelul clienţilor firmei TRIDENT Poduction permite evidenţierea 

următoarelor aspecte, deduse din studiul clasificării clienţilor: 

a) după utilizarea produsului se pot clasifica în: 

- clienţi finali, 

- clienţi care redistribuie aceste produse. 

Ponderea celor doua categorii este prezentată grafic în figura următoare: 

Graficul V.4 Ponderea clienţilor fînali şi a distribuitorilor din 
totalul vânzărilor 

47% 

53% 
I Client final 
I Dealer 
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b) din punct de vedere juridic: 
- persoane fizice, 
- persoane juridice. 
La nivelul anului 2005 raportul dintre cele două categorii este prezentat în figura 
următoare: 

Graficul V.5 Ponderea volumului vânzărilor către 
persoane fizice sau juridice 

» Persoane fizice Persoane juridice 

25% 

75% 

c) din punct de vedere al vârstei: 
- 16 - 25 ani: 15%, 25 - 35 ani: 40%, 35 - 45 ani: 29%, 45 - 55 ani: 12%, peste 
55 ani: 4%. 
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Graficul V.6 Ponderea clienţilor în funcţie de vârstă 

4% 
12% 15% 

29% 
40% 

• 16-25 

• 25-30 

ii 35-45 

• 45-55 

• peste 55 

d) din punct de vedere al ariei geografice (pe judeţe) o posibilă 

clasificare este: 

Arad, Bucureşti, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Alba, Hunedoara, 

Mehedinţi, Mureş, Satu Mare; 

alte zone ale ţării, 

în figură este reprezentat raportul dintre clienţi. 

BUPT



V.l - Prezentarea societăţii comerciale Trident Production S.R.L. 271 

Graficul V.7 Distribuţia volumului de vânzări la nivel naţional 
-2005 
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în relaţiile cu clienţii un accent deosebit s-a pus pe crearea unor relaţii de 

lungă durată, de parteneriat (nnai ales cu redistribuitorii produselor), aceasta fiind 

singura modalitate de a asigura în mod constant avantaje concurenţiale pe diversele 

segmente de piaţă pe care firma doreşte să le atingă. 

Relaţiile create între firmă şi firmele colaboratoare selectate sunt relaţii de 

feed-back, în sensul că, pe lângă latura materială, implică şi un schimb de 

informaţii, know-how, logistică, pe baza cărora se pot elabora strategii pentru 

fiecare piaţă locală, astfel încât să poată fi depăşite eventualele dificultăţi şi să se 

obţină o creştere a ponderii de piaţă a produselor. 

Reţeaua de distribuţie creată are caracter dinamic, este adaptabilă la 

schimbările inerente care apar pe piaţă la un moment dat. Acest schimb 

bidirecţional de informaţii are marele avantaj că permite o informare eficientă şi o 

gestionare facilă a problemelor care pot să apară. Deşi, reţeaua are o mare 

întindere, practic având o acoperire la nivel naţional, rezolvarea problemelor şi 

asigurarea funcţionării sistemului se face cu eficienţă maximă. 
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§7 Concurenţii 

Din punct de vedere al concurenţei, la nivelul compartimentului de 

marketing al firmei se face o monitorizare a principalilor competitori, a acţiunilor 

acestora pe piaţă, urmărindu-se permanent modul în care aceştia acţionează pe 

piaţă, luându-se cu operativitate măsurile ce se impun pentru contracararea acestor 

acţiuni. 

în partea de vest a ţării nu sunt producători de anvergură care să producă 

acest tip de produse pentru întreaga piaţă, firmele existente sunt puternic 

dezvoltate, dar la nivel de judeţ, neavând filiale în alte judeţe. Aceasta şi datorită 

concurenţei firmelor locale, dar mai ales datorită faptului că nu s-a încercat 

dezvoltarea unei filiale care să deţină linii de fabricaţie proprii, ci doar pentru servicii 

(un fel de intermediere). Acesta în special, datorită distanţelor mari, a unui control 

mult mai greu, etc. De regulă s-a apelat la distribuitori (persoane fizice sau juridice) 

pentru promovarea „la distanţă" a produselor. 

La nivel naţional situaţia se prezintă oarecum similar. Totuşi, aici concurenţa 

este mai acerbă, la ora actuală apărând competitori destul de puternici, a căror 

concurenţă îşi face simţită prezenţa în special în domeniul distribuţiei de 

componente pentru fabricarea jaluzelelor. Atu-ul major al societăţii „Trident 

Production" îl constituie suportul deosebit asigurat de partenerii din străinătate. 

în general, s-a încercat şi în mare măsură s-a reuşit să se impună o imagine 

de firmă care să fie strâns legată de calitate (atât în ceea ce priveşte calitatea 

produselor realizate, dar şi al componentelor comercializate, al serviciilor oferite). 

Dar nu trebuie pierdută din vedere concurenţa, în special la componente 

ieftine (dar de cele mai multe ori non calitative), produse în Ungaria, Polonia, etc. 

Acestea reprezintă o dublă ameninţare pentru interesele firmei: pe de-o parte este 

ocupată o parte din piaţă, iar pe de altă parte se creează o imagine falsă asupra a 

ceea ce înseamnă produs de calitate, raport calitate / preţ competitiv. 

La ora actuală, în România, nu există o producţie de componente pentru 

jaluzele, dar volumul producţie ar putea deveni important în condiţiile în care firmele 

producătoare de repere din plastic ar deveni conştiente de potenţialul deosebit al 

pieţei în acest domeniu. 

Cota de piaţă deţinută la ora actuală de firmă la nivel naţional se apropie de 

25%. 
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§8 Organigrama firmei 

Organigrama societăţii este de tip ierarhic-liniar, organigramă specifică 

întreprinderilor mici şi mijlocii, cu atribuţii bine delimitate pentru fiecare 

compartiment în parte. De asemenea fluxul de informaţional la nivelul sistemului în 

ansamblu este specific acestui tip de organigramă^ 

V.2 ANALIZA SISTEMULUI DE PRODUCŢIE ÎN VEDEREA 
REALIZĂRII UNEI NOI INVESTIŢII 

în urma unui studiu de marketing, principalele orientări care au putut fi 

observate pe piaţă au fost îndreptate în direcţia uşilor de garaj şi a celor industriale. 

Motivul: 

tendinţa de înlocui vechile uşi de garaj inestetice şi nefuncţionale cu unele noi, 

cu acţionări electrice performante, capabile să ofere un plus de confort 

utilizatorilor; 

tendinţa de a înlocui materialele tradiţionale (metal, lemn) cu materiale noi, cu 

calităţi mecanice şi caracteristici tehnice superioare 

în domeniul construcţiilor (atât cele civile, dar şi în cele industriale) nu a 

existat o dimensionare standardizată a golurilor uşilor şi ferestrelor. Datorită acestui 

fapt este clar că a produce uşi cu dimensiuni standard (ideal din punct de vedere al 

producţiei) nu era o opţiune importantă. De asemenea gama de culori, relativ largă, în 

care se solicită acest uşi reprezintă un nou impediment în dezvoltarea producţiei 

standardizate de uşi. 

Principala idee care s-a avut în vedere a fost trecerea de la producţia de uşi 

de garaj la comandă spre o producţie de serie. Stabilirea a patru tipuri standard de 

uşi permite standardizarea sistemului de producţie, scăderea timpilor şi a costurilor 

de asamblare. Lucrându-se la asamblarea de uşi de garaj relativ standardizate a 

crescut specializarea personalului de la asamblare, obţinându-se şi un plus la nivelul 

calităţii sistemelor livrate. 

Politica de vânzări trebuie şi ea adaptată pentru acest tip de producţie. 

Clienţii trebuie, de asemenea, "împinşi" spre unul din tipurile de uşi standard (ca 

dimensiuni şi ca şi culoare) standard. Aceasta presupune o activitate de consiliere 

' Vezi Anexa nr.Al şi A2, figura nr. Al şi A2 din prezenta lucrare. 
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mult mai puternică, mai concentrată spre nevoile reale ale clienţilor, care, însă, pe 

lângă efectul concret de "canalizare" a dorinţelor consumatorilor, a avut şi un efect 

deosebit asupra imaginii firmei. 

Tot în ideea de a contribui la reducerea costurilor este necesară şi 

dezvoltarea activităţii de comercializare a componentelor de uşi de garaj. Această 

dezvoltare trebuie făcută din cel puţin trei motive: 

a) necesitatea de a "ţine în mână" micii producători de uşi de garaj şi 

acapararea, în mod indirect, a segmentului de piaţă pe care aceştia îl 

deţin; 

b) necesitatea de a asigura un rulaj cât mai mare; 

c) posibilitatea de a aplica un atac pe două căi pe o piaţă locală mai 

îndepărtată. 

Pornind de la acestea, am recurs la analizarea întregului proiect industrial de 

fabricare a uşilor de garaj, de la determinarea mediul înconjurător al firmei şi până 

la emiterea unei decizii. 

V.2.1 Prezentarea proiectului industrial pentru fabricarea uşilor de 
garaj 

§1 Caracteristici tehnice ale produsului uşi de garaj industriale 

Uşile de garaj industriale asigură în primul rând o maximă securitate şi o 

uşurinţă deosebită în manevrare. Avantajele clare pe care o astfel de uşă le oferă 

confirmă faptul că o astfel de investiţie este o investiţie înţeleaptă. Acest tip de uşi 

industriale se caracterizează prin rezistenţă sporită la efracţie, manevrare uşoară, 

spaţiu util ocupat foarte mic, durată de viaţă foarte mare, stabilitate deosebită în 

timp, rezistenţă mare la acţiunea agenţilor externi şi, nu în ultimul rând, un aspect 

deosebit de plăcut cu o gama coloristică foarte largă. 

a) Dimensiuni: atât lăţimea, cât şi înălţimea uşii de garaj sunt conform 

cererii, însă nu trebuie să depăşească 5m x 3m; 

b) întreţinere este uşoară datorită materialului folosit. Toate elementele 

uşii de garaj realizate din aluminiu sunt vopsite prin procedee speciale 

(electrochimice), deci rezistenţa în timp a acoperiri cu vopsea este 

foarte bună. (practic nu necesită vopsire). 

c) Elementele componente ale uşilor de garaj sunt expuse în figurile 

următoare, împreună cu caracteristice tehnice: 
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Figura V.l Lamela 
Tip material lamelă: CD 77 
(aluminiu eloxat injectat cu spumă poliuretanică. Se pot 
îngloba şi lamele pentru aerisire (de tip CD 79) sau lamele 
cu inserţie de policarbonat (CD 78)). 
Lăţimea lamelei: 78.5mm. 
Grosimea lamelei: 19mm 
Greutate specifică: 6.5Kg/m^ 
Provenienţa lamelei: import Germania. 
Culorile lamelelor: alb, maro, gri metalizat, culoarea 

lemnului 

Figura V.2 Cutie uşă de garaj (pentru RESIDENT) 
Dimensiune cutie 

b 

Tip a b c 
RV-
250/S 

255 250 208 

RV-
300/S 

306 300 267 

Tip material: tablă de aluminiu vopsită. 
Culori cutie: alb, maro, gri metalizat. 
Dimensiuni: înălţime:maxim 300cm, lungime: 200 -
440cm 
Concepţia cutiei permite montarea acesteia fie la 
garaje care au fost prevăzute cu locaş special pentru 
cutie fie la cele care nu au un astfel de locaş. 
Tipul de cutie se alege în funcţie de dimensiunile uşii 
de garaj 

Tip cutie înălţime maximă 
[cm] 

RV-250/S 200 
RV-300/S 320 

Figura V-3 Ghidaje uşă 
Dimensiuni ghidaj uşă UPH250/R 

M3 

y f 

'S 

1ţ Al 

UPH250/R ghidaj pentru uşă de 
garaj tip RESIDENT 

Dimensiuni ghidaj uşă UP350 UP350 ghidaj pentru uşă de garaj 
tip ALGATO 
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51 

T P - m 

i r n 
76J 

Tip material: aluminiu extrudat. 
Culori ghidaj: alb, maro, gri 
metalizat. 
înălţime maximă: 450cm 

Figura V.4 Dispozitive de securitate 

Securitate este mult sporită datorită 
rezistenţei mecanice deosebite a 
materialului. Este prevăzută cu sisteme de 
blocare care nu permit ridicarea manuală 
(forţată), din exterior a uşii de garaj. Poate 
fi prevăzut cu sisteme de blocare speciale 
antiefracţie. 
unui nivel de umiditate corespunzător, etc 

Figu ra V. 5 Sisteme dejn^neyrare 
Denumirea 
componentelor 

M 1.Lamela de aluminiu PU77 
; 2.Capete lamela PU77 
3.Lamela de aluminiu PU79 

; (de aerisire). 
4.Lamelă de aluminiu cu 
policarbonat PU 78 
5.Capete lamelă PU79 
6.Bara de închidere cu 
cauciuc 
7.Lamele elastice de 
prindere 200mm 
8.Nituri 
9.Şină ghidare de aluminiu 

i cu inserţie garnitură 
cauciuc 
10.Dopuri 
11.Cutie tablă de aluminiu 
(parte superioară şi parte 
inferioară) 
12.Capete cutie din 
aluminiu BK300 
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13.Lagăre culisante 
14.Frână 
15.Ax 70mnri 
16.Role adaptare ax 
17.Capăt ax SW70 
18.Motor electric de 
acţionare 
19.Suport fixare motor 
20.întrerupător cu doua 
pozjţii 
21.întrerupător cu cheie 
22.Receptor telecomandă 
RC-2 
23.Telecomandă 

Sistemul de manevrare electric permite ridicarea acestor uşi printr-o simplă 

apăsare pe buton, uşile fiind dotate cu motor electric. 

Sistemul de acţionare este deosebit de compact şi de rezistent (el fiind 

introdus în axul uşii de garaj), se alimentează la 220V. în varianta standard uşa 

este echipată cu motor şi cu un întrerupător cu trei poziţii, care permite ridicarea / 

coborârea uşii. 
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Sistemul electric poate să fie prevăzut cu un dispozitiv care să permită 

acţionarea manuală a uşii de garaj şi în cazul în care alimentarea cu energie 

electrică nu este disponibilă. 

Opţional comanda sistemului fi realizată, la cerere, cu telecomandă (un 

sistem recepţie, o telecomandă), cu un întrerupător cu cheie, etc. 

Toate elementele sistemului de comandă şi acţionare sunt produse de 

SOMFY, Germania 

§2 Mediul intern şi extern al produsului 

Sistemului de producţie industrială trebuie să se urmărească două aspecte 

atât analiza mediului sistemului, cât şi o analiză a pieţii . 

a) Analiza mediului sistemului de producţie industrială 

Mediul sistemului are două componente: mediul extern şi mediul intern. 

macromediul firmei - pentru analiza macromediului se va folosi profilul 

mediului extern. în tabelul următor este prezentat un astfel de profil. 

Tabelul V.2 Analiza mediului extern al firmei 
Factori de mediu Importanţa 

factorilor 

• ! 
1 Semnificaţia i 
i lor 

pentru firmă i Puternic 
1 pozitiv i Pozitiv 1 Negativ Putemic 1 

negativ i 

• ! 
1 Semnificaţia i 
i lor 

pentru firmă i 

1. Mediul natural i 11 i! li h 
-jjoziţie geografică x 1 11 + + + f 
-resurse naturale disponibile 1 ! X ii ii + 
- clima J L 1 X i !l + + 
- penurie de energie ;} i X !i + + i; 
- penurie de ajpă J i li X II 
-poluare 1 L X î '! 0 ! 

2. Mediul socio-cultural 11 ii 
- obiceiuri, norme, valori jî |i x | + i' 
- limbi vorbite i( x ji || II j + 

- motivaţie de grup / personală jj r " ~ 1 
f i X 11 i 

- atitudine referitoare la 
calitatea vieţii 1 

î îl F 
j X ii îj li 

- stil de viaţă ij ! X J 11 

j- instituţii social-cujturale 
- creşterea populaţiei 

deplasare^opulaţiei 

3- Mediul poiitico-juridic 
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Factori de mediu Importanţa 
factorilor Semnificaţia 

lor 
pentru firmă Puternic 

pozitiv 1 Pozitiv Negativ Puternic 
negativ 

Semnificaţia 
lor 

pentru firmă 

- coeziune la nivel politico-
administrativ X -

i - părţi slabe ale opoziţiei X -

t - tulburări sociale X 0 î 
II -atitudine faţă de firme străine T X + 

! - eficienţă justiţie X + ^ 

î - eficienţă poliţie X + 

- reglementări locale 
L (suplimentare legilorl X 

- asociaţii nonprofit şi similare X 0 

4. Mediul macro-economic 
- numărul şi distribuţia j 
agenţilor | 

economici J 
X ++ 

- stadiul economiei judeţului | X +++ 

- rata şom^lui r X -

- controlul preţurilor X -

- utilizarea linilor de creditare 1 X -

- infrastructură pentru utilizare 
socială X + 1 

- flux transport internaţional X ++ 1 
- nivelul concurenţei în 
industrie X + j 

- nivelul concurenţei în servicii X ++ 

- nivelul importului X ++ ^ 

- nivelul exportului X 1 
- balanţa de plăţi X ++ i 

1 
5. Mediul tehnologic | i! 
- fonduri de cercetare- | 
dezvoltare 

de la nivel naţional { 
X 

" ! 
- fonduri de cercetare- 1 

1 dezvoltare | 
de la nivel de firmă j 

X •• 1 
- invenţii şi proprietate | 

industrială | X 1 

- produse noi semnificative | X +++ ! 

- concentrare efort tehnologic | 
(industrie, agricultură) X - 1 

- transfer tehnologic X j 
- nivel / grad de automatizare X II , 1 
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Micromediul firmei 

Cei mai cunoscuţi producători de uşi de garaj, concurenţii, de pe piaţa sunt: 

SC DC NEW MODE SRL Timişoara, SC FRANZFS EURO GARNI SRL, Timişoara, AXA 

GROUP Brăila, Corina Gealan Bucureşti, Aluinvest Satu-Mare 

în ceea ce priveşte clienţii firmei, o analiză la acest nivel trebui să plece de 

la un profil al clienţilor, aşa cum este prezentată în tabelul următor: 

Criterii 
Importanţa 
factorilor i Semnificaţia lor 

i pentru firmă Puternic 
pozitiv Pozitiv 1 Negativ Puternic 

negativ 

i Semnificaţia lor 
i pentru firmă 

1. Geografic !| 
-poziţie geografica X II 1 +++ • 
-regiune X 11 1 1 
- clima X i ' î + + 
- populaţie i X + + 

i i 
2. Demografic II i 
-vârstă X II 1 
- sex X ]! i 0 
- mărime familie X II 1 
- ciclu de viaţă al familiei X IL i 
- venituri X 1 F ++ 
- ocupaţie X 11 1 + 
- studii X j| i 
- religie il X 1 1 0 

L - naţionalitate X I i i o 

-clasă socială X 1: II 1 1 + + j 

1 i i 
3. Psihologic l II i 

T - stil de viaţă 1 X t 1 i i + + 
- personalitate X i i + 

comportament de 
LCumjDărare X 1 

- preferinţe fi X 1 1 1 - ^ 
- utilizator il X 1 i 0 
- rata utilizării X 1 1 i 1 + + i| 
- sensibilitatea la preţ !! i i i + + + li 

sensibilitate la 
publicitate 

• • = 

1 1 ! - i 
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Din studiul datelor existente se pot trage o serie de concluzii foarte 

folositoare în analiza de marketing, putându-se delimita clar segmentele de piaţă 

atinse de produsele firmei, potenţialul şi volumul acestor segmente şi, deci, se pot 

trage concluzii care să stea la baza strategiei firmei. 

în ceea priveşte relaţiile cu furnizorii s-a reuşit dezvoltarea unor relaţii de 

parteneriat, care au permis, pe de o parte accesul la produsele acestor firme în 

condiţii de plată avantajoase (plata la diferite termene, reduceri practicate datorită 

cantităţilor mari comandate, etc.)/ iar pe de altă parte accesul la un sistem de 

pregătire şi formare deosebit de închegat 

Relaţiile dintre firmă şi organismele publice sunt deosebit de importante 

pentru că aceste sunt cele care dictează, la urma urmei, direcţia de dezvoltare a 

sistemului economic în ansamblu. 

Firma ca şi sistem economic face parte din ansamblul complex care este 

economia naţională. Datorită acestui fapt activitatea este direct influenţată de 

legăturile ce există la acest nivel, dar şi de măsurile cu caracter macroeconomic care 

sunt luate la nivelul executivului. 

Mediul financiar este format din totalitatea băncilor prin care se desfăşoară 

întreaga activitate financiară a firmei. Relaţiile ce se stabilesc între bănci şi firmă 

influenţează direct activitatea firmei deoarece la nivelul băncilor se vehiculează 

resursele financiare ale firmei. 

Mediul financiar este marcat de o serie de fenomene care influenţează 

negativ. Dintre fenomenele cu influenţă negativă cele mai nefavorabile prin 

consecinţele lor sunt: rata ridicată a inflaţiei, instabilitatea cursului de schimb 

valutar, rata mare a dobânzilor practicate de bănci, timpul de aşteptare mare din 

momentul în care sunt blocaţi banii pentru licitaţia valutară şi momentul în care 

aceştia ajung la beneficiar în cazul plăţilor externe (acest timp poate să ajungă până 

la două săptămâni). 

Evaluarea mediului intern al firmei, s-a realizat pe baza unui profil, special 

conceput, astfel încât rezolvarea lui conferă o imagine amplă asupra capabilităţilor 

firmei şi care ocupă un loc important în procesul de elaborare a unei decizii viitoare. 
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Tabelul V.4 Profilul mediului intern al firmei 

Factori de mediu intern 

Importanţa 
factorilor Semnificaţia 

lor pentru 
firmă 

Factori de mediu intern 
Puternic 
pozitiv pozitiv 1 Negativ jj ™ 

Semnificaţia 
lor pentru 

firmă 

01. Asigurarea resurselor 
financiare: 1 1 II 
- cifră de afaceri. 1 x 0 II + 

- profit brut. X i 1! ++ 

- profit n ^ X i 1 1 ++ 

î - rata profitului. X j i j| ++ 

L- creditări şi alte venituri i X i! 
i - managementul financiar i X II 1 
1 II 1 i 
r02. Resurse umane 1 li 1 
r^ nivelul de calificare per global 
şi pe categorii X II + 

- formarea continuă în firmă̂  L X i 1 
- nivel de salarizarê  X i 1 ^ 
- fluctuaţia personalului, 1 X II i + i 
- probleme legate de disciplina 
muncii, ^ II 1 " 1 
- cercuri de creditare şi 
productivitate^ X 1 -- 1 
- servicii pentru personal. 1 X II + 1 
Marketing 1 i 1! i 1 
- organizarea şi performanţele 
activităţii de marketing în 

[întreprindere li 1 ^ II 
- apelarea la servicii de 
mariceting exterioare. ( X II ! - 1 
- baze bănci de datê  X 1 + 11 
- metode şi tehnici de marketing 
folosite. X 1 1 ^ II 
- calificarea colectivului de 
marketing. X 1 j 1 

li 
Marketingul jşromoţional^ 1 i 1 

- organizarea reţelei de 
distribuţie. i * 1 

- acţiuni de promovare şi 
publicitate. X 1 
Managementul strategic II 1 
- existenţa unei strategii de 
întreprindere per afaceri, per 

1 funcţii cu reactualizări periodice. II ^ 1 
1 - strategii implicite per 
i activitate. II ^ 0 

1 - elaborarea planurilor de 
i afaceri. II 1 

\ i 
-

1 - elaborarea studiilor de 1 X i 1 -
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fezabilitate şi a studiilor tehnico- | 
economice. ji i ;| 

- analiza diagnostic şi evaluarea 
întreprinderii 1 i X ! 1 ;i -

• I! li !! r 

03. Asimilarea de noi 
sortimente 

ii 
1( 
ii 

J li-
i ii 
i ii 

- capacităţile de cercetare, 
proiectare proprii sau atrase • 1 X 

li i 

i 11 
1 ii 

- capacităţi de fabricare, 
omologare prototipuri şi serii 

} 
i 
1 X 1 |i + i 

- cercetarea, proiectarea, 
fabricarea asistată de calculator 

; t . . . . 
X 

1 

l i 
- tipizarea constructiv-
tehnolo^ică organizatorică 

f 1 f . . . . . . . . . 

Ij X 

i: • 11 • - •• 
\ 1) 

i !l • i 
fi i • " 1 

04. Aprovizionare 1 
- reţea de achiziţionare proprie 
sau atrasă X 

i j 

i li 
- depozite proprii sau atrase X î i + i ! 

i - condiţii de plată X i i i + + li 
[ - gestiunea stocurilor X + 1 

i 

05. Ciclul de producţie X Ji 

- conducerea operativă a 
producţiei asistată de calculator X 

!t j! 

- sisteme de asigurare a calităţii X + '1 
- flexibilitatea structurilor de 
producţie 

i! 
++ 

- nivelul de policalificare al 
operatorilor X 

1 j j: 

++ 

- capacităţi de producţie 
auxiliare proprii sau atrase X + 

- abateri medii de la termenele 
de predare contractate X + 

La nivelul unei analize de mediu intern, mult mai interesantă este utilizarea 

unei metode SWOT, deoarece aceasta scoate în evidenţă avantajele, dezavantajele, 

oportunităţile şi pericolele. Pentru firma în discuţie s-ar ajunge la următoarele: 
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Avantaje 
Tabelul V.5 Analiza mediul 

Dezavantaje 
- abilitate managerială, 
- calitate bună a produselor şi serviciilor, 
- imagine de firmă bună, 
- portofoliul de produse tânăr, diversificat, 
- competitivitate tehnică, tehnologică ridicată, 
- capacitate mare de adaptare, 
- flexibilitate, 
- imobilizări în stocuri reduse, 
- durate ale ciclului de producţie relativ reduse, 
- organizare operativă bună, 
- calitatea sistemului informatic şi informaţional. 

- strategie scrisă nedetaliată, 
- insuficient spirit de echipă la nivelul, 
executanţilor, 
- capacitate de cercetare - proiectare proprie 
slab dezvoltată , 
- marketing performant insuficient de metodic, 
- management financiar insuficient, 
- termene de livrare destul de mari (mai ales la 
unele produse) 

Oportunităţi Pericole 
- piaţă cu posibilităţi mari (atât ca potenţial dar 
şi ca volum), 
- se pot asimila produse noi pentru noi pieţe, 
- se pot asimila sisteme de acţionare automată a 
întregii game de produse 

- activitate influenţată de sezon, 
- canale de distribuţie insuficient dezvoltate, 
- produse cu durată normală de utilizare mare, 
deci cu o rată de schimb mică, 
- posibilitatea apariţiei de produse similare, 
- dinamica ridicată a pieţei (mai ales la nivelul 
concurenţei şi al furnizorilor). 

b) Analiza pieţii 

Pornind de la date statistice, se poate face un calcul privind potenţialul pieţei în 

acest domeniu. La nivelul oraşului Timişoara se poate pleca de la următoarele date: 

Populaţie 
Tabelul y-6 Stadiul pieţei 

î 4 5 b . b b b 

A. Locuinţe existente 

Locuinţe 
Procent case 
Case 
Procent case cu garaj 
Case cu garaj 
Procent înlocuire anuală 
Uşi noi 
Procent uşi rulou 
Uşi noi 

B. Case noi 

137.195 
20 

27.439 
80 
21.951 
15 
3.293 
30 
988 
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Număr case noi 1200 
Procent case cu garaj 95 
Case noi cu garaj 1.140 
Procent uşi rulou 40 
Uşi noi 456 

C. Locaţii industriale existente 

Locaţii industriale 2.800 
Nr. mediu de uşi 3 
Total uşi industriale 8.400 
Procent înlocuire anuala 10 
Uşi noi 840 

D. Locaţii industriale noi 300 
Nr. mediu de uşi 2 
Total uşi industriale 600 
Procent uşi rulou 20 
Uşi noi 120 

Total uşi noi 1.732 

Deci practic la nivelul anului 2006, necesarul de uşi de tip rulou, pentru 

Timişoara s-ar ridica la aproximativ 1.700buc/ an. 

Firma deţine actualmente un procent de circa 68% din piaţă. Deci necesarul de 

producţie ar fi de circa 1.150 buc / an. 

La nivel naţional se estimează un necesar, la nivelul anului 2006 de circa 

40.000 buc. 

La nivelul firmei se poate dispune de o capacitate de circa 1500 buc / an. cu 

perspective de până de circa 4000 buc / an, ceea ce ar însemna obţinerea unui procent 

de 10% din piaţa naţională. 

Totodată se estimează ca prin componentele pe cale le furnizează să se 

acopere circa 10 - 15% din piaţa de profil, prin producători care utilizează aceste 

produse în producţia proprie. 

Pentru următorii 10 ani se estimează o creştere anuală de circa 10%, mai 

accentuată poate în primii 5 ani. 

De asemenea va cunoaşte o creştere exponenţială sectorul de service pentru 

astfel de porţi. Deşi au o fiabilitate ridicată, odată cu creşterea numărului de astfel de 

uşi montate vor creşte şi numărul de reparaţii efectuate al aceste uşi. 

Orientarea firmei este ca după cinci ani creşterea capacităţii de producţie să se 

facă într-un ritm mult mai rapid, astfel încât volumul de piaţă acoperit de firmă să se 
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situeze la circa 20% din piaţă. De asemenea sectorul logistic va trebui să acopere circa 

15% din piaţă 

Obiectivul principal al firmei: 

a) pentru anul 2007: atingerea unui procent de 10% din piaţa naţională (la 

produse gata făcute) şi 10% la componente pentru acestea; 

b) pentru anul 2016: atingerea unui procent de 20% din piaţa naţională (la 

produse gata făcute) şi 15% la componente pentru acestea. 

Pentru aceasta este necesar: 

- să fie regândit sistemul de producţie (trecerea de la 1200 de bucăţi 

asamblate la 4000 buc/an); 

- să fie regândit sistemul logistic pentru a putea suporta volumul mult crescut 

de componente şi produse finite ce trebuie manipulat; 

- să fie redimensionat sistemul de distribuţie - vânzare al produselor finite şi 

al componentelor 

Desigur că aici trebuie menţionate şi câteva aspecte de ordin general. Cu 

toate că interesul pentru crearea întreprinderilor mici şi mijlocii private este foarte 

mare, acestea se confruntă cu o serie de dificultăţi, generate tocmai de 

interacţiunile cu organismele publice, dificultăţi pe care le-am enumerat pe parcursul 

lucrării şi care îşi găsesc aplicabilitatea şi la nivelul clienţilor şi producătorilor de uşi 

de garaj: 

proceduri de înregistrare a agenţilor economici greoaie, care determină un 

consum mare de timp şi costuri mari pentru acesta; 

fiscalitate excesivă pe care trebuie să o suporte firmele ca urmare a 

multitudinii de impozite şi taxe şi a nivelului ridicat al unora dintre acestea; 

- acces dificil la resursele de capital; 

- lipsa mijloacelor băneşti proprii necesare pentru demararea activităţii, fapt 

ce impune apelarea la credite bancare cu dobânzi mult prea mari; 

- insuficienţa spaţiilor disponibilizate pentru firme, în special pentru cele cu 

profil productiv, precum şi lipsa de informare privind spaţiile disponibile la 

societăţile comerciale cu capital de stat; 

atitudinea discriminatorie a unităţilor cu capital de stat faţă de sectorul 

privat privind furnizarea de materiilor prime, materiale, utilaje; 

lipsa unor facilităţi care să stimuleze organizarea şi dezvoltarea firmelor 

private; 
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lipsa unei pregătiri suplimentare specifice micilor întreprinderi private 

privind: managementul general, marketing, organizare, activităţile financiar 

bancare, comerţul, calitatea, etc.; 

insuficienţa unor contacte cu întreprinzători şi firme din străinătate necesare 

lărgirii schimburilor comerciale şi de informaţii; 

lipsa unor reglementări-cadru privind legitimitatea acestora ca sector de 

bază al economiei naţionale; 

insuficienţa informării generale a micilor întreprinzători privind cadrul 

legislativ, cunoaşterea formalităţilor administrative necesare, exigenţele 

pieţei interne şi externe etc. 

Pentru înlăturarea cestor piedici în dezvoltarea sectorului privat trebuie 

acţionat concertat, trebuind iniţiate o serie de acţiuni care să decurgă din acţiunea 

conjugată a tuturor factorilor, instituţiilor implicate în dezvoltarea sectorului privat. 

§3 Tehnologia de fabricaţie a uşilor de garaj 

a) Procesul tehnologic - se desfăşoară actualmente manual, cu ajutorul 

unor dispozitive şi aparate şi comportă următoarele faze principale: 

Faza 1 Verificarea materialelor şi a componentelor 

Faza 2 Pregătirea materialelor 

Tabelul V.7 Pregătirea materialelor 
Pregătirea lamelei de Operaţii: debitarea acesteia la dimensiunile cerute 
aluminiu (şi în numărul cerut). 

Scule şi dispozitive folosite : 
-Pentru debitare se foloseşte o maşină manuală, 
cu disc de debitare pentru a se realiza o tăietură 
corespunzătoare. De asemenea profilul special al 
suportului maşinii de debitat asigură condiţiile 
necesare pentru ca bara de închidere să nu se 
deformeze la debitare. 
-Pentru măsurare la debitare se foloseşte o riglă 
gradată în mm. 

Pregătirea barei de Operaţii: 
închidere -debitarea ei ia dimensiunile cerute. 

-practicarea orificiilor necesare pentru sisteme de 
securitate speciale 
Scule şi dispozitive folosite pentru debitarea 
barei de închidere: 
-Pentru debitarea barei de închidere se foloseşte o 
maşină manuală, cu disc pentru a se realiza o 
tăietură corespunzătoare. De asemenea profilul 
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special al suportului maşinii de debitat asigură 
condiţiile necesare pentru ca bara de închidere să 
nu se deformeze la debitare. 
-Pentru măsurare la debitare se foloseşte o riglă 
gradată în mm. 

Pregătirea 
cutiei 

elementelor 

Pregătirea 
laterale 

ghidajelor 

1. Partea superioară a cutiei 
Operaţii: 
-debitarea acesteia la dimensiunile cerute (şi în 
numărul cerut) 
Scule şi dispozitive folosite: 
-Pentru debitare se foloseşte o maşină manuală, 
cu disc de debitare pentru a se realiza o tăietură 
corespunzătoare. Operaţia de debitare trebuie în 
aşa fel realizată încât să se asigure toate condiţiile 
necesare pentru ca partea superioară a cutiei să 
nu se deformeze la debitare. 
-Pentru măsurare la debitare se foloseşte o riglă 
gradată în mm. 
2. Partea inferioară a cutiei 
Operaţii: 
-debitarea acesteia la dimensiunile cerute (şi în 
numărul cerut). 
Scule şi dispozitive folosite: 
-Pentru debitare se foloseşte o maşină manuală, 
cu disc de debitare pentru a se realiza o tăietură 
corespunzătoare. Operaţia de debitare trebuie în 
aşa fel realizată încât să se asigure toate condiţiile 
necesare pentru ca partea inferioară a cutiei să nu 
se deformeze la debitare. 
-Pentru măsurare la debitare se foloseşte o riglă 
gradată în mm. 
3. Axul uşii de garaj 
Operaţii: 
-debitarea lui la dimensiunile cerute. 
Scule şi dispozitive folosite: 
-Pentru debitarea axului se foloseşte un fierăstrău 
manual. 
-Pentru măsurare la debitare se foloseşte o riglă 
gradată în mm. 
Operaţii: 
-debitarea lor la dimensiunile cerute. 
-practicarea intrărilor necesare pentru culisarea 
lamelelor. 
Scule şi dispozitive folosite pentru debitarea 
ghidajelor laterale: 
-Pentru debitarea ghidajelor se foloseşte o maşină 
manuală, cu disc pentru a se realiza o tăietură 
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corespunzătoare. 
-Pentru măsurare la debitare se foloseşte o riglă 
gradată în mm. 

Pregătirea sistemului de (sistem manual, cu manivelă, sistem electric, cu 
acţionare motor electric sau mixt). Componentele sistemului 

de acţionare sunt depozitate în magazie în cutii (de 
ex. fiecare motor într-o cutie). 
Operaţii: 
a)Sistem manual, cu manivelă 
-fixarea mecanismului de reducţie pe capătul 
axului, iar apoi se introduce un rulment în lăcaşul 
din capătul de ax. 
-fixarea capătului axului pe capătul axului, iar apoi 
se introduce un rulment în lăcaşul din capătul de 
ax. 
b)Sistem electric, cu motor. 
-fixarea suportului prin care se prinde motorul de 
suportul lateral din capacul cutiei, 
-introducerea componentelor de adaptare dintre ax 
şi motor. 
Scule şi dispozitive folosite pentru pregătirea 
sistemului: 
-Fixarea capătului axului, sau a discului de 
adunare a panglicii, se face prin găurirea axului, 
după introducerea capătului, cu ajutorul unei 
maşini manuale de găurit, şi apoi capul se fixează 
prin nituire. 
-Pentru fixarea suportului prin care se prinde 
motorul de suportul lateral din capacul cutiei se 
foloseşte un cleşte special (cu care de fapt se 
aplică a siguranţă elastică). 
-Elementele de adaptare se introduc uşor, prin 
culisare, iar pentru fixarea elementului din vârful 
motorului se foloseşte acelaşi cleşte special ca şi 
mai sus. 
-Pentru măsurare la debitare se foloseşte o riglă 
gradată în mm. 

Faza 3 Asamblarea componentelor 

Tabelul V.8 Asamblarea componentelor 
Asamblarea cutiei Operaţii: 

-prinderea a suportului de ax pe 
capacele laterale ale cutiei, 
-prinderea frânei (dacă este necesară) 
pe suportul lateral al suportului de ax. 
-fixarea capacelor laterale ale cutiei pe 
tabla superioară a capacului de cutie, 
-introducerea şi fixarea motorului în axul 
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uşii de garaj. 
-introducerea pe ax a elementelor de 
adaptare. 
-introducerea, reglarea jocul necesar 
unei bune funcţionări şi fixarea axului 
suporturile de ax ale capacelor cutiei, 
-găurirea simultană a capetelor de ax şi 
a părţii inferioare a cutiei (se fac găuri 
pentru fixarea acestei părţi). 
Scule şi dispozitive folosite: 
-Pentru introducerea prinderea 
suporturilor de ax pe capacele laterale 
ale cutiei se foloseşte o şurubelniţă 
electrică, şuruburi autofiletante care se 
introduc în orificiile speciale din capac 
(realizate din turnare). 
-Prinderea frânei de suport se face 
folosind şuruburi cu piuliţă şi două chei 
pentru strângerea acestora. 
-Pentru fixarea capacelor laterale ale 
cutiei pe tabla superioară a capacului de 
cutie se găuresc simultan capetele de 
cutie şi a partea inferioare a cutiei cu 
ajutorul unei maşini de găurit electrice, 
apoi se nituiesc cele două elemente. 
-Introducerea motorului pe ax se face 
prin presare uşoară, iar fixarea se face 
cu şuruburi autofiletante, folosindu-se o 
şurubelniţă electrică. 
-Pentru fixarea elementelor de adaptare 
se foloseşte un cleşte de nituit şi nituri. 
-Pentru fixarea axului în suporţi se 
foloseşte o cheie imbus. (există o bucşă 
de blocare cu un şurub cu cap de acest 
fel). 
-Pentru realizarea găurilor de fixare a 
părţii inferioare a cutiei se foloseşte o 
maşină de găurit electrică. 

Asamblarea cortinei uşii de garaj Operaţii: 
-introducerea lamelelor şi a barei de 
închidere una în alta. 
-fixarea laterală a lamelelor. Aceasta 
constă în introducerea în capătul lamelei 
a unui capăt de lamelă de material 
plastic şi apoi prinderea acestuia prin 
nituire (la uşi de garaj) sau prindere cu 
capse (la rulouri) de lamelă. în felul 
acesta lamele nu mai pot culisa 
longitudinal una faţă de alta. 
Scule şi dispozitive folosite: 
-Pentru introducerea elementelor de 
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capăt se foloseşte un ciocan de cauciuc. 
Este bine să se utilizeze o masă speciale 
(cu margini mobile). 
-Pentru fixarea elementelor de capăt la 
nivelul lamelelor şi a barei de închidere 
se foloseşte o maşină de găurit electrică 
şl un cleşte de nituri pentru nituirea lor. 
-Pentru prinderea capselor se foloseşte 
un capsator pneumatic. 

Faza 4 Asamblarea finală 

Tabelul V.9 Asamblarea 
Operaţii 

introducerea lamelelor elastice pe 
prima lamelă; 
prinderea prin nituire a lamelelor 
elastice pe ax. 
rularea cortinei în interiorul 
cutiei, prin alimentarea motorului 
sau prin tragere de panglica de 
acţionare (la rulare se introduc 
panglici de material plastic pentru 
protejarea lamelelor); 

prinderea provizorie a capacului inferior 
al cutiei pe capetele laterale ale cutiei 
(închiderea provizorie a cutiei). 

finală 
Scule şi dispozitive 

pentru prinderea lamelelor 
elastice pe ax se va folosi un 
cleşte de nituri şi nituri, 
pentru rularea cortinei trebuie 
alimentat motorul. Acesta se 
face folosind un cablu de 
control; care are şi un 
întrerupător pentru a permite 
alimentarea motorului în ambele 
sensuri. 
pentru măsurarea dimensiunilor 
cortinei se va folosi o riglă 
gradată în mm. 

Faza S Controlul, marcarea, ambalarea, pregătirea pentru expediere 

Tabelul V.IO Controlul, marcarea, ambalarea, pregătirea pentru expediere 
Operaţiuni 

Controlul 

Marcarea 

Ambalarea 

Modalitatea de realizare 
- se face la final; 
-se controlează fiecare element al uşii de garaj pentru a se 
verifica dacă aceasta corespunde cerinţelor tehnice şi estetice 
impuse, se fac încercări de funcţionare ale mecanismelor de 
manevrare a uşii de acces; 
-se face cu o etichetă pe care se menţionează denumirea 
firmei, codul uşii de garaj, dimensiunile acesteia, data 
fabricaţiei, indicativul celui care a coordonat realizarea controlul 
final. 
Se face în două moduri, funcţie de modul în care ea ajunge la 
client: 
- în cazul în care uşile sunt montate de specialiştii firmei, ele se 
ambalează în folie de polietilenă; 
- în cazul în care uşile sunt montate de dealeri, ele se 
ambalează în folie de polietilenă şi în carton, pentru a fi 
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transportate. 

în momentul în care uşa părăseşte firma, aceasta este însoţită 
Expedierea de toate documentele care probează transferul de proprietate 

asupra uşii şi certifică calitatea uşii de garaj. 

întreg procesul de fabricaţie a uşilor de garaj, precum şi fluxul de materiale şi 

dispunerea spaţială a posturilor la nivelul sistemului existent şi extins sunt 

evidenţiate grafic în anexă la prezenta lucrare^ 

b) Capacitatea de producţie - se stabileşte funcţie de capacitatea de 

producţie a secţiei care are un rol principal în ansamblul secţiilor de bază 

componente. 

La stabilirea secţiei principale se ia în considerare: 

volumul şi structura pe secţii a fondurilor fixe, ponderea utilajului de lucru în 

totalul fondurilor fixe, ponderea maşinilor automate şi agregate din totalul 

utilajelor; 

- gradul de înzestrare al forţei de muncă ; 

- nivelul de perfecţionare şi specializare (pe produse, pe procese sau 

tehnologică). 

Metodele de calcul prezentate anterior pot fi extinse practic la toate unităţile 

productive, la toate subsistemele (auxiliare, de servire şi anexe), care formează 

structura unui sistem de producţie industrială cu flux discontinuu, cu excepţia celor 

în care au loc procese specifice altor industrii (producerea şi transformarea energiei 

Dar permanent trebuie să se ia în considerare şi estimarea pentru cererea de produs 

sau serviciu. 

c) Dimensionarea necesarului de resurse - presupune dimensionarea 

necesarului de utilaje, de personal şi de materii prime. 

d) Modul de realizare al amplasării la nivelul sistemului de fabricaţie. 
Principalul avantaj constă în faptul că permite desfăşurarea în bune condiţii 

Vezi Anexa nr.3 şi 4, figurile nr. A3, A4 şi A5. 
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a activităţii de producţie, dezavantajul principal îl constituie amplasarea 

destul de departe de zona centrală a oraşului. Dispunerea spaţială este 

evidenţiată grafic în anexă. 

e) Mod de organizare al producţiei: pe posturi de lucru fixe. 

f) Tip de tehnologie folosit: manuală. 

g) Subsistemul de proiectare - puţin dezvoltat la nivel de firmă, datorită 

faptului că produsului, ca atare, nu i se pot aduce îmbunătăţiri deosebite şi 

nu se impune o activitate de proiectare deosebită. 

Totuşi la nivelul firmei există acest subsistem şi el se ocupă cu verificarea şi 

testarea, precum şi cu întocmirea documentaţiilor (scrise şi desenate) necesare. 

V.2.2 Achiziţ ionarea unui nou sistem pentru fabricarea 

uşilor de garaj 

Pentru a se mării capacitatea de producţie se intenţionează achiziţionarea 

unei noi linii de fabricaţie completă, de această dată semiautomată. Aceasta 

presupune: 

Tabelul V . l l Componentele liniei de fabricaţie semiautomate 
dispozitiv de debitare profile din Maşina de debitat cu pânză circulară 
aluminiu / metalice cu dimensiuni este prevăzută cu un sistem electronic 
de până la 3500mm secţiune de măsurare a lungimii, cu opritor 

electronic, cu masă cu role pentru 
debitarea profilelor de 6 + 3m, cu sistem 
pneumatic de prindere şi echipament de 
răcire cu ulei 
Diametrul pânzei circulare este de 
600mm 
Maşina este prevăzută cu un aspirator 
industrial de mare capacitate care are 
rolul de a prelua o parte din praful şi 
şpanul emis la debitare, 

masă de asamblare pentru cortine Masa de asamblare este prevăzută cu 3 
uşii de garaj acţionată pneumatic bancuri de lucru dintre care două mobile 

(pe şine de culisare). Bancul fix şi unul 
din cele mobile au prevăzut o margine 
de blocare acţionată pneumatic. 
Bancurile de lucru se deplasează 
acţionate hidraulic pe şinele de culisare. 
Suprafaţa de lucru este de 6 x 4 m. 

sistem pneumatic pentru găurire. Sistemul este format dintr-un set de 
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înşurubare, nituire, capsare unelte pneumatice: două maşini de 
găurit, două şurubelniţe, două pistoale 
pneumatice, două capsatoare 
pneumatice, conducte de legătură 
pentru aer comprimat, racorduri 
flexibile, şine de culisare pentru sistem, 

masă de asamblare cutie şi ax uşă de garaj 
alte scule şi dispozitive de lăcătuşerie 

Deşi preţul este destul de mare, aşa cum se poate observa din tabelul de 

mai jos, aceste cheltuieli sunt prevăzute în planul de investiţii al firmei. Pentru a 

achiziţiona acest utilaj, este necesară prospectarea pieţii în vederea alegerii 

furnizorilor de astfel de componente. 

Furnizorii de echipamente pentru maşini de debitat, în general nu sunt 

furnizori specializaţi. Maşinile de debitat trebuie să îndeplinească câteva condiţii 

minime: 

- să debiteze aluminiu; 

- să permită debitarea unor proflle de lungimi mari (6ml) - să fie dotate cu 

mese suport, care să permită manipularea cu uşurinţă a profilelor de 

dimensiunile respective; 

- să poată executa debitări la obiecte de 300mm 

Sistemele pneumatice de lucru trebuie să permită acţionarea unor 

echipamente diverse: capsatoare, maşini de găurit, şurubelniţe, suflante, etc. 

Masa suport poate fi simplă sau mobilă şi nu necesite elemente speciale 

Singurul echipament care este produs de firme specializate este o celulă de 

fabricaţie CNC care realizează debitarea profilelor, asamblarea elementelor cortinei, 

etc. în mod automat. Pentru piaţa românească un astfel de utilaj complex este 

prohibitiv ca preţ (preţul este undeva între 750.000 şi 900.000 Euro, funcţie de 

dotări). E adevărat are o productivitate deosebită, este deservit de un singur 

operator, dar poate lucra la capacitate maximă doar în condiţiile în care producţia ar 

fi standardizată şi ar fi una de serie mare. 
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Tabelul V.12 Valoarea utilajelor în funcţie de firma producătoare 

PREŢ 

^""^^^^^Firma producătoare 
ALUKON 

Aluiux GmbH 
tilaj 

HEROAL 
Gmbh 

ROMA 
Rolladen 
Systeme 

NOKTA , . 
_ feinwerktechnik 

GMBH 

Debitare profile din 
aluminiu / metalice cu g ^^^ 
echipament de măsurare 
electronic 

9.000 8.500 9.200 6.500 8.500 

Masa de asamblare lamele ^ ^no 
acţionată pneumatic 6.500 6.800 7.000 -

Sistem pneumatic de 
găurire, înşurubare, 2.400 
înfiletare 

2.800 2.600 2.200 -

Masa de asamblare ax, . ^^^ 
cutie i .uuu 2.400 2.650 2.450 -

TOTAL 18.500 20.700 20.550 20.850 6.500 8.500 

Toate preturile de mai sus sunt Ex Works, exprimate în EURO. 

Valoarea celorlalte amenajări necesare pentru noua linie de fabricaţie (trasee 

electrice, trasee pneumatice) este de circa 1.400 EUR. 

Tabelul V.13 Caracteristici de livrare 

Termen de 
livrare Termen de plata Garanţie 

săptămâni lichidare luni 

Alulux GmbH 3 90 de zile 24 

ALUKON GmbH 5 30 de zile 12 

HEROAL Gmbh 4 30 de zile 12 

ROMA Rolladen Systeme 4 60 de zile 24 

NOKTA Turcia 4 0 12 

Riesle-feinwerktechnik GMBH 3 0 24 

Odată avute aceste date, este necesară alegerea furnizorului de la care va fi 

achiziţionat utilajul. Pentru aceasta, decizia va putea fi luată folosind atât modele 

deterministe, cât şi modele fuzzy, aşa cum vom vedea în cele ce urmează. 
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Având în vedere faptul că doi dintre furnizorii contactaţi, NOKTA Turcia şi 

Riesle-feinwerktechnik GMBH Germania, nu livrează decât un subansamblu al liniei 

tehnologice şi anume, maşina de debitat profile din aluminiu / metalice cu 

echipament de măsurare electronic, am procedat la utilizarea metodelor de calcul 

pentru elaborarea deciziei de achiziţionare atât pentru subansamblul mai sus 

menţionat, cât şi pentru întreaga linie de fabricaţie. 

A) Elaborarea deciziei în vederea achiziţionării unui subansamblu 

Notăm variantele decizionale cu: 

Fj = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma Alulux Germania 

V2 = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma ALUKON GmbH Germania 

F3 = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma HEROAL Gmbh Germania 

V̂  = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma ROMA Rolladen Systeme Germania 

F3 = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma NOKTA Turcia 

V̂  = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma Riesle-feinwerktechnik GMBH Germania 

şi criteriile de apreciere a variantelor cu: 

Cj = termenul de livrare - este criteriul de minim 

C2 = preţul de livrare - este criteriul de minim 

C3 = termenul de plată - este criteriul de maxim 

C4 = garanţia oferită - este criteriul de maxim 

Tabelul V.14 Transpunerea variantelor decizionale 
în funcţie de criteriile de apreciere 

Q Q C3 Q 

V. -săptămâni- -Euro- -zile- -luni-

le 3 8.900 90 24 
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C, C, C, Q 
-săptămâni- -Euro- -zile- -1 

5 9.000 30 12 

4 8.500 30 12 

4 9.200 60 24 

Vs 4 6.500 0 12 

K 3 8.500 0 24 

297 

I- Determinarea variantei optime de achiziţionare a unei maşini de debitat 

profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare electronic, 

prin decizii monocriteriaie: 

1) După criteriul Ci care este criteriu de minim: 

= 1,2,...6) = min(3,5,4,4A3) = 3 = a , ^ = a^, 

Deci, sunt optime după criteriul Ci variantele Vi şi V2, de unde rezultă că 

aprovizionarea ar trebui făcută de la firmele: 

Aiulux Germania 

Riesle-feinwerktechnik GMBH Germania 

2) După criteriul C2 care este criteriu de minim: 

= 1,2,...6) = min(8900,9000,8500,9200,6500,8500) = 6500 = 

Deci, Vs = varianta optimă, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui făcută de la 

firma Riesie-feinwerictechnik GMBH Germania 

3) După criteriul C3 care este criteriu de maxim: 

min(a.3,/ = 1,2,...6) = max(90,30,30,60,0,0) = 90 = a,3 

Deci, Vi = varianta optimă, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui făcută de la 

firma Aiulux Germania 

4) După criteriul C4 care este criteriu de maxim: 

m m ( a . , J = 1,2,...6) = max(24,l 2,12,24,12,24) = 24 = = = 

Deci, Vi, V4, Ve = variante optime, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui 

făcută de la firmele: 
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Alulux Germania 

ROMA Roiladen Systeme Germania 

Riesie-feinwerktechnik GMBH Germania 

A = 

II. Determinarea variantei optime de achiziţionare a unei maşini de debitat 

profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare electronic, 

prin decizii muitiatribut: 

Din tabelul nr.\/.14 se obţine matricea consecinţelor A: 

8900 90 24^ 

5 9000 30 12 

4 8500 30 12 

4 9200 60 24 

4 6500 O 12 

3 8500 O 24^ V > 

Matricea A conţine date neomogene şi se va normaliza, rezultând matricea R 

A=(aij) (5.1) 

A = (Â -) => R = (v-^li = 1 , 2 , . 7 = 1,2,...,AÎ (5.2) 

dacă criteriul Cj este de maxim, atunci: 

''ij 

max Oy 
l<i<m 

dacă criteriul Cj este de minim, atunci: 

max Qy 
\<i<m 

(5.3) 

(5.4) 

Cx = minim 
1 ^ 2 , 5 . , 4 1 

C2 = minim 
, 8900 , 89 3 , 9000 , 90 2 

1̂2 = l - : :77r = l - — = — ; fu = 1 - — — = ! - — = 
9200 92 92 9200 92 92 
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, 8500 , 85 7 , 9200 ^ 
=1 = 1 = — = /"fi,; r.. =\ = O; 

9200 92 92 ' ' ' ' 9200 

5̂2=1-
6500 65 27 

9200 

Cj = maxim 

92 92 

90 90 3 90 3 90 

C4 = maxim 

R = 

12 _ 1 _ 

24 2 ~ 
3̂4 

3 

92 1 1 
2 1 1 

92 3 2 
7 1 1 

92 3 2 
2 

0 1 
3 

27 
0 

1 
0 

92 2 
7 

0 1 
92 

a) varianta optimă de aprovizionare prin algoritmul maxmin 
r ^ ^ \ / ^ ^ ^ \ 

maxminr,. =maxminr. = max[min 
\<i<m \<i<n J l</<6 l<y<4 5 92 

mm 
1 7 11 
5 ' 92 ' 3 ' 2 

,mm 
/ 

2 ^ - A - , 1 
5 3 

,mm i ^ o i 
5 '92 ' '2 

,mm 
/ V 

\ 

O ^ i i 
92 3 2 / 

,min 
5 92 

= max 
92 92 

= — = r. 
92 32 

Deci, \/3=este varianta optimă, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui făcută de 

la firma HEROAL Gmbh Germania 
b) varianta optimă de aprovizionare prin algoritmul maxmax 
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,max max max r. = max max r. = max[max 
l</<m \<J<n ^ l</<6 l<y<4 ^ 1 5 ' 9 2 " , 

o A i l 
' 9 2 ' 3 ' 2 

max 1 i i 
5 ' 9 2 ' 3 ' 2 

,max ,max l ^ o l 
5 ' 9 2 " 2 

,max 
5 92 

] 

= max 
\ 

i i i i i i 
2 2 2 

= 1 = 1̂3 =̂ 44 =̂ 64 

Deci, variantele Vi, V4, Ve sunt optinne, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui 

făcută de la firmele: 

Alulux Germania, 

ROMA Rolladen Systeme Germania , 

Riesie-feinwerktechnik GMBH Germania 

c) varianta optimă de aprovizionare prin algoritmul ONICESCU 

Versiunea 1: 

A = = = (5.5) 

Unde: 

Ljj = varianta care ocupă locul I după criteriul Cj; 

a^ = de câte ori varianta Vj ocupă locul j, i=l,2,...,m, j=l,2,...,n; 

f-.y^a, 

l</<m 

B = 

V loptim K 

( V V Vs K 

K -

— Vs^Ve 
— 

- — -

v — — ~ y 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

(5.10) 
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301000 

0 1 2 1 0 0 

^^ 031000 
120010 

1 2 0 1 0 0 

2 1 0 1 0 0 

3 0 1 O O O 3 1 13 52 

^vw 2' 2̂  2̂  2̂  2̂  2 8 8 32 

x O 1 2 1 0 0 1 2 1 9 18 
/(KJ = — + — + — + — + - + — = - + - + — = — = — 
j\2> 2' 2' 2' 2' 2' 2' 4 8 16 16 32 

x 0 3 1 0 0 0 3 1 7 28 

2' 2' 2' 2' 2' 2' 4 8 8 32 

1 2 O O 1 O 1 2 1 33 
J \ A i 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2 4 32 32 

X 1 2 0 1 O O 1 2 1 17 34 
/(F5)= — + — + — + — + — + — = - + - + = = 

' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 2 4 16 16 32 

X 2 1 O 1 O O 2 1 1 21 42 

2' 2' 2' 2' 2' 2' 2 4 16 16 32 

max(/ (F . ),/• = 1,2,...,6) = max 
52 _18 ^ 33 34 ^ 

U2'32'32'32'32'32, 32 

Deci, varianta optimă este Vi, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui făcută de 

la firma Alulux Germania 

Clasamentul descrescător al variantelor este: 

Vi, Ve, Vs, V4, V3, V2 => aprovizionarea cu maşini de debitat profile din aluminiu / 

metalice cu echipament de măsurare electronic, să se realizeze de la firma Alulux 

Germania 

III. Determinarea variantei optime de achiziţionare a unei maşini de debitat 

profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare electronic 

folosind modele fuzzy 

Se notează variantele decizionale astfel: 
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Vj = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma Alulux Germania 

= maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma ALUKON GmbH Germania 

F3 = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma HEROAL Gmbh Germania 

F4 = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma ROMA Roiiaden Systeme Germania 

F5 = maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma NOKTA Turcia 

= maşină de debitat profile din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare 

electronic, achiziţionată de la firma Riesle-feinwerktechnik GMBH Germania 

Criteriile de apreciere a celor 6 furnizori şi anume aprecierea variantelor decizionale 

sunt formulate vag (fuzzy) astfel: 

Cj = termenul de livrare să fie mic, este criteriu de minim; 

C2 = preţul de livrare (achiziţie) să fie mic, este criteriu de minim; 

C3 = termenul de plată să fie mare, este criteriu de maxim; 

Q = garanţia oferită să fie mare, este criteriu de maxim 

Din tabelul nr.VL1.14 rezultă că niciun furnizor nu îndeplineşte toate 

criteriile de apreciere a variantelor decizionale. 

Tabelul V.15 Nivelurile de aspiraţie Sj şi abaterile dj permise 
Cj 

Sĵ dj Ci C2 C3 C4 

Nivelul de ^ 
aspiraţie Ŝ  
Abaterea permisă ^ 
di 

6000 100 30 

3500 100 20 

Tip criteriu min min max max 

Se calculează în tabelul nr.VI.l.lS gradele de apartenenţă ale maşinilor la mulţimile 

fuzzy asociate celor 4 criterii de apreciere a variantelor: 

Cj - minim -
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, 3 - 2 2 , 5-2 ^ 4 - 2 1 
'"21=1 F " ! 

4 - 2 1 
>"41 =1-

3 3 

, 4 - 2 1 , 3-2 2 
/̂ si =1 = - ; /̂ fii =1 = — 

3 3 3 3 

C2 - minim 

, 8900-6000 6 , 9000-6000 1 
>"21 =1 = — ; = 1 = -

" 3500 35 ' ' 3500 7 

8500-6000 2 
y"32 =1-

3500 7 

, 9200-6000 3 , 6500-6000 6 
>"42 = 1 = — ; A2 = 1 = -

3500 35 " 3500 7 

, 8500-6000 2 
Mf.7 =1 = — 

' 3500 7 

C3 - maxim 

, 100-90 9 , 100-30 3 
//,3 = 1 = — ; >"21 = 1 = — 

' 100 10 " 100 10 
100-30 ^ 3 

100 ~10 ' 

/"33 =1-

, 100-60 6 , 100-0 ^ , 100-0 ^ 
>"43 = 1 = — ; /̂ si = 1 = o; = 1 = o 

'' 100 1 0 ^ " 100 100 
C4 - maxim 

, 30-24 7 , 30-12 1 , 30-12 1 
>"14 =1—^7^ = 77:; i"24 = 1 — = >"34 = i -20 10 '' 20 10 '' 20 10 

, 30-24 7 , 30-12 1 , 30-24 7 
>"44 = 1 — = 7;:; M54 = 1 — = ^64=1-20 10 '' 20 10 "" 20 10 

Tabelul V.16 Determinarea minimului 
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^cX^.) 

Mi 

Ml 

M2 

M3 

M4 

MS 

Me 

2 

3 

]_ 

3 
]_ 

3 

3 

2 

3 

MCSm,) 

6_ 

35 
]_ 

1 
2 

7 

35 

6 
7 

2 

7 

10 

^ 
10 

10 
^ 

10 

o 

10 
1 

Minim pe 
linie 

10 

10 
1_ 

10 
J_ 

10 
1_ 

10 

35 

O 

J_ 

10 

35 

O 

O 

Din tabelul nr.V.16, rezultă 

(M. ) = minl//̂ ^ (M. ), (M. ), (M. ), (M. )J (5.11) 

De unde rezultă că varianta optimă din punct de vedere al celor 4 criterii, 

obţinută prin abordare cu decizii fuzzy este: 
/ ^ 1 - 1 \ 

maxmin /^ . = max 
l<y<4 ^ ' 35 10 35 35 

Prin urmare, varianta optimă de aprovizionare cu maşini de debitat profile 

din aluminiu / metalice cu echipament de măsurare electronic este Vi, adică 

aprovizionarea ar trebui să se facă de la firma Alulux Germania. 

B) Elaborarea deciziei în vederea achiziţionării liniei de fabricaţie 

Notăm variantele decizionale cu: 

Fj = linie semiautomată pentru fabricarea uşilor de garaj, achiziţionată de la firma 

Alulux Germania 

K = linie semiautomată pentru fabricarea uşilor de garaj, achiziţionată de la firma 

ALUKON GmbH Germania 
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F3 = linie semiautomată pentru fabricarea uşilor de garaj, achiziţionată de la firma 

HEROAL Gmbh Germania 
F^ = linie semiautomată pentru fabricarea uşilor de garaj, achiziţionată de la firma 

ROMA Rolladen Systeme Germania 
şi criteriile de apreciere a variantelor cu: 

C, = termenul de livrare - este criteriul de minim 

C j = preţul de livrare - este criteriul de minim 

C3 = termenul de plată - este criteriul de maxim 

C4 = garanţia oferită - este criteriul de maxim 

V. -săptămâni- -Euro- -zile- -luni-

Tabelul V.17 Transpunerea variantelor decizionale 
în funcţie de criteriile de apreciere 

C, C, Q 
-săptămâni- -Euro- -zile-

K 3 18.500 90 24 

5 20.700 30 12 

4 20.550 30 12 

4 20.850 60 24 

I- Determinarea variantei optime de achiziţionare a unei linii complete 

semiautomate pentru fabricarea uşilor de garaj, prin decizii 

monocriteriaie: 

1) După criteriul Ci care este criteriu de minim: 

= 1,2,...6) = mm(3,5,4,4) = 3 = 

Deci, optimă după criteriul Ci este varianta Vi, de unde rezultă că aprovizionarea ar 

trebui făcută de la firma Aiuiux Germania 

2) După criteriul C2 care este criteriu de minim: 

min(a,2,/ = 1^2,...6) = min(l 8500,20700,20550,20850) = 18500 = a,, 

Deci, Vs = varianta optimă, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui făcută de la 

firma Aiuiux Germania 
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3) După criteriul Cj care este criteriu de maxim: 

min(a.^J = 1,2,...6) = max(90,30,30,60) = 90 = a,^ 

Deci, Vi = varianta optimă, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui făcută de la 

firma Alulux Germania 

4) După criteriul C4 care este criteriu de maxim: 

= 1,2,...6) = max(24,l 2,12,24) = 24 = â ^ 

Deci, Vi, V4, Ve = variante optime, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui 

făcută de la firmele: 

Alulux Germania 
ROMA Rolladen Systeme Germania 

II. Determinarea variantei optime de achiziţionare a unei linii complete 

semiautomate pentru fabricarea uşilor de garaj, prin decizii 

multiatribut: 
Din tabelul nr.V.14 se obţine matricea consecinţelor A: 

A = 

^318.500 9024^ 

5 20.7003012 

4 20.5503012 

420.8506024 

Ci = minim 

1 ^ 2 1 5 . 1 4 1 

C2 = minim 

^ 18.500 1850 _ 47 ^ 20.700 _ ^ 2070^ 3 

~ 20.850 ~ 2085 ~ 417' ~ 20.850 ~ 2085 ~ 417 

, 20.550 , 2055 10 , 20.850 ^ 
=1 = 1 = ; = 1 = O 

' ' 20.850 2085 417 ' ' 20.850 

C3 maxim 

C4 maxim 
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12 1 
= — = - = 3̂4 

24 2 

R = 

2 47 1 
777^1 5 417 i i 
O 3 3 t 

I417I 1 
5 0 3 , 

d) varianta optimă de aprovizionare prin algoritmul maxmin 

maxminr =maxminr = maxfmin 
\<i<m \<j<n ^ l</<6 l<y<4 v5 417 y 

mm O, 
3 1 1 

417'3'2 
,mm 

1 10 1 1 
5'417'3 '2 j 

mm 
V 

,47 ^ 10 47 
,max( ,0, ,0) = = 

Ml7 417 ^ 417 " 

Deci, V3=este varianta optimă, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui făcută de 

la firma Alulux Germania 

e) varianta optimă de aprovizionare prin algoritmul maxmax 

max max r = max max r, = maxfmax 
IS/Sm \<j<n ' l<i<6 l<y<4 ' 

1 10 1 1 

r2 47 
417 

,1,1 ,max O, 
3 1 1 

417 3 2 

max 
5 ' 4 1 7 ' 3 ' 2 

,max 1 2 ^ 

f 
= max l i . i i 

2 2 
= 1 = ̂ 13 =̂ 44 

Deci, variantele Vi, V4, sunt optime, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui 

făcută de la firmele: 

Alulux Germania, 
ROMA Rolladen Systeme Germania , 
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f) varianta optimă de aprovizionare prin algoritmul ONICESCU 

Versiunea 1: 

3010^ 

C = 
0 1 2 1 

0 3 1 0 

1 2 0 0 

3 O 1 O 3 1 13 52 

2' 2 ' 2 ' 2 8 8 32 

O 1 2 1 1 2 1 9 18 
fVy ) = — + — + — + — = - + - + — = — = 

2' 2 ' 2 ' 2" 4 8 16 16 32 

X O 3 1 O 3 1 7 28 

2 ' 2 ' 2 ' 4 8 8 32 

\ 2 O O 1 2 1 33 

2' 2 ' 2 ' 2 ' 2 4 32 32 

max(/(f^),/ = l,2,...,6)=max 
52 ^ 33 

3 2 ' 3 2 ' 3 2 ' 3 2 

Deci, varianta optimă este Vi, de unde rezultă că aprovizionarea ar trebui făcută de 

la firma Alulux Germania. 

Clasamentul descrescător al variantelor este: 

Vi/ V4, Vâ  V2 aprovizionarea liniei complete semiautomate pentru fabricarea 

uşilor de garaj, trebuie să se realizeze de la firma Alulux Germania 

III. Determinarea variantei optime de achiziţionare a unei linii complete 

semiautomate pentru fabricarea uşilor de garaj folosind modele fuzzy 

Se notează variantele decizionale astfel: 

Fj = linie completă semiautomată pentru fabricarea uşilor de garaj, achiziţionată de 

la firma Alulux Germania 

V̂  = linie completă semiautomată pentru fabricarea uşilor de garaj, achiziţionată 

de la firma ALUKON GmbH Germania 
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F3 = linie completă semiautomată pentru fabricarea uşilor de garaj, achiziţionată de 

la firma HEROAL Gmbh Germania 
V̂  = linie completă semiautomată pentru fabricarea uşilor de garaj, achiziţionată de 

la firma ROMA Rolladen Systeme Germania 
Criteriile de apreciere a celor 4 furnizori şi anume aprecierea variantelor decizionale 

sunt formulate vag (fuzzy) astfel: 

Cj = termenul de livrare să fie mic, este criteriu de minim; 

C2 = preţul de livrare (achiziţie) să fie mic, este criteriu de minim; 

C3 = termenul de plată să fie mare, este criteriu de maxim; 

Q = garanţia oferită să fie mare, este criteriu de maxim 

Din tabelul nr.V.14 rezultă că niciun furnizor nu îndeplineşte toate criteriile de 

apreciere a variantelor decizionale. 
Tabelul V.18 Nivelurile de aspiraţie Sj şi abaterile dţ permise 

q Ci C2 C3 C4 
Sî d, 

. T n S i f c , 2 18.000 100 30 aspiraţie Sj 

t^mlS'd 3 3000 100 20 permisa dj 
Tip criteriu min min max max 

Se calculează în tabelul nr.V.19 gradele de apartenenţă ale utilajului la mulţimile 

fuzzy asociate celor 4 criterii de apreciere a variantelor: 

Ci - minim 

, 3 - 2 2 , 5 - 2 ^ , 4 - 2 1 
Au =1 — = 3 ; = 1 - — = 0; = 1 - — = 3 

4 - 2 1 

3 3 

C2 - minim 

, 18500-18000 , 10 50 
/z,, = 1 = 1 = — 

" 3000 60 60 

, 20700-18000 , 54 6 
2̂2 =1 = 1 - 7 X = 

3000 60 60 
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, 20550-18000 , 5 1 9 
>"32 =1 r r r r = 1 " — = 

3000 60 60 

, 20850-18000 , 57 3 
=1 ITT:; = = 

3000 60 60 

Cj - maxim 

, 1 0 0 - 9 0 9 , 1 0 0 - 3 0 3 
/̂ n = 1 = — ; = 1 = — 

" 100 10 100 10 

1 0 0 - 3 0 ^ 3 

100 ~ 1 0 ' 

1 0 0 - 6 0 6 

>"33 = 1 -

>"43 = 1 -
100 10 

C4 - maxim 

3 0 - 2 4 _ 7 3 0 - 1 2 _ 1 3 0 - 1 2 _ 1 

20 20 " 1 0 ' 20 " 1 0 

, 3 0 - 2 4 7 

Mi 

Ml 

Tabelul V.19 Determinarea minimului 

//.̂ (M,) 

2 50 J7_ 2 

3 60 10 10 3 

6 3 1 
M2 O — — — O 

60 10 10 

1 A ± A 
3 60 10 10 60 

1 A JL 
3 60 10 10 60 

M, 

M4 
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De unde rezultă că varianta optimă din punct de vedere al celor 4 criterii, obţinută 

prin abordare cu decizii fuzzy este: 
2 

max mm //,. = max 
l</<6 l<y<4 

^ o - ? - A 
3 ' ' 60 '60 

Prin urmare, varianta optimă de aprovizionare a unei linii complete semiautomate 

pentru fabricarea uşilor de garaj este Vi, adică aprovizionarea ar trebui să se facă 

de la firma Alulux Germania. 

V.3 CONCLUZII 

Din cele observate mai sus se poate constata că, indiferent de metoda 

folosită, varianta optimă corespunde celei care indică aprovizionarea de la firma 

Alulux Germania. 
Avantaje: 

toate vor fi achiziţionate de la acest furnizor; 

- posibilitatea mai mare de a negocia preţurile (volum mai mare, relaţie 

comercială deja existentă); 

credit furnizor de 90 de zile (la toate componentele); 

preţ transport O deoarece prin contractul cu furnizorul, daca valoarea 

produselor comandate este mai mare decât o valoare de prag condiţia de 

livrare este DDL) Timişoara, deci toate cheltuielile de transport (transport 

propriu-zis, asigurări, etc.) sunt suportate de furnizor; 

compatibilitatea diverselor echipamente; 

calitate deosebită a componentelor: maşina de debitat produsa în Germania, 

sistemul pneumatic şl masa de asamblare mobile, reglabilă, acţionată 

pneumatic, produse în Suedia; 

garanţie unitară. 

Dezavantaje: 

preturi nete (ex works) mai mari, faţă de situaţia în care echipamentele ar fi 

achiziţionate separat de la diverşi producători / furnizori ; 

sistem mai greoi de asigurare a garanţiei prin intermediul furnizorului, 

tocmai datorită diversităţii lor; 
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- riscul de a apărea incompatibilităţi între componente, fapt ce implică, 

automat, costuri suplimentare. 

Ca urmare a celor expuse mai sus, considerăm că decizia optimă este cea de 

achiziţionate a liniei de fabricaţie în format complet şi de la un singur furnizor. 
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C A P I T O L U L V I 
O P T I M I Z A R E A E C O N O M I C Ă A I N S T A L A Ţ I E I D E 
O B Ţ I N E R E A C U P R U L U I D E Î N A L T Ă P U R I T A T E 

D I N D E Ş E U R I S O L I D E D E L A I N C E M C 
T I M I Ş O A R A 

VI. 1 DESCRIEREA SUCCINTĂ A CONTRACTULUI 

a) Contractul în cauză este un contract de transfer tehnologic, finanţat de 
la bugetul de stat - Autoritatea Naţională pentru Cercetare ştiinţifică din 
cadrul programului INFRATECH şi face parte din categoria proiectelor de 
servicii tehnologice. Proiectul în speţă poartă denumirea 'Transferul unor 
tehnologii recuperative şi de protecţie a mediului", cu durata 1 an şi 3 
luni; 

b) Contractul s-a încheiat între INCDO-INOE 2000, filiala ICIA, 
Departamentul Centrul de Transfer Tehnologic CENŢI Cluj-Napoca în 
calitate de contractant şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Electrochimie şi Materie Condensată INCEMC Timişoara în calitate 
de contractor şi asociaţia în participaţiune formată din: SC WESTMETAL 
SRL Timişoara, SC REFRACTIM SRL Timişoara, SC OLTMIRBAN COMP 
SRL Timişoara, Parcul Ştiinţific Tehnologic „TIM SCIENCE PARK" 
Timişoara, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Electrochimie şi Materie Condensată INCEMC Timişoara numit 
cofinanţator; 

c) Obiectul contractului de transfer tehnologic îl constituie transferul 
rezultatelor cercetării în cadrul proiectului de servicii tehnologice 
'Transferul unor tehnologii recuperative şi de protecţie a mediului"; 

d) Contractorul (INCEMC) realizează transferul tehnologic la cofinanţator 
conform obiectivelor precizate în „Planul de realizare a transferului 
tehnologic" prevăzut ca şi anexă la contract; 
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e) Bugetul total al contractului este de 462.500 lei, defalcat pe ani; 

Contractul încheiat între părţile mai sus menţionate va fi ataşat ca anexă la 

prezenta lucrare . 

VI.2 FLUXUL TEHNOLOGIC DE OBŢINERE A CUPRULUI 
ELECTROLITIC 

Tehnologia de obţinere a cuprului de înaltă puritate din deşeuri solide - fază 

industrială se realizează conform fluxului tehnologic prezentat în figura nr. VII. 

Metoda constă în trei etape principale: 

Etapa I - Pregătirea prealabilă a deşeurilor 

Etapa II - Etapa electrochimică; 

Etapa III - Purificarea regenerativă a soluţiei de electrolit. 

Etapa I. Pregătirea prealabilă a deşeurilor de cupru 
Pregătirea deşeurilor de cupru poate fi subîmpărţită în două subetape: 

51 - Obţinerea (pretratarea) deşeurilor de cupru; 

52 - Tratarea chimică a deşeurilor de cupru. 

în figura nr. VI.2 este prezentat fluxul tehnologic pentru pretratarea 

deşeurilor de cupru provenite din electromotoare uzate, iar în figura nr. VI.3 este 

prezentat fluxul tratării chimice a deşeurilor de cupru. 

SI - Obp'nerea (pretratarea) deşeurilor de cupru 

Obţinerea deşeului de cupru constă în principal în dezmembrarea motoarelor 

electrice, prin tăierea carcaselor metalice cu flacără oxiacetilenică, separarea cuprului 

din statoare şi rotoare, tăierea bobinajelor, îndepărtarea electroizolaţiei prin ardere, 

urmată de spălarea cu apă şi sitarea în vederea separării resturilor de electroizolant 

ars. 

Toate procesele de mai sus sunt simple şi nu presupun parametri tehnologici 

specifici. 

Această etapă, de comun acord cu beneficiarul, va fi externalizată. 
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S2 - Tratarea chimică a deşeurilor de cupru 

S-au stabilit următorii parametri de lucru: 

Concentraţia acidului sulfuric: 50-60%; 

Timp de contact: 3 ore; 

Temperatura de lucru: 20-50 

Tratarea deşeului de cupru se realizează într-o cuvă de plastic. Deşeul se 

acoperă cu soluţia de acid şi se lasă trei ore, apoi se spală cu apă. 

Pentru a trata chimic un kilogram de deşeu de cupru este necesar un volum de 

3 litri soluţie de acid sulfuric şi un vas cu volumul de 3,5 litri., 

Randamentul de tratare chimică a deşeurilor de cupru este de 97% - 99%. 
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Figura VI. 1 Schema fluxului tehnologic 
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Electromotoare uzate 

Tăiere cu flac^ iră oxiacetilenică 

Dezmembrarea electromotorului 

r 

Tăiere bobinajului 

Separarea componentelor 

Arderea electroizolanţilor 

i 

f 

Spălarea cu jet de apă 

Sitare 

Deşeu Cu pretratat (ars) 

Tratarea chimică 

Resturi, carcase (fier 
sau plastic) 

Deşeuri, resturi fier 

Apă de spălare Canal 

> Filtrare 

Resturi 
electroizolant 

Figura V1.2 Pregătirea deşeurilor de cupru 
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Şpan Cu 

Material anodic pentru 
electrorafinare 

Figura VI.3 Tratarea chimică a deşeurilor 
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Etapa II - Etapa electrochimica 

în această etapă are loc electrorafinarea deşeurilor de cupru. 

Fluxul tehnologic al etapei electrochimice este prezentat în figura nr. VI.4. 

Instalaţia industrială pentru prelucrarea deşeurilor de cupru este prezentată 

în figura nr. VI.5. 

S-au stabilit următorii parametri de lucru: 

Densitatea de curent: 160 A/m ;̂ 

Tensiunea la borne: 0,28-0,35 V; 

Temperatura de lucru: 20 

Compoziţia soluţiei de electrolit: 

Cû :̂ 40 g/l; 

H2S04:170g/l; 

Clei de oase: 50 mg/l; 

Tiouree: 80 mg/L 

Electrolitul se recirculă prin cădere liberă. Randamentul de curent este de 98-99%. 
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nămol 
(etapa IV) 

Soluţie epuizată (etapa 
III) 

Figura VI.4 Fluxul tehnologic de electrorafînare a deşeurilor de cupru 
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soluţie regenerată 

1 reactor electrochimic 
2 sursă de curent continuu 
3 vas de alimentare 
4 pompă antiacidă 
5 reactor pentru preparare şi 

regenerare electrolit 
6 filtru 
7 vas colectare electrolit 
V voltmetru 
A ampermetru 

Figura VI.5 Instalaţia industrială pentru electrorafînarea 
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Etapa III - Purificarea regenerativă a soluţiei de eiectroiit 

In procesul de rafinare a electrolitică a deşeurilor de cupru, datorită 

diferenţei de randament catodic şi anodic şi impurităţilor conţinute de anod, 

electrolitul îşi modifică compoziţia în timp. Din acest motiv este necesară o 

rectificare periodică a electrolitului. Procesul de purificare regenerativă poate fi 

realizat semicontinuu, când electrolitul este doar filtrat şi i se corectează pH-ul; sau 

discontinuu, după perioade lungi de funcţionare, când electrolitul este folosit pentru 

alimentarea celulei în care se realizează catozii primari, celula în care sunt folosiţi 

anozii insolubili (plumb). 

In procesul continuu concentraţia concentraţia de cupru din eiectroiit scade 

şi pH-ul creşte. Soluţia rezultată est folosită în etapa de rectificare a electrolitului în 

care se amestecă cu electrolitul recirculat din procesul de purificare (figura nr. VI.6). 

în cazul în care compoziţia electrolitului se apropie de limitele superioare 

admisibile pentru impurităţi, acesta este supus unui proces de cristalizare prin 

evaporare în urma căruia rezultă CUSO4 solid, care se comercializează ca atare şi o 

soluţie diluată în ioni de Cû "̂  care se trimite la secţia de recuprare a cuprului din 

soluţii diluate. 

Electrolitul necesar procesului de purificare a cuprului este preparat din 

CUSO4 pur în funcţie de volumul necesar completării. 

Condiţiile de lucru: 

Indici principali de exploatare a electrolizoarelor de rafinare a cuprului: 

tensiunea de celulă: 1,8 -i- 2,5 V 

densitatea de curent catodic: 205 A/m^ 

densitatea de curent anodic: 230 A/m^ 

temperatura electrolitului: 55 

randamentul de curent: 95 % 

consum de energie electrică: 2000 -i- 2200 KWh/t 
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Figura VI.6 Purificarea regenerativă a soluţiei de electroiit (etapa III) 

VI.3 CALCULUL RENTABILITĂŢII PROCESULUI DE OBŢINERE 

A CUPRULUI ELECTROLITIC 

VI.3.1 Determinarea mărimii indicatorilor de consum 

§1 Calculul consumului de energie 

Consumul de energie al unui produs electrolitic^ se calculează folosind 

formula: 
W = U ' I ' t (VI.1) 

Unde: 

W= consum energetic; 

U= tensiunea la borne; 

' Nicolae Mirica (coord.), Metode electrochimice de recuperare a ionilor metalici din soluţii. 
Editura Mirton, Timişoara, 2006. 
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1= intensitatea curentului electric; 

t= timpul 

Produsul I 't reprezintă cantitatea de electricitate folosita -Q-, adică: 
Q = I ' t (VL2) 

Deoarece, conform formulei lui Faraday, 

A ' I ' t 
m = 

z F (VI.3) 

Unde: 

m= masa produsului care reacţionează; 

A= masa atomică; 

z= numărul de electroni schimbaţi; 

F= constanta lui Faraday=96.500; 

e = / r = ̂  (VI.4) 
A 

formula consumului specific devine: 

^ ̂  m-z - F 
W = U (VI.5) 

A 
înlocuind în formulă, se obţine, pentru consumul de energie specific unei tone 

exprimat în kwh/t: 

w l O ' - z - F 
W = U 

A IQ-' '3600 (VI.6) 

Procesul de electrodepunere are un randament de curent mai mic decât 100 

procente. în acest caz, formula devine: 

jv-u 1 

^ -3600 77,̂  (VI.7) 

Unde: 

Vcrt ~ randamentul de curent exprimat în procente 

Pentru procesul de rafinare al cuprului, având în vedere că 

=98%; U=0,35 V; A=64 g; F=96.500; z= 2 

m=l t 

(Obs: au fost luate cele mai puţin convenabile valori, atât pentru tensiunea de la 

borne, cât şi pentru randamentul de curent) 
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se obţine: 
MOOO-2-96500 1 

64 .10 '-3600 98 
100 

Având în vedere faptul că instalaţia necesită folosirea şi a altor consumatori de 

energie electrică (cum ar fi pompe, redresor, transformator) consumul total de 

energie electrică devine: 
IV =IV +fV 
^^ Total ^^ Cu ̂  ^^ p 

(VI.8) 

în acest sens, considerăm o creştere a consumului de energie cu 10%, de unde 

rezultă că: 

Kotai = 299,17.10% = 329,09kwh/t 

§2 Calculul consumului de deşeuri de cupru pentru obţinerea unei tone de 

cupru electrolitic 

Deoarece deşeul de cupru suferă 2 (două) procese de transformare până 

ajunge cupru electrolitic (vezi etapele I şi II): 

Et.I - cu randament între 97%-99%; 

Et.II - cu randament între 98%-99%; 

cantitatea de cupru care trebuie luată în lucru pentru a asigura obţinerea unei tone 

de cupru pur (electrolitic) este de: 

^pur ^impur ''Hpregătire ' Velectoliza (VI.9) 

m 

Vpregătire ' electroliza (VI-10) 

m. = î = — î — = 1,052/ 
0,97.0,98 0,9506 

Deci, pentru obţinerea unei tone de cupru pur se va folosi 1,052 t cupru 

impur. Diferenţa de 52 kg o considerăm ca fiind nămolul rezultat în urma 

electrolizei. 

§3 Calculul manoperei aferente unei luni 

Exploatarea instalaţiei se realizează în mod continuu în 3 schimburi. Pe 1 

schimb se preconizează folosirea a 2 tehnicieni chimişti şi a unui inginer. 
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Estimând salariul unui inginer între 1500 şi 1800 RON/lună şi a unui tehnidan între 

900 şi 1100 RON/lună, rezultă că: 

Fd.sal= (1 X 1800+2 x 1100) x 3=12.000 RON/lună 

Având în vedere faptul că instalaţia este oprită pentru reparaţii timp de 1 

lună pe an, fondul de salarii afectat pentru 1 lună lucrătoare cu salariul 

corespunzător timp de remonte este: 

Fd.sal= (Fd.sal x 12)/11= 13.091 RON/lună 

§4 Calculul preţului energiei electrice aferent procesului de electroliză 

Preţul energiei în momentul de analiză este de 0,244 RON/kwh 

P^=W'p/kwh = 329,09 • 0,244 = SORON / tona 

§5 Calculul preţului utilităpior aferente procesului 

Apreciem costul utilităţilor (apă, canal, iluminat, încălzit, etc.) ca fiind 

aproximativ 2000 RON/lună. 

VI.3.2 Determinarea preţului de fabricaţie a cuprului electrolitic şi a 
profitului obţinut ca urmare a procesului de fabricaţie 

Preţul cuprului electrolitic poate fi calculat folosind următoarea formulă: 

Pcu elecrroluu: = — ŢTTj ^ C^I-^D 
NrJone Cu / luna 

în momentul analizei preţul unui kilogram de cupru deşeu variază între 12,5 şi 16,5 

RON/kg 

(Obs: pentru calcule folosim preţul cel mai puţin convenabil şi anume 16,5 RON/kg, 

adică pentru 1 tonă, 16.500 RON). 

Preţ deşeu = Nr. tone cupru electrolitic x Cantitatea de cupru care trebuie luată în 

lucru X Preţ cupru deşeu 

Preţ energie = Nr. tone cupru electrolitic x Preţ energie electrică aferent procesului 

de electroliză 

Preţ utilităţi = considerat constant pentru perioada de analiză = 2.000 RON/hmă 

Preţ manoperă= fondul de salarii lunar = 13.091 RON/lună 

Costul de achiziţie al instalaţiei = 100.000 EUR = 334.510 RON 
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Costul de achiziţie al tehnologiei = 50.000 EUR = 167.255 RON 

Total investiţie = 501.765 RON 

La data la care s-a realizat calculul preţul unei tone de cupru electrolitic pe piaţa 

metalelor era de 8.100 dolari/tonă, adică 18.983 RON/tonă, aşa cunn se poate 

observa din graficul furnizat de LME - London Metal Exchange: 

Graficul VI.l Evoluţia preţului de piaţă a cuprului pur 
în perioada 01 octombrie 2007- 12 octombrie 2007 

8 3 5 0 -

8 3 0 0 -

8 2 5 0 -

8200 n 

c/5 

8 0 5 0 -

8000-

7 9 5 0 -

7900-1 1 1 1 1 1 1 1 r 
0 1 / 1 0 / 0 7 0 2 / 1 0 / 0 7 0 3 / 1 0 / 0 7 0 4 / 1 0 / 0 7 0 5 / 1 0 / 0 7 0 8 / 1 0 / 0 7 0 9 / 1 0 / t l 7 1 0 / 1 0 / 0 7 1 1 / 1 0 / 0 7 1 2 / 1 0 / t ) 7 

Date 

Sursa: preluare LME - London Metal Exchange, www.lme.com 

OBS: în momentul analizei cursul valutar stabilit de B.N.R. pentru 1 dolar american 

a fost de 2, 3436 lei. 

§1 Calculul preţului de fabricaţie a cuprului pur şi a profitului în funcţie de 

perioada de amortizare a investiţiei 

Pentru determinarea preţului de fabricaţie a cuprului pur şi a profitului 

obţinut ca urmare a procesului de fabricaţie s-a folosit preţul cel mai puţin 

convenabil a cuprului deşeu şi anume preţul de piaţă maximal. 
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§1.1 Dacă investiţia iniţială se amortizează în 5 ani: 
- amortismentul lunar este de 2.500 EUR pe lună (în momentul analizei lEUR = 

3,3451 RON), adică 8.363 RON/iună. 

Tabelul VI.1 Calculul preţului de fabricaţie a cuprului electrolitic şi a 
profitului dacă perioada de amortizare este de 5 ani şi preţul de piaţă a 

cuprului deşeu maximal 
Total/ Profit/pierder Profit/pierdere 

indicator e/tonă /producţie 
Indicatori 
de calcul Valori de calcul 

nr. tone 1 
preţ deşeu 1 1,052 16.500 17.358 
preţ energie 
electrică 1 

80 80 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 40.892 -21.909 -21.909 

nr. tone 2 
preţ deşeu 2 1,052 16.500 34.716 
preţ energie 
electrică 2 80 160 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 29.165 -10.182 -20.364 

nr. tone 3 

preţ deşeu 1,052 16.500 52.074 
preţ energie 
electrică 3 80 240 
utilităţi 2.000 2.000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 25.256 -6.273 -18.819 

nr. tone 4 

preţ deşeu 4 1,052 16.500 69.432 
preţ energie 
electrică 4 80 320 
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Indicatori 
de caicul Valori de calcul Total/ 

indicator 
Profit/pierder 

e/tonă 
Profit/pierdere 

/producţie 

utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 23.302 -4.319 -17.274 

nr. tone 5 

preţ deşeu 5 1,052 16.500 86.790 
preţ energie 
electrică 5 80 400 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 22.129 -3.146 -15.729 

nr. tone 6 

preţ deşeu 6 1,052 16.500 104.148 
preţ energie 
electrică 6 80 480 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 21.347 -2.364 -14.184 

nr. tone 7 

preţ deşeu 7 1,052 16.500 121.506 
preţ energie 
electrică 7 80 560 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 20.789 -1.806 -12.639 

nr. tone 8 
preţ deşeu 8 1,052 16.500 138.864 
preţ energie 
electrică 8 80 640 
utilităţi 2.000 2,000 
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Indicatori , . . , Total/ Profit/pierder Profit/pierdere 
de caicul indicator e/tonă /producţie 

manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 20.370 -1.387 -11.094 

nr. tone 9 

preţ deşeu 9 1,052 16.500 156.222 
preţ energie 
electrică 9 80 720 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 20.044 -1.061 -9.549 

nr. tone 10 
preţ deşeu 10 1,052 16.500 173.580 
preţ energie 
electrică 10 80 800 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 19.783 -800 -8.004 

nr. tone 11 

preţ deşeu 11 1,052 16.500 190.938 
preţ energie 
electrică 11 80 880_ 
utilităţi 2.000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 19.570 -588 -6.459 

nr. tone 12 

preţ deşeu 12 1,052 16.500 208.296 
preţ energie 
electrică 12 80 960 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
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Indicatori Valori de calcul Total/ Profit/pierder Profit/pierdere 
de calcul Valori de calcul indicator e/tonă /producţie 

amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 19.393 -410 -4.914 

nr. tone 13 

preţ deşeu 13 1,052 16.500 225.654 
preţ energie 13 electrică 13 80 1,040 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 19.242 -259 -3.369 

nr. tone 14 

preţ deşeu 14 1,052 16.500 243,012 
preţ energie 14 electrică 14 80 1.120 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 19.113 -130 -1.824 

nr. tone 15 
preţ deşeu 15 1,052 16.500 260.370 
preţ energie 15 electrică 15 80 1.200 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 19.002 -18 -279 

nr. tone 16 
preţ deşeu 16 1,052 16.500 277.728 
preţ energie 16 electrică 16 80 1.280 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
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Indicatori 
de calcul Valori de calcul Total/ 

indicator 
Profit/pierder 

e/tonă 
Profit/pierdere 

/producţie 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.904 79 1.266 

nr. tone 17 

preţ deşeu 17 1,052 16.500 295,086 
preţ energie 
electrică 17 80 1.360 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.818 165 2.811 

nr. tone 18 

preţ deşeu 18 1,052 16.500 312.444 
preţ energie 
electrică 18 80 1.440 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 ^ 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.741 242 4.356 

nr. tone 19 
preţ deşeu 19 1,052 16.500 329.802 
preţ energie 
electrică 19 80 1.520 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 1 3 ^ 9 1 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.672 311 5901 

nr. tone 20 

preţ deşeu 20 1.0520 16,500 347.160 
preţ energie 
electrică 20 80 1.600 
utilităţi 2,000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8,363 8.363 
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Indicatori Valori de calcul Total/ Profit/pierder Profit/pierdere 
de calcul Valori de calcul indicator e/tonă /producţie 

total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.611 372 7446 

nr. tone 21 

preţ deşeu 21 1,052 16.500 364.518 
preţ energie 21 electrică 21 80 1.680 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.555 428 8991 

nr. tone 22 

preţ deşeu 22 1,052 16.500 381.876 
preţ energie 22 electrică 22 80 1.760 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.505 479 10536 

nr. tone 23 
preţ deşeu 23 1,052 16.500 399.234 
preţ energie 23 electrică 23 80 1.840 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.458 525 12081 

nr. tone 24 

preţ deşeu 24 1,052 16.500 416.592 
preţ energie 24 electrică 24 80 1.920 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
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Indicatori 
de calcul Valori de calcul Total/ 

indicator 
Profit/pierder 

e/tonă 
Profit/pierdere 

/producţie 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.415 568 13626 

nr. tone 25 

preţ deşeu 25 1,052 16.500 433.950 
preţ energie 
electrică 25 80 2,000 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.376 607 15171 

nr. tone 26 

preţ deşeu 26 1,052 16.500 451.308 
preţ energie 
electrică 26 80 2,080 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.340 643 16716 

nr. tone 27 

preţ deşeu 27 1,052 16.500 468.666 
preţ energie 
electrică 27 80 2.160 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.307 676 18261 

nr. tone 28 

preţ deşeu 28 1,052 16.500 486,024 
preţ energie 
electrică 28 80 2.240 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
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Indicatori 
de caicul Valori de calcul Total/ 

indicator 
Profit/pierder Profit/pierdere 

e/tonă /producţie 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.276 707 19806 

nr. tone 29 
preţ deşeu 29 1,052 16.500 503.382 
preţ energie 
electrică 29 80 2.320 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/ton a cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.247 736 21351 

nr. tone 30 
preţ deşeu 30 1,052 16.500 520.740 
preţ energie 
electrică 30 80 2.400 
utilităţi 2.000 2,000 
manoperă 13.091 
amortisment 8.363 8.363 
total/tona cf 
formulei de 
calcul (relaţia 
VI.11) 18.220 763 22896 

Din tabelul nr. VI. 1 se observă că, pentru recuperarea investiţiei în 5 ani şi 

pentru a obţine profit este necesar producerea a minim 16 tone cupru electrolitic 

pe lună.Cu alte cuvinte procesul de obţinere a cuprului de înaltă puritate este 

rentabil numai dacă se produc minim 16 tone lunar. 

Rezultatele obţinute mai sus sunt prezentate grafic în graficul nr. VI.2, VI.3, 

VI.4, VI.5, după cum urmează: 
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pret cupru pur 

21000 

20000 - -

19000 --

Graficul VI.2 Evoluţia preţului de producţie 
(perioada de amortizare este de 5 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu maximal) 

18000 + 
10 13 16 19 22 

capacitatea de producţie (tone/luna) 

•pret de productie/tona • pret piata/tona 

Din graficul VI.2 se poate observa că, în cazul în care se urmăreşte recuperarea 

investiţiei în 5 ani, preţul de obţine a cuprului electrolic scade sub cel al pieţei 

(18.983 RON/tonă) în condiţiile în care se produc peste 16 tone lunar. 
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profit 
(RON/tona) 

Graficul VI3 Evoluţia profitului (RON/tona) 
(perioada de amortizare este de 5 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu maximal) 

2000 

-2000 

capacitatea de prcxjuctie (tone/luna) 

- profit/tona 

Graficul VI.3 prezintă evoluţia profitului obţinut într-o lună la o tonă producţie cupru 

pur, perioada de amortizare fiind de 5 ani. Se remarcă, astfel, o evoluţie ascendentă 

şi liniară a profitului pe tonă în condiţiile în care se produc peste 16 tone lunar. 
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profit Graficul VI.4 Evolutia profitului (RON/productie/luoa) 
(RON/productie) (PC"oada de amortizare este de 5 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu maximal) 

13000 

8000 

3000 

-2000 

-7000 

-12000 
capacitatea de producţie (tone/luna) 

-profît/productie 

Aceeaşi evoluţie ascendentă se poate observa şi din graficul VI.4 a profitului obţinut 

pe lună la întreaga producţie de cupru pur. 

Suprapunând graficele VI.3 şi VI.4 se obţine graficul VI.5 care prezintă evoluţia 

comparativă a celor două situaţii, adică a profitului obţinut la o tonă producţie şi a 

profitului obţinut la producţia lunară. 
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Graficul VI.5 Evoluţia comparativa a profitului 
profit (perioada de amortizare este de 5 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu 

maximal) 
4000 

2000 

-2000 

-4000 
capacitatea de producţie lunara 

*profit/productie profit/tona 

Din graficele nr. VI.2, VI.3, VI.4 şi VI.5 se observă că dacă se produc peste 

16 tone lunar, perioada de amortizare fiind de 5 ani, preţul de producţie scade sub 

cel al pieţii (din acest punct se obţine profit). 

§1.2 Dacă investiţia iniţială se amortizează în 10 ani: 
Dacă investiţia iniţială (150.000 EUR, adică 501.765 RON) se amortizează în 

10 ani, atunci avem un amortisment de 1.250 EUR pe lună, adică 4.181 

RON/iună. 
în consecinţă, înlocuind datele aferente noii amortizării lunare în Tabelul nr. 

VI. 1 se observă că, dacă investiţia se va recupera în 10 ani, pentru a se obţine profit 

este necesar să se producă minim 13 tone cupru electrolitic pe lună. Cu alte 

cuvinte procesul de obţinere a cuprului de înaltă puritate este rentabil numai dacă 

se produc minim 13 tone lunar. 
Rezultatele obţinute sunt prezentate grafic în graficul nr. VI.6, VI.7, VI.8, 

VI.9, după cum urmează: 
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pret cupru pur 

20000 

19000 

18000 

Graficul IV.6 Evoluţia preţului de producţie 
(perioada de amortizare este de 10 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu 

maximal) 

10 13 16 19 22 
capacitatea de prcxluctie (tone/luna) 

• pret de productie/tona pret piata/tona 

Din graficul VL6 se poate observa că, în cazul în care se urmăreşte 

recuperarea investiţiei în 10 ani, preţul de obţine a cuprului pur scade sub cel al 

pieţei (18.983 RON/tonă) în condiţiile în care se produc peste 13 tone lunar. 
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profit obtinut la o Graficul VI.7 Evoluţia profitului (RON/tona) 
tona (perioada de amortizare este de 10 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu maximal) 

2000 

-2000 
capacitatea de producţie lunara 

- profit/tona 

Graficul VI.7 prezintă evoluţia profitului obţinut într-o lună la o tonă 

producţie cupru pur, perioada de amortizare fiind de 10 ani, iar graficul VI.8 evoluţia 

profitului lunar la întreaga capacitate de producţie. Evoluţia este crescătoare, 

societatea urnnând a obţine profit în condiţiile în care produce mininn 13 tone lunar. 
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Graficul VI.8 Evolutia profitulai (RON/productie/luna) 
profit/productie (P®"®^̂ ® amortizare este de 10 ani, preţuJ de piaţă a cuprului deşeu maximal) 

18000 

13000 

8000 

3000 

-2000 

-7000 
capacitatea lunara de producţie 

-profit/productie 

Pentru a evidenţia evoluţia profitului am recurs la prezentarea grafică comparativă a 

graficele VI.7 şi VI.8, obţinând, astfel, graficul VI.9. 
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Graficul V1.9 Evoluţia profitului obtinut la o tona producţie si la producţia lunara 
(perioada de amortizare este de 10 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu maximal) 

-2000 

capacitatea de prcxjuctie lunara 

•profit/productie • profit/tona 

§2 Optimizarea preţului de fabricaţie a cuprului electrolitic şi a profitului 

producţiei 

Confornn datelor furnizate de LME - London Metal Exchange, se poate 

observa cu uşurinţă (vezi graficul VI. 10) că preţul cuprului electrolitic a avut o 

evoluţie de ansamblu ascendentă în ultimii 10 ani, plecând de la aproximativ 1600$ 

în 1998 şi ajungând la peste 8000$ în 2007. 
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10000 

Graficul VI.IO Evoluţia preţului cuprului electrolitic 
în perioada 1989-2007 

05/01/̂ 8 22̂ 3/9S 12A3&)t)0 05/D9/01 28/llJt)2 18/02 A34 09/05/05 25/07/06 10/10/D7 
Date 

Sursa: preluare LME - London Metal Exchange, www.lme.com 

Urmărind evoluţia ultimilor 2 ani (conform graficului VI. 11), considerăm că 

preţul la bursă a cuprului va urma şi pe viitor aceeaşi evoluţie, adică de menţinere 

între valoarea cea mai mare atinsă la nivelul anului 2006 (8800$/tonă) şi valoarea 

cea mică atinsă în 2007 (5300$/tonă), valoare pe care o putem clasa ca fiind 

accidentală, datorită faptului că, în cea mai mare parte a timpului valoarea de piaţă 

a cuprului pur s-a menţinut între 7500$/tonă şi 8500$/tonă. 
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Graficul VI.ll Evoluţia preţului cuprului electrolitic 
în perioada 2006-2007 

03/01A)6 23/03/06 16/06/06 06/03/06 24/11/06 16/02/07 11/05^07 01/08^07 22/10/07 

nshfi^ 

Sursa: preluare LME - London Metal Exchange, www.lme.com 

Din aceste motive, aprecienn că valoarea de 8100$/tonă (valoarea la data 

analizei), poate fi luată în calcul pe toată perioada previzionată. 

O soluţie de optimizare ar fi cea de reducere a preţului de achiziţie a 
cuprului impur (în calculele iniţiale s-a luat în considerare valoarea cea mai mare). 
Dacă se ia în calcul valoarea medie de piaţă a cuprului deşeu, adică 14,5 RON/kg, 
14.500 RON/tonă, atunci: 

§2.1 Dacă investiţia iniţială se recuperează în 5 ani: 

Având ca model de calcul Tabelul VI.l, se procedează la o nouă calculaţie a 
preţului de fabricaţie a cuprului electrolitic şi a profitului, luând o perioada de 
amortizare de 5 ani şi un preţ de piaţă a cuprului deşeu mediu, celelalte valori 
rămân constante. Prin urmare: 

valoarea amortizării lunare =8.363 RON/lună; 
preţ de piaţă a cuprului deşeu mediu = 14.500 RON/lună; 

- utilităţi = 2.000 RON/lună; 

preţ energie electrică = 80 RON/lună; 
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cantitatea de cupru deşeu luată în calcul = 1,052 tone. 

în aceste condiţii, după efectuarea calculelor se obţine că pentru a realiza 

profit este necesar producerea a minim 7 tone cupru electrolitic lunar. Rezultatele 

obţinute se reprezintă grafic, după cum urmează: 

pret cupru pur 

20000 --

15000 

Graficul VI.12 Evoluţia preţului de producţie 
(perioada de amortizare este de 5 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu 

mediu) 

+ 
8 10 12 14 16 18 

capacitatea de producţie (tone/luna) 

•pret de productie/tona pret plata/tona 

Din graficul VI. 12 se poate observa că, în cazul în care se urmăreşte 

recuperarea investiţiei în 5 ani, la un preţ de piaţă mediu a cuprului deşeu, preţul de 

obţine a cuprului pur scade sub cel al pieţei în condiţiile în care se produc peste 7 

tone lunar. 
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profit pe tona 

4000T 

Graficul VI.13 Evolutia profitului (RON/tona) 
(perioada de amortizare este de 5 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu mediu) 

2000 

11 14 

producţia lunara 

-profit/tona 

Graficul VI.14 Evolutia profitului (RON/productie/luna) 
(perioada de amortizare este de 5 ani, preţul de piaţâ a cuprului deşeu mediu) 

profit pe producţie 

43000 

38000 

33000 

28000 

23000 

18000 

13000 

8000 

3000 

-2000 

-7000 

-12000 

-profit/productie 
producţia lunara 

BUPT



348 Optimizarea economică a instalaţiei de obţinere a cuprului - 6 

Graficele VI.13 şi VI.14 prezintă evoluţia profitului obţinut într-o lună la o 

tonă producţie cupru pur şi la întreaga capacitate de producţie, perioada de 

amortizare fiind de 5 ani, preţul de piaţă al cuprului deşeu mediu. Se remarcă, 

astfel, o evoluţie ascendentă şi liniară a profitului pe tonă în condiţiile în care se 

produc peste 7 tone lunar. 

profit 

7000 

2000 

Graficul VI.15 Evoluţia comparativa a profitului obtinut la o tona producţie si a 
profitului obtinut la producţia lunara 

(perioada de amortizare este de 5 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu mediu) 

-3000 

-8000 

producţia lunara 

-profit/productie • profit/tona 

Aceeaşi evoluţie ascendentă se poate observa şi din graficul VI. 15 care 

prezintă evoluţia comparativă a celor două situaţii, adică a profitului obţinut la o 

tonă producţie şi a profitului obţinut la producţia lunară. 

§2.2 Dacă investiţia iniţială se recuperează în 10 ani: 

Procedând asemănător paragrafului §2.1, dar având în vedere o amortizare 

de 10 ani şi un preţ de piaţă a cuprului deşeu mediu, se poate determina preţul de 

fabricaţie a cuprului electrolitic şi a profitului, obţinându-se pentru a realiza profit 
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este r>ecesar prtxlucerea a minim 6 tone cupru electrolitic lunar. Rezultatele 

obtinute se reprezintă grafic, după cum urmează: 

Grmfical VX16 E ^ l a d a preţului de producţie 
prBt DJpru pur (perioadi de araerdzare este de 10 ani, preţul de piaţi a cuprului deşeu mediu) 

(RDNtona) 

2DD0D-' 

19DD0--

1BOOO--

17000--

16000 H-
11 13 

capacitatea de prodiictie (tone/kjna) 

•preţ de productie/lona preţ piataAona 

Dacă analizăm graficul VI. 16 se poate observa că, dacă se produc minim 6 

tone, m condrţille în care perioada de amortizare luată în calcul este de 10 ani, iar 

preţul de piaţă a cuprului deşeu este mediu, societatea obţine un preţ de producţie 

noai nnic decât preţul de piaţă. 
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Graficul VI.17 Evoluţia profitului (RON/tona) 
(perioada de amortizare este de 10 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu mediu) 

profit la o tona 
2,000.00 

0.00 

-2,000.00 

4 / 7 10 13 16 

capacitatea de producţie 

- profit/tona 

Profitul obţinut de societate la o tonă producţie şi la întreaga capacitate de 

producţie urmează o linie ascendentă, conform graficelor VI. 17 şi VI. 18, doar dacă 

se produc minim 6 tone lunar. 
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Graficul VI.18 EvoluHa profitului (RON/productie/luna) 
(perioada de amortizare este de 10 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu mediu) 

profit/productie 

25,000.00 

producţia lunara 

-profit/productie 

Comparativ, situaţia analizată în graficele VI. 17 şi VI. 18 se prezintă conform 

graficului VI.19. 
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profit 

13,000.00 

Graficul VI.19 Evolutia comparativa a profitului obtinut la o tona producţie si la 
producţia lunara 

(perioada de amortizare este de 10 ani, preţul de piaţă a cuprului deşeu mediu) 

producţia lunara 

-profît/productie • profit/tona 

VI.4 CONCLUZII 

Studiul realizat permite stabilirea productivităţii minime la care exploatarea 

instalaţiei devine rentabilă. Au fost stabilite următoarele condiţii de exploatare: 

a) preţul maxim pentru materia primă - cupru deşeu - 16.500 RON/tonă: 

1. Dacă investiţia se recuperează în 5 ani, costul lunar al amortizării este de 8.363 

RON/iună, iar producţia trebuie să depăşească 16 tone/lună (vezi graficele nr. 

VI.2, VI.3, VI.4, VI.5); 

2. Dacă investiţia se recuperează în 10 ani, costul lunar al amortizării este de 

4.181 RON/iună, iar producţia trebuie să depăşească 13 tone/lună (vezi 

graficele nr. VI.6, VI.7, VI.8, VI.9). 

b) preţul mediu pentru materia primă - cupru deşeu - 14.500 RON/tonă: 
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1. Dacă investiţia se recuperează în 5 ani, costul lunar al amortizării este de 8.363 

RON/lună, iar producţia trebuie să depăşească minim 7 tone (vezi graficele nr. 

VI.12, VI.13, VI.14, VI.15); 

2. Dacă investiţia se recuperează în 10 ani, costul lunar al amortizării este de 

4.181 RON/lună, iar producţia trebuie să depăşească 6 tone/lună (vezi graficele 

nr. VI.16, VI.17, VI.18, VI.19) 

în graficele de mai jos sunt prezentate rezultatele comparative ale celor 

două situaţii amintite anterior, astfel: 

VI.4.1 Analiză comparativă în funcţie de preţul de achiziţie a cuprului deşeu 

§1. Dacă investiţia se recuperează în 5 ani 

pret cupru pur Graficul VI.20 Evoluţia preţului de producţie 
(RON/tona) (investiţia se recuperează în 5 ani) 

20000 

15000 

10 
+ 

13 
+ 

16 19 22 
capacitatea de producţie (tone/luna) 

-pret de productie/tona daca se utilizeaza preţui maxim de achiziţie a cuprului deseu 
pret piata/tona 

• pret de productie/tona daca se utilizeaza preţul mediu de achiziţie a cuprului deseu 
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în condiţiile în care perioada de amortizare este de 5 ani, dacă se ia în calcul 

atât preţul de achiziţie maxim, cât şi preţul mediu al cuprului deşeu, se poate 

observa din graficul VI.20 că societatea comercială obţine un preţ de producţie al 

cuprului pur mai mic decât preţul de piaţă dacă produce 16 tone/lună, respectiv 7 

tone/lună. 

profit/tona 

4000 

2000 

-2000 

-4000 

Graficul VI.21 Evoluţia profitului (RON/tona) 
(investiţia se recuperează în 5 ani) 

capacitatea de producţie 

- profit/tona daca se foloseste preţul maxim de achiziţie a cuprului deseu 
- profit/tona daca se foloseste preţul mediu de achiziţie a cuprului deseu 
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Graficul V1.22 Evoluţia profitului (RON/productie/luna) 
profit (investiţia se recuperează în 5 ani) 

(productie/luna) 
53000 

capacitatea de producţie 

•proTit/productie daca se ia in caiacul preţul maxim de achiziţie a cuprului deseu 
-profit/productie daca se ia in caiacul preţul mediu de achiziţie a cuprului deseu 

La aceleaşi valori, respectiv preţ maxim şi preţ mediu de achiziţie a cuprului 

deşeu, perioada de amortizare 5 ani, conform graficelor VI.21 şi VI.22, se 

evidenţiază o evoluţia crescătoare a profitului obţinut de societate, începând de la 

16 tone, respectiv 7 tone pe lună producţie. 

§2 Dacă investiţia se recuperează în 10 ani 

Dacă perioada de amortizare este de 10 ani, luând în calcul un preţ maxim 

şi un preţ mediu de achiziţie a cuprului deşeu, conform graficului VI.23, se poate 

constata că societatea comercială obţine un preţ de producţie al cuprului pur mai 

mic decât cel al pieţii, dacă produce minim 13, respectiv 6 tone cupru pur pe lună. 
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pret cupru pur 
(RON/tona) 

25000 

20000 - • 

15000 

O 

Graficul VI.23 Evoluţia preţului de producţie 
(investiţia se recuperează ÎD 10 ani) 

+ + 
10 13 16 19 22 

capacitatea de prcxJuctie (tone/luna) 

•pret de productie/tona daca se ia in calcul preţul maxim al cuprului deseu 
• pret piata/tona 
- pret de productie/tona daca se ia in calcul preţul mediu al cuprului deseu 

Se remarcă, astfel, în condiţiile date, că profitul obţinut de societate prezintă 

o evoluţie crescătoare şi liniară, în funcţie de capacitate de producţie, aşa cum se 

observă din graficele VI.24 şi VI.25 
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profit/tona 
4000 

2000 

-2000 

Graficul VI.24 Evolutia profitului (RON/tona) 
(investiţia se recuperează în 10 ani) 

capacitatea de producţie 

- profiWona daca se 0 r calcul preţul maxim al cuprului deseu — — profitAona daca se ia in calcul preţul mediu al cuprului deseu 

Graficul VI.25 Evolutia profitului (RON/productie/luna) 
profit (tone/luna) (investiţia se recuperează în 10 ani) 

capacitatea de producţie (tone) 

-profit/productie daca se utilizeaza preţul maxim de achiziţie a cuprului deseu 
- profit/productie daca se utilizeaza preţul mediu de achiziţie a cuprului deseu 
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VI.4.2 Analiză comparativă în funcţie de perioada de amortizare 
§1 Preţ maxim de achiziţie a cuprului deşeu 

Preţul de producţie a cuprului electrolitic diferă în funcţie de perioada de 

amortizare, astfel, dacă luăm în calcul o perioadă de amortizare de 5 ani, respectiv 

10 ani, societatea obţine un preţ de fabricaţie mai mic decât cel de piaţă, dacă 

produce minim 16 tone, respectiv 13 tone pe lună. 

pret cupru pur 
(RON/tona) 

Graficul VI.26 Evolutia preţului de producţie 
(perioada de amortizare 5 ani, respectiv 10 ani) 

18000 

O 13 16 19 22 
capacitatea de producţie (tone/luna) 

•pret de productie/tona daca investitia se amortizeaza in 5 ani 
- pret plata/tona 

• pret de productie/tona daca investitia se amortizeaza in 10 ani 

La O perioadă de amortizare de 5 şi respectiv de 10 ani, profitul obţinut la o 

tonă producţie şi la întreaga producţie urmează un trend ascendent conform 

graficelor VI.27 şi VI.28, prezentate mai jos. 
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profit/tona 
1000 

- 1 0 0 0 

-3000 

-5000 

Graficul V1.27 Evoluţia profitului (RON/tona) 
(perioada de amortizare 5 ani, respectiv 10 ani) 

capacitatea de prcxjuc'ie 

- profit/tona daca investiţia se amortizeaza in 5 ani profitAona daca investiţia se amortizeaza in 10 am [ 

profit (tone/luna) 
13000 

8000 

3000 

-2000 

-7000 

-12000 

Graficul VI.28 Evoluţia profitului (RON/productie/luna) 
(perioada de amortizare 5 ani, respectiv 10 ani) 

capacitatea de producţie 

|~prof i ţ/product ie daca investiţia se amortizeaza in 5 ani —-profit/productie daca investiţia se amortizeaza in 10 ani [ 
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§1 Preţ mediu de achiziţie a cuprului deşeu 

Dacă luăm în calcul o perioadă de amortizare de 5 ani respectiv 10 ani şi un 

preţ mediu al cuprului deşeu se obţine un preţ de fabricaţie mai mic decât cel de 

piaţă, dacă produce minim 7 tone, respectiv 6 tone pe lună, conform graficului 

VI.29. 

pret cupru pur 
(RON/tona) 

25000 T 

Graflcul VI.29 Evolutia preţului de productie 
(perioada de amortizare este de 5 ani, respectiv 10 ani, preţul de piaţă a cuprului 

deşeu mediu) 

20000 • • 

15000 
O 11 13 

capacitatea de productie (tone/luna) 

•pret de productie/tona la o perioada de amortizare de 5 ani 

• pret piata/tona 

-pret de productie/tona la o perioada de amortizare de 10 ani 

Dacă perioada de amortizare este de 5 şi respectiv de 10 ani, iar preţul de 

achiziţie al cuprului deşeu este considerat un preţ mediu, profitul obţinut la o tonă 

producţie şi la întreaga producţie urmează un trend ascendent conform graficelor 

VI.30 şi VI.31, prezentate mai jos. 

BUPT



VI.4 - Concluzii 361 

profit pe tona 
4000 

Graficul VIJO Evoluţia profitului (RON/tona) 
(perioada de amortizare este de 5 ani, respectiv de 10 ani, preţul de piaţă : 

cuprului deşeu mediu) 

-2000 

producţia lunara 

•profit/tooa, pcnoada de amortizare de 5 am profil/tona, pcnoada de amortizare de 10 ani 

profit pe producţie 

Graficul VI31 Evoluţia profitului (RON/productie/luna) 
(perioada de amortizare este de 5 ani, respectiv 10 ani, preţul de piaţă a cuprului 

deşeu mediu) 
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VI.4.3 Determinarea producţiei minime necesară pentru asigurarea 

unui profit scontat 

Pornind de la acest studiu, poate fi calculată producţia necesară pentru 

asigurarea unui anumit profit minim pe lună. 

De exemplu, dacă se impune un profit minim egal cu amortizarea lunară 

(2500 EUR/lună, adică 8.363 RON/lună), atunci: 

a) în situaţia unei amortizări în 5 ani, ia un preţ de piaţă maxim ai deşeului, 

folosind graficul nr. VI.3, se obţine graficul nr. VI.32: 

profit 
(RON/productie) 

13000 

12000 

11000 

10000 

9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

Graficul VI32 Evoluţia profitului (RON/productie/luoa) 
(amortizare 5 ani, preţ de piaţă maxim al deşeului) 

y 12081 
y/l1309 

M0536 
y/9764 

>^991 

^7446 
y/6674 

^/5129 

18 18.5 19 19.5 20 20.6 21 21.5 22 22.5 23 
capacitatea de producţie (tone/luna) 

-profit/productie 

Din graficul nr. VI.29 se observă că, pentru obţinerea unui profit egal cu 

annortizarea lunară este necesar să se producă minim 20,6 tone cupru electrolitic pe 

lună. 

b) în situaţia unei amortizări în 10 ani, ia un preţ de piaţă maxim al 

deşeului, folosind graficul nr. VI.8, se obţine graficul nr. VI.33 : 
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Graficul VIJ3 Evoluţia profitului (RON/productie/luna) 
(amortizare 10 ani, preţ de piaţă maxim al deşeului) 

10083 

15 15.5 16 16.5 17 17.5 17.9 18 18.5 19 
capacitatea lunara de producţie 

"profit/productie 

Din graficul nr. VI.33 se observă că, pentru obţinerea unui profit egal cu 

amortizarea lunară este necesar să se producă minim 19,9 tone cupru electrolitic 

pe lună. 

c) în situaţia unei amortizări în 5 ani, ia un preţ de piaţă mediu ai deşeului, 

folosind graficul nr.VI.14, se obţine graficul nr. VI.34 : 
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profit pe prcxJuctie 

Grafîcu] VI34 Evolutia profitului (RON/productie/luna) 
(amortizare 5 ani, preţ de piaţă mediu al deşeului) 

10.5 11 
prcxJuctia lunara 

-profit/productie 

Din graficul nr. VI.34 se observă că, pentru obţinerea unui profit egal cu 

amortizarea lunară este necesar să se producă minim 8,7 tone cupru electrolitic pe 

lună. 

d) în situaţia unei amortizări în 10 ani, ia un preţ de piaţă mediu ai 

deşeului, folosind graficul nr. VI. 18, se obţine graficul nr. VI.35 : 
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profit/prcxjuctie 
18000 

Graficul VIJ5 Evolutia profitului (RON/productie/luna) 
(amortizare 10 ani, preţ de piaţă mediu al deşeului) 

17218 

6 6.5 7 

•profit/productie | 

Din graficul nr. VI.35 se observă că, pentru obţinerea unui profit egal cu 

amortizarea lunară este necesar să se producă minim 1,1 tone cupru electrolitic pe 

lună. 

în tabelul nr. VI.2 sunt prezentate capacităţile de producţie pentru cele 4 

cazuri studiate, capacităţi care asigură o rentabilitate minimă de 2500 EUR/lună, 

adică 8.363 RON/lună. 

Tabelul VI.2 Capacitatea de producţie minimă necesară obţinerii profitului 
scontat 

Producţia minimă 

Nr. 
Crt. Specificaţii 

^ amortizare 5 ani, preţ de piaţă maxim al 
deşeului 

2 amortizare 10 ani, preţ de piaţă maxim al 
deşeului 

de cupru electrolitic 
pe lună pentru 
obţinerea unui 
profit de 8.363 

RON/lună 
20,6 tone 

19,9 tone 
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3 amortizare 5 ani, preţ de piaţă mediu al deşeului 8,7 tone 
^ amortizare 10 ani, preţ de piaţă mediu al 1,1 tone 

deşeului 

Orice depăşire a acestei capacităţi de producţie conduce la creşterea 

automată a profitului.Menţionăm că după perioada de amortizare, 5 şi respectiv 10 

ani, profitul va creşte cu valoarea amortizării: în cazul amortizării de 5 ani, profitul 

va creşte cu 8.363 RON/lună, iar în cazul amortizării de 10 ani, profitul va creşte cu 

4.181 RON/lună. 
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C O N C L U Z I I F I N A L E 

începând cu 1990, în Ronnânia a început să se instaleze o economie de 
piaţă, aceasta impunându-şi propriile mecanisme bazate pe concurenţă, în ciuda 
sincopelor şi ritmului lent al reformelor, lăsând loc întreprinzătorilor privaţi să-şi 
demonstreze calităţile antreprenoriale. 

Din acest punct de vedere am considerat a fi oportun începerea demersului 
nostru cu prezentarea principalelor elemente care caracterizează o economie de 
piaţă ca şi premise de la care ar trebui pornit în vederea stabilirii şi înţelegerii 
managementului şi a mecanismelor de funcţionare a unei întreprinderi. Cercetările 
ne-au condus la câteva concluzii cu caracter de recomandare, printre care 
menţionăm: 

doar statele democratice pot face faţă cotidianului şi mai apoi a procesului 
de globalizare; 

implementarea reformelor în perioada de tranziţie nu se poate realiza decât 
prin prezenţa unei guvernări democratice, concretizată în asigurarea unor 
reglementări ale sistemului, deschise şl corecte, atât la nivelul instituţiilor, 
cât şi la nivelul procesului decizional guvernamental; 

pentru a fi considerată economie de piaţă, trebuie să se bazeze pe existenţa 
unui sistem concurenţial, transparent şi non-discriminatoriu în care toţi 
jucătorii de pe piaţă, autohtoni sau nu, sunt trataţi în mod egal, dispun de 
libertate de mişcare şi numai printr-o democraţie cu adevărat funcţională se 
poate obţine acest lucru; 

o economie pentru a putea fi considerată funcţională şi liberă trebuie să fie, 
în egală măsură, deschisă către exterior; 
reducerea sau, chiar, eliminarea fenomenului corupţie, deoarece conduce la 
o nepromovare a valorilor democratice, a reformelor şi că are ca efect 
inducerea unei stări de destabilizare a economiei şi de reducere a 
competitivităţii; 

promovarea principiilor de guvernanţă corporativă, constând în ansamblul 
normelor şi mecanismelor de control aplicate cu scopul de a proteja şi a 
armoniza interesele tuturor participanţilor la activitatea economică; 
necesitatea producerii unei schimbări, mai ales în plan economic, ca urmare 
a deschiderii pieţelor către ţările în curs de dezvoltare; 
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schimbarea datorată noii economii trebuie să cuprindă toate sectoarele de 

activitate, de la cele industriale la cele de servicii, fie din domeniul de stat 

sau privat, în condiţii de liberă concurenţă, prin promovarea de noi reguli şi 

forme de organizare, bazate pe inovare, prin extinderea formelor de 

activitate şi de muncă la distanţă, prin dezvoltarea accelerată a 

comunicaţiilor avansate, prin "explozia" Internet şi, prin urmare, dezvoltarea 

comerţului electronic, prin apariţia unor noi modele de realizare a afacerilor 

şi restructurarea / re-ingineria firmelor; 

noua economie trebuie să intensifice procesul de inovare pentru a se asigura 

succesul realizării dezvoltării şi comercializării materialelor şi produselor noi 

sau îmbunătăţite, a procedeelor noi sau perfecţionate, sau pentru 

introducerea şi aplicarea unui nou serviciu social; 

noua economie trebuie să se bazeze pe inducerea unei dezvoltări durabile, 

adică pe realizarea unei stabilităţi a procesului de dezvoltare, pe termen 

lung, urmărindu-se o dezvoltarea economică sustenabilă, asigurarea calităţii 

vieţii pentru populaţie, dar şi protecţia mediului înconjurător; 

progresul tehnologic trebuie să capete şi el o nouă orientare, de la criteriile 

economice care-l guvernau în trecut la criterii sociale şi ecologice, punându-

se un tot mai mare accent pe folosirea acelor tehnologii care să asigure un 

consum redus de materiale şi energie - tehnologii raţionale -, ecologizarea 

tehnologiilor existente - tehnologii curate - şi nu în ultimul rând pe apariţia 

noilor tehnologii, mai performante şi adaptate cerinţelor de mediu, denumite 

generic ecotehnologii; 

când se vorbeşte despre noua economie nu trebuie omis fenomenul de 

globalizare, punându-se accent pe doi factori: primul se referă la impactul 

progresului tehnologic, în special în domeniul transmiterii şi prelucrării 

informaţiei, al doilea factor este legat de procesul de liberalizare a pieţelor şi 

de migrare spre zonele unde oportunităţile de profit par a fi cele mai mari, 

de obicei în ţările sărace sau în tranziţie, unde costurile sunt foarte mici 

comparativ cu cele practicate în statele dezvoltate. în concluzie beneficiile 

pe care le aduce procesul de globalizare în condiţiile noii economii pot fi 

sintetizate sub forma unor noi oportunităţi de dezvoltare, a accesului mai 

uşor la pieţele de capital, a alocării optime a resurselor, limitate de altfel, a 

creşterii ratei profitabilităţii şi a productivităţii a accentuării ritmul invenţiilor 

atât la nivel naţional, regional, cât şi la scară mondială; 
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chiar dacă noua economie atrage creşteri de productivitate şi de bunăstare, 

există, totuşi un preţ pe care naţiunile trebuie să-l plătească, pe de o parte 

pentru continua degradare a mediului şi exploatarea iraţională şi inadecvată 

a resurselor şi materiilor prime, iar pe de altă parte pentru efectele sociale 

negative, în special în marile aglomerări; 

nici fenomenul globalizare nu a avut doar efecte pozitive, prin urmare, 

putem vorbi de pericole ale globalizări, printre care amintim: inegalităţile 

economice şi sociale la nivel de ţări şi continente, existenţa statelor slabe, 

fragmentare, cu un declin economic rapid, creşterea marginalizării, noi 

ameninţări privind securitatea individuală; 

noile pieţe financiare mondiale sunt şi ele înconjurate de pericole, 

determinate, în general, de lipsa de reglementare eficace atât la nivel local, 

cât şi pe plan internaţional, dar şi de procesul de ''desegmentare" a pieţelor 

financiare; 

în ceea ce priveşte mult discutatele noi tehnologii, problema ridicată este că 

odată cu apariţia tehnologiilor extraordinare nu se reduce vulnerabilitatea 

omului ca fiinţă individuală şi socială; 

pentru ca noua economie să nu aducă dezavantaje atât statelor, 

companiilor, cât şi societăţii, trebuie ca rolul statului, mai ales în sfera 

economicului, să fie redefinit. 

Procesul de transformare a unei economii presupune dezvoltarea unui sector 

privat şi, în cadrul acestuia şi a întreprinderilor mici şi mijlocii. Perspectiva integrării 

României în Uniunea Europeană a impus adaptarea conceptului de întreprindere 

mică şi mijlocie la noile cerinţe aprobate de Comisia Europeană. Acestea constituie 

criteriile de eligibilitate în schemele de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii la 

nivel naţional şi prin programele Uniunii Europene, atât pentru ţările membre cât şi 

pentru ţările candidate. în consecinţă, legislaţia din România, atât din punct de 

vedere al definirii întreprinderilor mici şi mijlocii, cât şi din punct de vedere al 

criteriilor de clasificare s-a aliniat la cerinţele convenite de Comisia Europeană. 

Revizuirea definiţiilor la nivelul Comisiei Europene s-a realizat având în 

vedere mai multe scopuri: 

reducerea obstacolelor administrative şi accelerarea procedurilor de 

autorizare printr-o singură declaraţie pe propria răspundere, care va înlocui 

formalităţile utilizate în mod curent în diverse scopuri administrative; 
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promovarea antreprenoriatului şi a microîntreprinderilor vor uşura accesul la 

schemele naţionale şi regionale de sprijin, activităţile economico-sociale şi 

activităţile meşteşugăreşti fiind recunoscute ca întreprinderi; 

facilitarea accesului la capitalul de risc, printr-un tratament special aplicat 

fondurilor regionale şi societăţilor cu capital de risc; 

promovarea investiţiilor în inovaţie şi cercetare, promovarea unor grupuri de 

întreprinderi mici şi mijlocii independente, prevenirea fraudelor ş.a. 

Studiind îndeaproape sectorul iniţiativei private din România, prin prisma 

întreprinderilor mici şi mijlocii, considerăm oportun prezentarea, pe scurt, a 

capitolelor care fac obiectul tezei, dar şi a concluziilor şi contribuţiilor proprii. în 

vederea aducerii unui plus de coerenţă am recurs la şcindarea lucrării în trei părţi, 

prima fiind canalizată pe studierea întreprinderilor mici şi mijlocii din România în 

contextul integrării europene (capitolele I şi II), cea de-a doua parte pe evidenţierea 

unor direcţii de acţiune în vederea dezvoltării acestora (capitolele III şi IV), iar cea 

de-a treia parte se referă la aplicarea practică a tezei (capitolele V şi VI). 

CAPITOLUL I: MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MULOCH - este structurat pe 

patru subcapitole, subcapitole care sintetizează atât problematica definirii şi 

caracterizării întreprinderilor şi, în speţă, a întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel 

naţional, cât şi la nivel internaţional, precum şi a managementului şi managerilor 

acestora. 

De asemenea se identifică aspecte legate de tranziţia la economia de piaţă, 

efectele acesteia asupra sectorului privat al întreprinderilor mici şi mijlocii din 

România şi aduce în prim plan situaţia acestuia. Se punctează performanţele 

sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii româneşti, realizându-se un studiu 

previzional, folosind metoda Lanţurilor lui Markov. 

CAPITOLUL II - IMPACTUL INTEGRĂRII ASUPRA INDUSTRIEI DIN ROMÂNIA ŞI PRINCIPALELE 

CERINŢE PENTRU PĂTRUNDEREA PE PIAŢA EUROPEANĂ -eSte StrUCtUrat pe Cinci 

subcapitole şi aduce în prim plan câteva aspecte privind politica română în vederea 

integrării în Uniunea Europeană, efectele integrării asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii, dar şi principalele cerinţe pentru accesul acestora pe Piaţa Unică, punând un 

accent deosebit asupra calităţii. 
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CAPITOLUL III - CERCETĂRI ÎN DOMENIUL IMPLEMENTĂRII SISTEMELOR DE MANAGEMENT 

INTEGRAT ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMĂNIA - PRINCIPALELE DIRECŢII DE 

ACŢIUNE - abordează problematica integrării României în structurile europene din 

punct de vedere al conţinutului şi calităţii managementului, atât la nivel 

macroeconomic, cât şi la nivelul agenţilor economici întreprinderi mici şi mijlocii. 

Ţinta acestui capitol este de descriere a ceea ce este în realitate un sistem de 

management integrat şi cum poate să aducă beneficii. 

CAPITOLUL IV - CONSIDERAŢU ASUPRA STRATEGIEI ŞI POLITICII INVESTIŢIONALE 

ABORDATE DE ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE -

cumulează două problematici specifice procesului de dezvoltare a întreprinderilor 

mici şi mijlocii: prima se referă la abordarea managementului strategic în 

întreprinderile mici şi mijlocii într-o viziune integratoare care să orienteze 

întreprinderea spre performanţă şi a doua la politica investiţională, prin intermediul 

căreia se realizează obiectivele generale ale firmei în domeniul modernizării 

tehnologice, extinderii capacităţilor de producţie, asigurarea procesului de producţie 

cu activele fixe necesare. 

CAPITOLUL V - ELABORAREA DECIZIEI PRIVIND RETEHNOLOGIZAREA PROCESELOR DE 

PRODUCŢIE LA S.C. TRIDENT PRODUCTION S.R.L. TIMIŞOARA -

Aşa cum este firesc ne-am început studiul prin prezentarea firmei, a 

portofoliului de produse, a clienţilor, a furnizorilor, etc. şi, în special, a tehnologiei 

de fabricaţie a produsului de bază - uşi de garaj. Scopul nostru a fost de a găsi o 

variantă optimă de achiziţionare a unei noi linii de fabricaţie semiautomată a uşilor 

de garaj. Pentru aceasta am folosit un model fuzzy propriu, prezentat în lucrare. 

CAPITOLUL VI - OPTIMIZAREA ECONOMICĂ A INSTALAŢIEI DE OBŢINERE A CUPRULUI DE 

ÎNALTĂ PURITATE DIN DEŞEURI SOLIDE DE LA I N C E M C TIMIŞOARA 

Aplicaţia de faţă s-a realizat în cadrul unui proiect de cercetare şi a avut 

drept scop optimizarea unei instalaţii de obţinere a cuprului electrolitic din punct de 

vedere al costurilor de fabricaţie. Am prezentat şi explicat procesul tehnologic şi am 

recurs la elaborarea unui model matematic de calcul al costurilor. 

Corespunzător aspectelor cercetate, pe scurt, contribuţia autorului 

prezentei teze constă în următoarele: 
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identificarea principalelor aspecte care caracterizează econonnia de tranziţie 

a României; 

identificarea principalelor aspecte care definesc managementul 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi a caracteristicilor care încadrează 

întreprinzătorii români; 

identificarea avantajelor şi dezavantajelor sectorului privat al întreprinderilor 

mici şi mijlocii, a problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă, dar şi a 

performanţelor şi perspectivei acestuia; 

identificarea efectelor integrării asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi 

a principalelor cerinţe pentru accesul acestora pe Piaţa Unică, punând un 

accent deosebit asupra calităţii; 

elaborarea unor direcţii de acţiune privind implementarea unui sistem de 

management integrat în întreprinderile mici şi mijlocii; 

aprecieri asupra caracteristicilor managementului strategic şi a politicii 

investiţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii ca şi componente principale 

de dezvoltare; 

Partea practică prezentată în teză se constituie din: 

elaborarea unui studiu previzional al structurii numerice a întreprinderilor 

mici şi mijlocii; 

realizarea unui studiu direcţional de implementare în cadrul întreprinderilor 

mici şi mijlocii a sistemelor de management; 

realizarea unui studiu de cercetare asupra activităţii S.C. Trident Production 

S.R.L. Timişoara; 

elaborarea unui model matematic bazat pe logica fuzzy de luare a deciziei 

unei noi investiţii la S.C. Trident Production S.R.L Timişoara; 

realizarea unui studiu de cercetare privind optimizarea procesului de 

fabricaţie a cuprului electrolitic la INCEMC Timişoara 

în ansamblul ei, lucrarea de faţă identifică şi analizează informaţiile specifice 

întreprinderilor mici şi mijlocii, defineşte caracteristicile acestui sector important al 

economiei de piaţă şi structurează direcţiile strategice de acţiune în domeniul 

întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea dezvoltării managementului acestora, în 

perspectiva integrării României în mediul concurenţial din Uniunea Europeană. 
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Conexiunile dintre rezultatele cercetărilor anterioare în domeniul abordat şi 

parametrii specifici sectorului privat al întreprinderilor mici şi mijlocii, în scopul 

elaborării unor contribuţii proprii având ca obiect managementul dezvoltării 

întreprinderilor mici şi mijlocii, nu ar fi fost posibile fără îndrumarea exigentă şi 

profesionistă de care am beneficiat din partea conducătorului ştiinţific pe întreg 

parcursul pregătirii şi al elaborării tezei de doctorat. 
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Anexa nr. Al 

Organigrama S.C. TRIDENT Production S.R.L. Timişoara 
Figura Al Organigrama societăţii 

I 
1 
•a 

I 

g i u z K O 1 a 

1 î g i u z K O 1 a 

1 î 

BUPT



Anexe 375 

Anexa nr. A2 
Fluxul informaţional la nivelul S.C. TRIDENT Production S.R.L. Timişoara 

Figura A2 Fluxul informaţional la nivelul firmei 
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Anexa nr. A3 
Fluxul de materiale şi dispunerea posturilor la nivelul sistemului de 

fabricaţie la S.C. TRIDENT Productions S.R.L. Timişoara 

Figura A3 Fluxul de materiale şi dispunerea posturilor la nivelul sistemului 
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Anexa nr. A4 

Amplasarea şi fluxul de materiale la nivelul sistemului existent şi extins 

Figura A4 Amplasarea şi fluxul de materiale la nivelul sistemului existent 
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Figura A5 Amplasarea şi fluxul de materiale la nivelul sistemului extins 
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S I G L E Ş I A B R E V I E R I 

aprox.= aproximativ 

CA = Cifra de Afaceri 

IMM = întreprinderi mici şi mijlocii 

Lucr.Cit. = Lucrare citată 

Op.Cit. = Opera Citată 

PIB = Produsul Intern Brut 

PNB = Produsul Naţional Brut 

VA = Valoarea Adăugată 

CEN = Comitetul European pentru Standardizare 

CENELEC =Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnic 

ETSI =Institutul European pentru Standarde de Telecomunicaţii 

ILO = Organizaţia Internaţională a Muncii; 

EMAS = Schema comunitară de eco-management şi auditare a mediului 

MPO = Managementul prin obiective 

MPP = Managementul prin proiecte 

MPPr = Managementul pe produ 

MPE = Managementul prin excepţii 

MB = Managementul prin bugete 

MP = Managementul participativ 

SAI = Responsabilitatea Socială Internaţională 

CEPAA = Agenţia de Acreditare din cadrul Consiliului privind Priorităţile Economice 

ETI = Iniţiativa de Etică Comercială ' 

ONG = organizaţii non-guvernamentale 

CEE = Comunităţii Economice Europene 

PDCA = planificare, execuţie, verificare, măsurare conformitate rezultate şi analiză 

şi îmbunătăţiri 

MID = mijloacele internaţionale de dimensionare 

MRA = Acordul de Recunoaştere Mutuală 

ORDA = Oficiul de Stat pentru Drepturile de Autor 

IQNet = Reţeaua Internaţională de Certificare 

SRAC = Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii 

INM = Institutul Naţional de Metrologie 

EOTC = Organizaţia Europeană pentru încercări şi Certificare 
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EUROLAB = Organizaţia pentru Testare în Europa 

EQS = Comitetul European pentru Evaluarea şi Certificarea Sistemelor Calităţii 

ECITC = Comitetul European pentru încercări şi Certificare în Tehnologia Informaţiei 

EA = Cooperarea Europeană pentru Acreditare 

WELAC = Cooperarea Vest-Europeană în domeniul Acreditării Laboratoarelor 

WECC = Cooperarea Vest-Europeană în domeniul Calibrării 

EAC = Acreditarea Europeană a Certificării 

lAF = Forumului Internaţional de Acreditare 

IU\C = Cooperarea Internaţională pentru Acreditarea Laboratoarelor 

BIPM = Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi 

OIML = Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală 

WELMEC = Organizaţia Europeană de Cooperare în Domeniul Metrologiei Legale 

EUROMET = Organizaţia de Cooperare între Institutele Naţionale de Metrologie din 

Europa 

OMC = Organizaţiei Mondiale a Comerţului 

CEN = Comitetul European de Standardizare 

CENELEC = Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică 

ETSI = Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii 

ISO = Organizaţia Internaţională de Standardizare 

CEI = Comitetul Internaţional pentru Electrotehnică 
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ÎIEIPII 

EDITURA POLITEHNICA 

BUPT


