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I. ECONOMIE 

1.1. UTILITATEA BUNURILOR ECONOMICE ŞI ALEGEREA OPTIMALĂ A 

CONSUMATORULUI 

1.1.1. Aprecierea utilităţii bunurilor economice 

  
 Măsurarea utilităţii bunurilor-marfă a preocupat şcoala marginalistă încă de la apariţia 
sa (în a doua jumătate a secolului al XIX-lea), sprijinindu-se pe o puternică componentă de 
natură psihologică.  
 În acest sens, în ştiinţa economică se cunosc două modalităţi de apreciere (comensurare) 
a utilităţii: aprecierea cardinală şi aprecierea ordinală. 
  Abordarea cardinalistă are la bază teoria utilităţii cardinale elaborată de fondatorii 
marginalismului (S. Jevons, L. Walras, A. Marshall), care susţin ipoteza existenţei unui 
consumator capabil să cuantifice, într-un număr, mărimea utilităţii rezultate din consumul unei 
cantităţi determinate dintr-un bun.  
 În esenţă, curentul de gândire marginalist, cu privire la aprecierea cardinală a utilităţii, se 
întemeiază pe următoarele postulate: 
 a) consumatorul este capabil să măsoare cu precizie utilitatea fiecărui bun (sau unităţi 

dintr-un bun) consumat, în expresie numerică, atât ca utilitate individuală, cât şi ca 
utilitate totală; 

 b) consumatorul poate face comparaţii între nivelele de utilitate, generate de consumul 
unei cantităţi dintr-un bun economic, în raport cu consumul unei cantităţi dintr-un alt bun 
economic; 

 c) acelaşi bun poate avea utilităţi diferite, pentru două sau mai multe persoane (în funcţie 
de nevoile individuale ale fiecăreia) sau pentru aceeaşi persoană (în funcţie de cantitatea 
consumată şi de împrejurarea în care este utilizat); 

 d) ipoteza descreşterii progresive a utilităţii, atunci când nevoia umană este satisfăcută 
continuu, până la saturare, formulată pentru prima dată de psihologul german H. Gossen 
în anul 1854.  

 Deci, conform acestor postulate, se pot descrie următoarele relaţii, astfel: dacă X1  X2  
X3  … Xi , dintr-o mulţime omogenă "X" (reprezentând bunuri identice sau unităţi, doze dintr-un 
bun), utilitatea fiecărei unităţi consumate este diferită (U1  U2  U3  … Ui), respectiv 
descrescătoare, adică U1  U2  U3  … Ui . 
 Utilitatea totală se obţine prin însumarea succesivă a utilităţilor individuale, specifice 
fiecărei unităţi consumate dintr-un bun, pentru satisfacerea integrală a nevoii. Aceasta se prezintă 
ca o funcţie crescătoare în raport cu cantitatea consumată din acel bun (funcţia utilităţii cu o 
singură variabilă), deşi creşterea este din ce în ce mai mică, reducându-se progresiv. 

Ut  Ui
i

n




1

  iar  Ut   Ut (X) 

 Utilitatea suplimentară (adiţională) primită cu fiecare nouă unitate consumată dintr-un 
bun economic poartă denumirea de utilitate marginală (Umg). Ea reprezintă, de fapt, 
suplimentul de utilitate ce decurge din consumarea unei unităţi (doze) suplimentare dintr-un bun 
omogen şi se calculează ca raport între variaţia utilităţii (U) şi sporul de consum din acel 
produs (X) ; dacă bunul este perfect divizibil, atunci funcţia de utilitate va fi continuă şi 
derivabilă, iar Umg devine derivata funcţiei de utilitate în raport cu bunul X: 

Umg  



U

X
   sau  Umg  

X

U
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Dacă X  1, atunci Umg  U, fapt ce arată cu cât sporeşte utilitatea totală pentru un 
consumator, atunci când cantitatea consumată creşte cu o unitate (de fapt, Umg  Ui). 
 Utilitatea marginală are o tendinţă de scădere deoarece se reduce intensitatea nevoilor, 
ajungând la zero atunci când nevoia individuală este satisfăcută în totalitate. În acelaşi timp, 
utilitatea totală (cumulată) creşte succesiv prin mărirea consumului, dar creşte cu sporuri 
descrescânde. În esenţă, utilitatea marginală reprezintă diferenţa de utilitate realizată de un 
consumator, în urma deciziei de a consuma o unitate în plus dintr-un anumit bun eonomic; ea 
exprimă modificarea utilităţii totale, care corespunde modificării cu o unitate a cantităţii 
consumate, de pe piaţa bunului analizat.  
 Tendinţa de scădere a utilităţii marginale, în teoria economică, poartă denumirea de 
legea utilităţii marginale descrescânde, potrivit căreia, atunci când cantitatea consumată dintr-
un bun sau o mulţime de bunuri omogene creşte, utilitatea marginală tinde să se diminueze.   
 Utilitatea totală atinge nivelul său maxim în punctul de saţietate al consumatorului, 
atunci când utilitatea marginală devine nulă (Umg0), ceea ce semnifică faptul că o sporire a 
consumului cu o unitate suplimentară nu mai are ca efect sporirea satisfacţiei. Un consumator 
raţional nu-şi va continua consumul dincolo de punctul de saţietate, astfel încât utilitatea 
marginală va fi întotdeauna descrescătoare şi pozitivă. De altfel, pe o reprezentare grafică, curba 
utilităţii marginale a consumatorului este, de fapt, curba cererii descrescătoare pentru un bun 
normal (fig.nr.1a, b). 
 
 
     Ut                                                                        Umg 
                                                    Utmax 
 
 
 
 
                                                                                                                     saţietate 
                                                                                                                                  Umg 0 
                                                                                    
                                                                                              satisfactie 
                                                                 Qx                                                    insatisfactie      Qx 
 
 

Fig.nr.1a                                                                 Fig.nr.1b 
 

În acest sens, legea utilităţii marginale descrescânde justifică comportamentul 
consumatorului raţional, respectiv explică relaţia negativă dintre preţ şi cerere. Astfel, spre 
exemplu, pe măsură ce preţul unui bun (x) scade, raportul utilitate marginală - preţ se măreşte, 
ceea ce va determina, în virtutea asigurării echilibrului consumatorului, creşterea cantităţii 
cumpărate şi consumate, în vederea scăderii utilităţii marginale şi menţinerii constante, la 
valoarea anterioară, a raportului Umg/Px. 
 Se observă că, în teoria cardinală, analiza utilităţii bunurilor se bazează pe acest nou 
concept - utilitate marginală, care înlocuieşte noţiunea, relativ echivalentă, de utilitate 
individuală.  
  Abordarea ordinalistă a fost determinată de faptul că utilitatea unui bun nu poate fi 
apreciată izolat, independent de alte bunuri deţinute de consumator, creând dificultăţi în 
construirea unei scări cardinale riguroase a utilităţii. În economia reală, este greu de presupus că 
fiecare individ este dotat cu capacitatea de a măsura şi reprezenta cu precizie utilitatea tuturor 
bunurilor existente pe piaţă. Mai mult decât atât, este dificil, dacă nu imposibil, de găsit o unitate 
de măsură a utilităţii, echivalentă pentru toţi consumatorii individuali, care să cuantifice într-un 
mod identic satisfacţiile resimţite de aceştia, în urma consumului de diferite bunuri.  
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 În esenţă, aprecierea ordinală (ai cărei promotori au fost C.  Menger şi V. Pareto, la 
începutul secolului al XX-lea) presupune o astfel de ordonare a bunurilor, care să fie în raport cu 
preferinţele sau gusturile consumatorului. Ordonarea preferinţelor este impusă, în mod deosebit, 
de situaţiile în care veniturile disponibile nu permit acoperirea integrală a nevoilor. În acest caz, 
alegerile raţionale ale consumatorului se fac în următoarele ipoteze:  
 a) consumatorul nu mai trebuie să măsoare utilitatea tuturor bunurilor cumpărate, ci este 

suficient să stabilească o ordine de preferinţă a acestora;  
 b) numeroasele bunuri consumate simultan de către un individ (X, Y, Z etc.) se combină 

şi se substituie între ele, pentru a se obţine utilitatea totală dorită (U).  
 Ordonarea bunurilor pe baza ierarhizării lor poate fi exprimată prin funcţia de utilitate, 
care asociază anumite cifre diferitelor cantităţi de bunuri consumate, şi care vor indica doar 
ordinea de preferinţă a fiecărui bun. În acest caz, consumatorul nu are nevoie de o măsură fidelă 
a utilităţii, ci doar de a întocmi un clasament raţional al preferinţelor sale. 
 Dacă utilitatea este o funcţie de două sau mai multe variabile, funcţia utilităţii totale va 
avea următoarea formă:  
 

Ut   Ut (X, Y) , 
 

unde X şi Y sunt două bunuri oarecare perfect divizibile (adică avem de-a face cu o variaţie 
infinitezimală a cantităţilor consumate). În acest caz, utilitatea marginală a unui bun va fi 
derivata funcţiei de utilitate în raport cu produsul luat în considerare: 

Umgx  
X

U




   iar   Umgy  
Y

U




   

 Utilităţile marginale ale celor două bunuri consumate sunt pozitive dar descrescătoare. 
Prin cele două relaţii se măsoară variaţia utilităţii totale, care rezultă dintr-o modificare cu o 
unitate a cantităţii consumate din bunul X, respectiv Y. 
 O funcţie de utilitate reflectă un mod de a atribui o valoare diferitelor coşuri de bunuri de 
consum, astfel încât cele mai dezirabile vor obţine valori superioare în raport cu cele mai puţin 
dezirabile. Aceasta înseamnă că funcţia de utilitate va face un clasament al bunurilor. 

În legătură cu combinarea şi substituirea bunurilor consumate, cea mai simplă substituire 
se poate realiza între două bunuri dorite X şi Y. Astfel, un consumator raţional, care vrea să-şi 
păstreze acelaşi nivel de utilitate totală şi în condiţiile unei restricţii bugetare anume, dacă va dori 
să crească într-o anumită proporţie cantitatea consumată din bunul X, va fi nevoit să reducă într-
o altă proporţie consumul din bunul Y.  
 Creşterea cantităţii cumpărate dintr-un bun "Y", pentru a compensa pierderea de 
utilitate totală, ca urmare a reducerii cu o unitate a consumului dintr-un alt bun "X", exprimă 
conţinutul ratei marginale de substituţie a consumului (Rmsc) dintre două bunuri, care se 
calculează după relaţia:  

Rmsc   



Y

X
   sau  Rmsc  

dx

dy
 

Rata marginală de substituţie reprezintă costul oportun al consumatorului şi ea măsoară variaţia 
de consum a unui bun Y, pentru variaţia cu o unitate a unui bun X. Pentru a se asigura aceeaşi 
utilitate totală, este necesar ca utilitatea marginală aferentă suplimentării consumului bunului Y 
să fie egală cu utilitatea marginală pierdută prin micşorarea consumului din bunul X, adică:  

Y  Umgy  X  Umgx,  Rmsc   



Y

X
  

Umgx

Umgy
 

Rata marginală de substituţie se exprimă astfel şi ca raport între utilitatea marginală a bunului 
substituit (X) şi utilitatea marginală a bunului cu care se face substituirea (Y).  

De asemenea, Rmsc are o tendinţă descrescătoare pe lungimea curbei de indiferenţă, pe 
măsură ce cantităţi tot mai mici din bunul Y se substituie cu o unitate din bunul X (de unde 
rezultă convexitatea curbei de izoutilitate). 
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 Aşadar, putem rescrie următoarele relaţii de egalitate:  

Rmsc  
dx

dy   
Umgx

Umgy
   

y

U
x

U






   
yU

xU



 

 Combinaţia dintre două produse (X şi Y) care se substituie între ele, astfel încât utilitatea 
totală să rămână constantă, se manifestă ca o infinitate de posibilităţi, între două puncte 
extremale. Consumatorului îi este indiferent ce combinaţie realizează între produsele X şi Y, de 
îndată ce el obţine aceeaşi utilitate agregată (totală).  
 Ansamblul combinaţiilor dintre două bunuri (sau categorii de bunuri), care permit 
obţinerea aceluiaşi nivel de satisfacţie (utilitate totală) pentru consumator poartă denumirea de 
curbă de indiferenţă (de izoutilitate).  
 Cu alte cuvinte, utilitatea totală nu este afectată de decizia consumatorului de a alege o 
altă variantă de combinare, adică de a trece de la un punct la un alt punct de pe curba de 
indiferenţă. O curbă de indiferenţă reprezintă, astfel, reflectarea unor programe de consum 
echivalente din punct de vedere al utilităţii bunurilor. De asemenea, consumatorul îşi poate 
imagina un număr foarte mare de posibilităţi de consum, cărora le corespund tot atâtea curbe de 
indiferenţă. Ansamblul curbelor de indiferenţă, care dau expresie programelor (concurente) de 
consum ale unui consumator, formează familia (harta) curbelor de indiferenţă (fig. 2).  
 
   
                      Y           
 
 
                      yn 
                           
 
                      yi                                         
                   
 
 
                                                                          u1                          
                       0                         xi                                xn              X 

 
Fig. nr. 2 

 
  Consumatorul nu-şi modifică utilitatea când se deplasează de-a lungul oricăreia dintre 
aceste curbe, dar dacă se deplasează în direcţia nord-est, trecând de la o curbă la alta, observăm 
că sporesc cantităţile consumate din ambele bunuri, atingându-se în acest fel nivele de utilitate 
din ce în ce mai ridicate (u3  u2  u1). Aşadar, cu cât o curbă de indiferenţă este mai îndepărtată 
de origine, cu atât este mai mare preferinţa consumatorului pentru combinaţiile de bunuri care o 
formează. 
  

 1.1.2. Starea de optim (echilibru) a consumatorului  

 
 Curbele de indiferenţă ilustrează doar preferinţele consumatorului pentru două bunuri, 
precizănd în ce mod aceştia sunt dispuşi să substituie diferitele bunuri între ele, dar, nu ne pot 
arăta ce combinaţie va fi aleasă. De asemenea, ele reflectă tendinţa obiectivă a consumatorului, 
aceea de a atinge curba de indiferenţă cea mai îndepărtată, dar nu se ştie cu precizie ce curbă va 
fi a atinsă. De aceea, trebuie să facem o distincţie clară între ceea ce doreşte un consumator şi 

u2 

u3   E 
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ceea ce este posibil de realizat, în sensul integrării constrângerilor care influenţează deciziile 
sale. 
 În acest context, posibilităţile de alegere ale unui consumator sunt limitate de influenţa a 
doi factori, cu rol decisiv asupra comportamentului acestuia, respectiv nivelul venitului şi 
preţurile bunurilor, care se impun ca nişte constrângeri în momentul alegerii. Apare astfel o 
constrângere bugetară care se reflectă prin ecuaţia bugetului:  
 

B  X  Px  Y  Py , 
 

în care: B - bugetul de consum (venitul disponibil); Px şi Py - preţurile bunurilor X şi Y. Deci, 
constrângerea bugetară arată ansamblul combinaţiilor de bunuri pe care consumatorul le poate 
realiza, ţinând seama de venitul disponibil şi preţurile existente.  
 Pe reprezentarea grafică anterioară (fig. 2), această constrângere este ilustrată de dreapta 

bugetului, care are o pantă negativă (- 
Py

Px
), întrucât pentru consumul unei unităţi adiţionale 

dintr-un bun trebuie să se renunţe la o anumită cantitate din celălalt bun. Dreapta bugetului se 
poate trasa, fiind suficient să se cunoască două puncte extreme (yn şi xn). Astfel, pe axa 0Y se 
caută cantitatea maximă din bunul Y pe care individul o poate obţine, dacă el consumă cantitatea 
0 din bunul X, iar pe axa 0X se determină cantitatea maximă din bunul X care se poate obţine 
consumând cantitatea 0 din bunul Y: 

yn  
Py

B
   ;   xn  

Px

B
 . 

Prin unirea celor două puncte se obţine o dreaptă bugetară, care indică o multitudine de 
combinaţii posibile, ţinându-se cont de nivelul venitului şi de preţuri. Dreapta bugetului 
semnifică de fapt linia posibilităţilor maxime de consum (demarcaţia dintre opţiunile accesibile 
şi cele imposibile). Fiecare punct al ei reprezintă o combinaţie a cantităţilor maxime ce pot fi 
achiziţionate din bunurile X şi Y, în condiţiile utilizării venitului disponibil pentru consum. 
 Aşadar, cunoscând aceste informaţii, legate de venit şi preţuri şi, presupunând că 
individul în cauză va alege acea combinaţie de două produse care-i va aduce cea mai mare 
utilitate (adică se va situa pe cea mai înaltă curbă de indiferenţă), se poate determina combinaţia 
optimă de bunuri X şi Y pe care el o va realiza, respectiv punctul de echilibru al consumatorului. 
Acesta este reprezentat de acea combinaţie de bunuri care-i conferă consumatorului utilitatea 
maximă, în condiţiile unei constrângeri bugetare date. 
  Într-adevăr, analizând figura nr. 2, se poate constata că nu toate variantele de pe o curbă 
de indiferenţă, care asigură utilitatea totală maximă, se găsesc pe dreapta bugetului. Totodată, o 
serie de variante de pe linia bugetului se află sub curba de indiferenţă, ceea ce înseamnă că ele nu 
asigură consumatorului utilitatea totală maximă.  
 Varianta care asigură structura optimă şi echilibrul consumatorului este dată de punctul 
în care dreapta bugetului este tangentă la curba de indiferenţă (punctul E) şi care corespunde 
cantităţilor xi şi yi din cele două bunuri.   

Nevoile de consum îl determină pe consumator să stabilească ordinea de preferinţă a 
bunurilor ce urmează a fi cumpărate, precum şi modul de combinare şi de substituire a acestora. 
De aceea, opţiunile individului pentru combinarea în cantităţi diferite a bunurilor pe care doreşte 
să le cumpere de pe piaţă în vederea realizării unui anumit nivel de  satisfacţie totală (agregată) 
se numesc programe de consum.   

Există o mulţime de combinaţii posibile între bunurile ce urmează a fi consumate de 
cumpărător. Programele de consum care asigură acelaşi nivel de satisfacţie (utilitate) agregată se 
numesc programe de consum echivalente, care, pe o reprezentare grafică, sunt redate prin curba 
de indiferenţă. Dar, nevoile de consum ale fiecărui individ îl pun în situaţia de a-şi imagina şi 
alte posibilităţi de combinare a bunurilor, astfel încât să-şi sporească utilitatea totală. De aceea, 



                                                                           

 

6 
 

programele de consum care asigură niveluri diferite ale satisfacţiei (utilităţii) totale se numesc 
programe de consum concurente, redate grafic prin familia (harta) curbelor de indiferenţă.  
 Alegerea optimală (raţională) a consumatorului este diferită în funcţie de situaţia de 
abundenţă sau raritate a bunurilor de pe piaţă.   

 Într-o situaţie de abundenţă a bunurilor, nimic nu-i limitează consumatorului posibilităţile 
de consum. El nu suportă nici un cost, nu trebuie să consimtă la nici o renunţare pentru a-şi procura o 
oarecare cantitate dintr-un bun. În acest caz (din păcate în realitate puţin întâlnit) opţiunea optimă 
constă în a consuma bunul X până la punctul în care utilitatea totală este la maximumul ei, adică până 
ce utilitatea marginală devine nulă. Condiţia de echilibru a consumatorului este deci: Umgx = 0. 

 Într-o situaţie de raritate a bunurilor, dar cu economie de troc (fără existenţa monedei), 
individul îşi maximizează satisfacerea alegând o combinare (X, Y) astfel încât utilitatea marginală a 
celor două bunuri să fie egală. Într-adevăr, dacă Umgx > Umgy, consumatorul îşi creşte utilitatea sa 
totală substituind o unitate de X cu o unitate de Y. El va continua această substituire atâta timp cât 
Umgx > Umgy. Utilitatea marginală fiind o funcţie descrescătoare de cantitatea consumată, Umgx se 
diminuează treptat, în timp ce Umgy creşte şi se atinge în final un punct de egalitate al utilităţilor 
marginale. Condiţia de echilibru a consumatorului în acest caz este: Umgx = Umgy. 

 Într-o situaţie de raritate a bunurilor, dar cu economie monetară, bunurile nu se 
schimbă între ele direct, ci prin intermediul monedei. Problema consumatorului este deci de a repartiza 
un buget dat între X şi Y. Nu mai este vorba de a şti dacă trebuie să se consume o unitate suplimentară 
de X sau de Y, ci de a şti dacă trebuie să se cheltuiască o sumă suplimentară pentru bunul X sau bunul 
Y. Prin analogie cu raţionamentul precedent, se înţelege că optimul consumatorului este atins atunci 
când utilitatea marginală a unei unităţi monetare cheltuite pentru bunul X este egală cu utilitatea 
marginală a unei unităţi monetare alocate pentru bunul Y.  

Astfel, structura bunurilor cumpărate este optimă, atunci când utilitatea marginală pe 
unitatea monetară cheltuită (Umg/P) este aceeaşi pentru toate bunurile cumpărate, iar dacă 
presupunem că un consumator cheltuieşte tot bugetul său pentru cumpărarea numai a două 
bunuri X şi Y, atunci el este în echilibru, când este îndeplinită relaţia:  

 
 

 
Px

Umgx
  

Py

Umgy
   sau   

Umgy

Umgx
  

Py

Px
 

Pentru maximizarea utilităţii totale, consumatorul cumpără o cantitate mai mare din acele 
bunuri care au raportul Umg/P mai mare. Dar, în conformitate cu legea utilităţii marginale 
descrescânde, pe măsură ce cantitatea cumpărată dintr-un bun creşte, utilitatea marginală scade, 
iar când cantitatea scade, utilitatea marginală creşte. Pornind de la realitatea că un consumator 
intenţionează, într-o perioadă determinată, să achiziţioneze bunurile a, b, c, utilitatea totală este 
maximă atunci când consumatorul egalizează utilitatea marginală pe unitatea monetară cheltuită, 
adică:   

 

Pa

Umga
  

Pb

Umgb
  

Pc

Umgc
 

 
 Echilibrul sau optimul consumatorului desemnează acea variantă de repartizare a 
bugetului său pentru procurarea acelor cantităţi de bunuri şi servicii care îi aduc cea mai mare 
satisfacţie, ţinând seama de preţurile acestora.  

Din punct de vedere matematic, individul raţional va face alegerea optimă rezolvând 
următorul sistem de ecuaţii: 

                                                       

               max Ut (X, Y)                              
Umgy

Umgx
  

Py

Px
 

               B  X  Px  Y  Py                        B  X  Px  Y  Py  
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Datorită mobilităţii factorilor implicaţi în modificarea sa, echilibrul consumatorului are 

un caracter dinamic. Astfel, se pot modifica gusturile, pretenţiile şi cerinţele consumatorului, 
bugetul consumatorului poate să crească sau să se reducă, nivelurile relative ale preţurilor se pot 
modifica şi ele. Rezultanta acţiunii conjugate a acestor factori o constituie, fie accentuarea 
constrângerii bugetare asupra consumatorului, fie slăbirea acestei constrângeri. Astfel, se produc 
noi stări de echilibru, care pot reflecta o utilitate totală superioară celei de referinţă sau inferioară 
acesteia. 

În concluzie, criteriul comportamentului economic şi raţional al consumatorului este 
utilitatea, respectiv maximizarea acesteia prin consumul bunurilor şi serviciilor, obţinute în 
schimbul cheltuirii bugetului disponibil. Acest comportament este modelat de funcţia cererii de 
bunuri economice pe piaţă. 

 

1.2. EFICIENŢA UTILIZĂRII FACTORILOR DE PRODUCŢIE ŞI TIPOLOGIA 

COSTURILOR DE PRODUCŢIE 

1.2.1. Productivitatea şi formele ei 

   
Într-o activitate productivă, eficienţa utilizării factorilor de producţie se poate exprima 

prin unul din următoarele moduri:  
 
1. prin indicatorul denumit productivitatea (randamentul) factorilor de producţie 
utilizaţi, care reflectă valoarea producţiei obţinută la o unitate de factori de utilizaţi, pe 
baza raportului:   

W(Rf)  
CF

Q
    

unde: Q - valoarea producţiei (în unităţi fizice sau valorice); CF - consumul de factori 
(exprimat fizic sau valoric).   
În cadrul acestei variante de calcul, sporirea eficienţei presupune maximizarea acestui 
raport şi este posibilă în economie când cererea este în expansiune sau piaţa are un 
potenţial mare astfel încât firma poate mări oferta. 
 
2. prin indicatorul rentabilitatea (profitabilitatea) activităţii, care se referă la capacitatea 
întreprinderii de a obţine profit şi se exprimă prin intermediul ratei profitului 
(rentabilităţii), calculată în moduri diferite, în funcţie de interesele analizei economice: 

Rpr/C  
C

P
  100 ;  Rpr/CA  

CA

P
  100 ;  Rpr/Cp  

Cp

P
  100 ;  

unde: Rpr/C - rata rentabilităţii capitalurilor avansate; Rpr/CA - rata rentabilităţii veniturilor; 

Rpr/Cp - rata rentabilităţii capitalurilor consumate ; Pr - mărimea profitului (brut sau net); 
C - capitalul utilizat (fix şi circulant), CA - cifra de afaceri; Cp - costul total al producţiei 
(costuri fixe şi costuri variabile). 
 
3. prin indicatorul consum specific de factori de producţie, care exprimă eforturile 
(consumul de factori) ce revin la o unitate de producţie sau venit. 

Csf  
Q

CF
 

unde: Q - valoarea producţiei (în unităţi fizice sau valorice); CF - consumul de factori 
(exprimat fizic sau valoric).   
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În cadrul acestei variante, sporirea eficienţei economice presupune minimizarea 
raportului şi este posibilă, atunci când cererea pe piaţă, pentru produsul respectiv, nu mai 
creşte, sau în situaţia când oferta de factori este foarte limitată. 
 

 Productivitatea este o măsură a eficienţei cu care se lucrează într-un proces de producţie 
sau, altfel spus, randamentul cu care sunt utilizaţi factorii de producţie într-o activitate 
productivă. Productivitatea stabileşte, astfel, o legătură cantitativă între producţia obţinută într-o 
perioadă de timp şi factorii de producţie utilizaţi în aceeaşi periodă.    Într-o 
abordare generală a teoriei economice, ţinând seama de mărimile care se corelează, 
productivitatea factorilor de producţie cunoaşte două forme fundamentale, respectiv: 
productivitatea parţială şi productivitatea  globală. 

► Productivitatea parţială (WFi) exprimă randamentul unui factor de producţie (Fi) 
considerat a fi la originea producţiei şi a modificării acesteia, ceilalţi rămânând constanţi.  
 În funcţie de factorul respectiv, productivitatea parţială se prezintă sub următoarele forme 
clasice: productivitatea muncii (WL  Q/L); productivitatea pământului (WP  Q/P); 
productivitatea capitalului (WK  Q/K).   
 Productivitatea proprie a unui factor de producţie este însuşirea acestuia, rezultată din 
nivelul său de perfecţionare tehnică, de a contribui la crearea unei mase de bunuri şi servicii, în 
condiţiile menţinerii unui nivel constant de perfecţionare a celorlalţi factori de producţie.  

► Productivitatea globală (WG) exprimă eficienţa agregată a tuturor factorilor de 
producţie implicaţi în obţinerea unui efect util. Această formă de productivitate este însă dificil 
de evaluat, deoarece metodele de însumare a factorilor de producţie utilizaţi (mărimi eterogene) 
nu sunt încă determinate riguros ştiinţific. Din punct de vedere matematico-economic, ea reflectă 
raportul dintre producţia totală realizată şi volumul total al factorilor utilizaţi (în expresie 
valorică):  WG  Q/(L+K+P) 

Atât productivitatea parţială, cât şi cea globală se pot determina, la rândul lor, ca 
productivitate medie şi ca productivitate marginală.   

 Productivitatea medie (Wm) se prezintă ca fiind raportul măsurabil dintre volumul 
producţiei totale (Q) şi, fie volumul total al unui anumit factor utilizat (Fi), fie volumul total al 
tuturor factorilor implicaţi într-o activitate economică (L,K,P). De aceea, indicatorul se poate 
prezenta în două moduri, respectiv în expresie parţială şi globală:  

Wm  
Fi

Q




   

Wm  
PKL

Q




    

  Productivitatea marginală (Wmg) exprimă suplimentul, sporul de producţie (Q), 
obţinut cu o unitate suplimentară dintr-un anumit factor (Fi), ceilalţi rămânând constanţi. Dacă 
avem în vedere o variaţie infintezimală (în vecinătatea lui 0) a factorului „i”, se poate calcula 
derivata parţială a funcţiei producţiei în raport cu factorul considerat. De asemenea, se poate 
calcula sporul de producţie generat de ultimele unităţi folosite din fiecare factor în parte, dacă ne 
referim la mărimea globală. Relaţiile sunt următoarele: 

Wmg  
Fi

Q




  sau  Wmg  
Fi

Q




   

Wmg  
PKL

Q




    

 Concret, determinarea nivelului productivităţii factorilor implicaţi se poate face utilizând 
metoda clasică şi metoda funcţiilor de producţie.   

Prin metoda clasică, productivitatea se determină raportând indicatorii producţiei (Q) la 
indicatorii factorilor de producţie (L, K, P), rezultând următorii indicatori de productivitate: 
productivitatea muncii (socială, medie, marginală); productivitatea capitalului (medie şi 
marginală); productivitatea pământului (medie şi marginală).   
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Munca reprezintă factorul cel mai important al oricărei activităţi economice şi sociale, iar 
rodnicia ei constituie una dintre formele de bază ale eficienţei economice.   

 Productivitatea muncii (WL) se defineşte, deci, ca fiind eficienţa cu care este cheltuită 
o anumită cantitate de muncă. În funcţie şi de caracterul muncii depuse, formele de manifestare 
ale productivităţii acesteia sunt: productivitatea muncii sociale, productivitatea muncii 
individuale (medie) şi productivitatea muncii marginale. 
 ◊ Productivitatea muncii sociale (WVN) exprimă eficienţa cheltuirii muncii, în procesul 
producţiei de bunuri şi servicii la nivelul economiei naţionale, sau, randamentul cu care este 
utilizată munca, în condiţii medii de înzestrare tehnică, de organizare a producţiei, de calificare şi 
intensitate.  
 Ea se determină ca un raport între indicatorii macroeconomici (venitul naţional - VN, 
produsul intern brut - PIB, produsul naţional brut - PNB etc.) şi populaţia ocupată sau activă (L), 
folosindu-se relaţiile:  

W  
L

VN
 ;  W  

L

PIB
 ;  W  

L

PNB
   

Ea nu se determină, deci, ca o medie a productivităţilor individuale, luîndu-se în calcul valoarea 
adăugată brută (netă) la nivel de economie naţională şi nu producţia brută naţională.  
 ◊ Productivitatea medie a muncii (WLm) se referă la randamentul cu care este utilizat 
factorul uman la nivelul fiecărui agent economic, în funcţie de condiţiile specifice de înzestrare 
tehnică, organizare, calificare şi intensitate a muncii. Ea reflectă eficacitatea sau rodnicia cu care 
este cheltuită o anumită cantitate de muncă. Creşterea productivităţii muncii individuale stă, 
practic, la baza sporirii productivităţii muncii sociale.  
 Aceasta se măsoară prin raportarea volumului producţiei totale (Q) la cantitatea de 
muncă depusă (L), după cum urmează:  

WLm  
L

Q




 ,  în care: 

WLm - productivitatea muncii; Q - cantitatea de bunuri şi servicii obţinute; L - numărul de 
lucrători sau numărul de ore-muncă. Exprimarea producţiei (Q) se face fie în unităţi fizice 
(bucăţi, kg, tone etc.), fie în unităţi valorice (lei, dolari, euro etc.), iar cheltuiala de muncă (L) se 
exprimă prin numărul de salariaţi sau unităţile de timp alocate (ore, zile, luni, ani etc.).  
 ◊ Productivitatea marginală a muncii (WLmg) exprimă eficienţa ultimei unităţi de muncă 

implicate în activitatea economică şi se determină ca raport între variaţia absolută a producţiei 
(Q) şi variaţia absolută a cantităţii de muncă (L), astfel: 

WLmg   
L

Q




   

Sub alt înţeles, reprezintă producţia suplimentară (Q) ce se poate obţine în condiţiile 
utilizării unei unităţi adiţionale din factorul de muncă (L). 
  Productivitatea capitalului (WK) pune în evidenţă legătura dintre capital şi rezultatele 

producţei şi reflectă randamentul cu care este utilizat capitalul tehnic productiv. Se exprimă, ca şi 
în cazul factorului muncă, prin indicatorii productivitate medie şi productivitate marginală.  
 ◊ Productivitatea medie a capitalului (WKm) se calculează ca raport între rezultatele 
obţinute într-o perioadă de timp (Q) şi capitalul tehnic utilizat (K). Relaţia dintre factorul 
capital şi rezultatele producţiei se mai poate interpreta şi sub forma coeficientului mediu al 
capitalului (Km), care exprimă necesarul de capital pentru obţinerea unei unităţi de producţie. 
Avem astfel următoarele două relaţii: 

WKm    
K

Q




 ;  Km    
Q

K




   

 ◊ Productivitatea marginală a capitalului (WKmg) exprimă eficienţa ultimei unităţi din 

capitalul tehnic atras şi utilizat în activitatea economică şi se determină ca raport între variaţia 
absolută a producţiei (Q) şi variaţia absolută a capitalului tehnic utilizat (K). În mod similar 



                                                                           

 

10 
 

cu relaţia de mai sus, coeficientul marginal al capitalului (Kmg) este un raport între capitalul 
suplimentar utilizat (K) şi sporul de producţie aferent (Q), deci: 

WKmg    
K

Q




  ;  Kmg    
Q

K




 

  Productivitate pământului (naturii) (WP) exprimă eficienţa factorului de producţie 

natural utilizat în activitatea economică (terenuri arabile, forestiere, păşuni, livezi etc.).  
 ◊ Productivitatea medie a pământului (WPm) se calculează ca raport între efectul util 

obţinut (Q) şi suprafaţa de teren utilizată (P) pentru obţinerea efectului util (producţiei 
agricole), după relaţia:  

WPm    
P

Q




 

 ◊ Productivitatea marginală a pământului (WPmg) exprimă randamentul ultimei unităţi de 

teren (m2, ha) atras în activitatea economică şi se determină ca raport între variaţia absolută a 
producţiei (Q), exprimată fizic sau valoric şi variaţia absolută a suprafeţei de teren (P), după 
relaţia:  

WPmg    
P

Q




 

 Determinării productivităţii factorilor prin metoda clasică, i se obiectează faptul că o 
producţie creată prin aportul combinat al tuturor factorilor de producţie  se raportează, pe rând, la 
fiecare factor de producţie, ca şi cum ar fi rezultatul acestuia, ceea ce evident nu corespunde 
realităţii. Totodată, sunt posibile evoluţii contradictorii ale productivităţii unor factori în cazul 
substituirii lor. De pildă, prin substituirea parţială a muncii cu echipamente de producţie la nivel 
tehnic superior, poate apare următoarea situaţie: productivitatea muncii creşte, dar 
productivitatea capitalului fix (acesta exprimat prin preţ) se micşorează, ceea ce necesită o 
analiză suplimentară pentru luarea deciziei de substituire dintre factori.   

Pentru a depăşi aceste dezavantaje (limite), se utilizează una dintre metodele de calcul 
existente în economia modernă, respectiv cea a funcţiilor de producţie.   
 Funcţiile de producţie reprezintă legătura exprimată funcţional dintre rezultatul unei 
activităţi de producţie (Q) şi factorii care o determină (munca salariată, capitalul tehnic etc.). 
Forma generală a funcţiei de producţie cu “n” variabile este  
 

Q  f (x1, x2, x3,…xn), 
 

în care x1, x2, x3,…xn  sunt factorii de producţie variabili. Funcţia de producţie arată toate 
combinaţiile posibile de factori şi produsul obţinut.  

În acest caz, se apreciază că cea mai bună legătură între rezultatele producţiei şi factorii 
de producţie, în condiţiile substituibilităţii parţiale între factori, este funcţia de tip Coob-Douglas, 
formulată de economiştii C. W. Coob şi P. H. Douglas, care se prezintă ca o relaţie de tipul Q  f 
(K, L). Conform acesteia, producţia depinde de mărimea capitalului şi de cantitatea de muncă 
folosită:   
 

Q  A  K  L  , 
 

în care, Q - producţia scontată exprimată valoric; K - capitalul tehnic utilizat; L - munca folosită 
exprimată prin număr de salariaţi; A - coeficientul de proporţionalitate între muncă şi capital;  - 
coeficientul de elasticitate a producţiei faţă de capital;  - coeficientul de elasticitate a producţiei 
în raport cu munca. Deci: A, ,  sunt parametrii pozitivi care influenţează factorii în felul lor 
specific. 
 Pe baza funcţiei de producţie Cobb-Douglas se pot calcula următorii indicatori cu 
însemnătate în analiza microeconomică: 
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 1. Productivitatea medie (randamentul mediu - R):  

RL    
L

Q

 
 

L

LKA  

 
  A  K  L-1 

RK    
K

Q

 
 

K

LKA  

 
  A  K-1  L 

 
2. Productivitatea marginală (randamentul marginal sau diferenţial - RD): 

RDL    
L

Q




 
  A  K  L-1    RL 

RDK    
K

Q




 
  A  K-1 L    RK 

 
3. Elasticitatea producţiei în raport cu factorii care o determină (EL , EK):  

EL   
L

Q




 
: 

L

Q

 
   RL  : RL    

EK   
K

Q




 
: 

K

Q

 
   RK  : RK    

 
 

1.2.2. Clasificarea costurilor de producţie 

 
Conform unei definiţii1 de largă circulaţie în literatura economică, costul de producţie 

este expresia monetară (valorică) a consumului de factori de producţie, pentru obţinerea unui 
bun sau serviciu, sau, altfel spus, reprezintă totalitatea cheltuielilor legate de consumul de 
factori de producţie, în vederea producerii şi vânzării bunurilor economice.   
 Exprimarea valorică a tuturor acestor cheltuieli permite măsurarea şi comparabilitatea 
consumului tuturor factorilor de producţie folosiţi, indiferent de natura lor. De asemenea, 
cheltuielile cu factorii de producţie utilizaţi şi consumaţi trebuie să se regăsească în preţul de 
vânzare al bunurilor şi serviciilor, pentru a putea fi recuperate şi, astfel, continuată activitatea 
economică. 
 Includerea acestor cheltuieli în preţul de vânzare al bunului economic se face prin costul 
de producţie, iar acesta reprezintă, de fapt, "efortul" valoric pe care îl face firma pentru a produce 
şi a aduce pe piaţă un anumit bun sau serviciu.   
 În teoria microeconomică modernă există două concepţii (moduri) de evaluare a 
costurilor de producţie, la nivelul unui agent economic, respectiv: concepţia contabilă şi 
concepţia economică.   
 Potrivit modului de gândire contabil, costul de producţie este echivalent cu noţiunea de 
cost contabil (cost explicit). Într-adevăr, atunci când evaluează costul de producţie al firmei, 
contabilul nu ia în considerare decât totalitatea cheltuielilor pe care întreprinzătorul le suportă cu 
achiziţionarea factorilor necesari desfăşurării activităţii şi a celor legate de obligaţiile fiscale. 
Acestea alcătuiesc costul explicit pe o anumită perioadă şi se evidenţiază prin intermediul unor 
documente specifice şi facturilor plătite de firmă. Concret, în acest tip de cost se cuprind 
următoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli cu plata salariilor şi a altor drepturi de personal; 
cheltuieli cu plata materiilor prime, materialelor, energiei şi combustibilului; cheltuieli cu 
amortismentele; cheltuieli cu plata serviciilor telefonice, a chiriei etc.; cheltuieli cu plata 
impozitelor şi taxelor ş.a.  

                                                           
1 Niţă Dobrotă, Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997. 
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 Diferenţa dintre venitul total încasat (cifra de afaceri) şi costul explicit (contabil) total 
înregistrat constituie profitul brut contabil al firmei. Din acesta, dacă se scade impozitul pe profit 
calculat conform procedurilor fiscale reglementate, rezultă profitul net contabil, care rămâne la 
dispoziţia firmei. 
 Conform concepţiei economice, costul de producţie este mult mai cuprinzător, incluzând 
în structura sa atât costurile explicite, cât şi costurile numite implicite sau "imputabile" 
producţiei.  
 În general, costurile explicite se referă la acele cheltuieli efectuate către terţi, ele 
corespunzând în mare parte plăţii factorilor achiziţionaţi din exterior. Dar, firmele pot utiliza şi 
factori proprii, pe care nu-i cumpără de la alţi agenţi economici, deoarece îi are în proprietate. 
Costurile de producţie care s-ar înregistra, dacă aceste resurse proprii ale firmei ar fi procurate în 
mod oneros, constituie costuri implicite. 
 Costurile implicite reflectă, deci, consumurile factorilor pe care îi posedă firma, 
respectiv: pământul, clădirile, capitalul propriu, munca proprietarilor de organizare şi conducere 
a activităţii etc.    
 În acest caz, costul de producţie (economic) este mai mare decât costul contabil, 
incluzând în structura sa şi ceea ce constituie profitul normal, ca o recompensă a consumului de 
factori de producţie ai proprietarului- întreprinzător, neevidenţiat în costul contabil.  

Costul implicit înseamnă, astfel, costul de oportunitate al factorilor de producţie aflaţi în 
proprietatea întreprinzătorului (firmei), respectiv suma tuturor veniturilor care ar fi putut fi 
obţinute de către el de pe urma factorilor aflaţi în proprietate, în cea mai bună variantă de 
utilizare, la care însă a renunţat. Ca atare, aceste venituri trebuie să se regăsească în aşa-numitul 
profit normal, echivalent cu noţiunea de cost implicit.  
 Costul implicit are importanţă numai pentru determinarea profitului economic, ca 
diferenţă între venitul total încasat şi costul total de producţie (suma dintre costul explicit şi 
costul implicit). În acest caz, profitul economic (Pe) ne apare ca o parte a profitului contabil (Pc), 
restul constituind-o profitul normal (Pn):  

 
Pc  Pn  Pe . 

  
Tipologia (structura) costurilor pune în evidenţă rolul şi semnificaţia economică a 

acestora, din diferite unghiuri de vedere ale analizei economice şi ale comportamentului  
agenţilor economici.  
 Cea mai generală tipologie a costurilor exprimă clasificarea acestora după trei grupe de 
criterii:  
 
 I. După relaţia dintre evoluţia diferitelor cheltuieli şi modificarea producţiei, costul de 
producţie se împarte în următoarele: 

a) categoria costuri fixe (CF), în care se includ acele cheltuieli de producţie care, pe 
termen scurt, nu depind de volumul producţiei, rămânând relativ constante, independent 
de modificarea producţiei, precum: amortizarea capitalului fix, cheltuielile cu chiria, 
iluminatul general şi încălzirea unităţilor, dobânzile, salariile personalului administrativ 
etc. Dacă Q  0, CF  0.   
b) categoria costuri variabile (CV), în care sunt incluse acele cheltuieli de producţie, 
care, pe termen scurt, evoluează în acelaşi sens cu modificarea producţiei, precum: 
cheltuieli cu materii prime şi materiale, combustibili, energie pentru producţie, salariile 
personalului productiv etc. Dacă Q  0, CV  0.  
c) categoria costuri totale (CT), care cuprinde suma costurilor fixe şi variabile, adică: CT 
= CF + CV . 
 
II. După modul de raportare a costurilor de producţie (totale, fixe sau variabile) la 

producţia obţinută, se obţin următoarele categorii de costuri medii (unitare):  
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a) costul mediu fix (CMF); este costul fix pe o unitate de produs sau de serviciu şi se 
calculează prin raportarea costurilor fixe totale la producţia obţinută (Q), adică:  

CMF   
Q

CF




 
b) costul mediu variabil (CMV); se calculează prin raportarea costurilor variabile totale 
la producţia obţinută şi exprimă costul variabil pe fiecare unitate de producţie, astfel:  

CMV   
Q

CV




 
c) costul mediu total (CMT); se determină ca raport între costul total de producţie şi 
volumul producţiei sau ca sumă a costului mediu fix şi costului mediu variabil, astfel:  

CMT   
Q

CT




  sau 

CMT = CMF + CMV 
 

III. Interdependenţa dintre creşterea producţiei şi creşterea costului total de producţie se 
reflectă cu ajutorul costului marginal (Cmg). Acesta este definit sub forma sporului de cheltuieli 
totale (CT), antrenat de creşterea cu o unitate a volumului producţiei (Q), iar dacă luăm în 
considerare creşteri de producţie infinit de mici, costul marginal apare ca derivată a funcţiei 
costului total:    

Cmg   
Q

CT




  sau  Cmg   
Q

CT




 
Determinarea costului marginal are un rol hotărâtor în stabilirea variantelor optime ale 

producţiei viitoare, în aşa fel încât sporul producţiei să se obţină cu un efort cât mai redus. În 
acest sens, mărimea costului marginal poate fi mai mare, egală sau mai mică decât a costului 
mediu (unitar). Costul marginal are o importanţă deosebită în luarea deciziilor privind sporirea 
producţiei de bunuri. Urmărind creşterea profiturilor, agenţii economici vor fi stimulaţi în 
realizarea de producţii suplimentare, doar în situaţia în care costul marginal va fi mai mic decât 
costul mediu (unitar), astfel: Cmg < CM. 
 

1.3. CONSUMUL, ECONOMIILE ŞI INVESTIŢIILE LA NIVEL MACROECONOMIC 

1.3.1. Consumul şi economiile 

 
 Consumul reprezintă partea din venit cheltuită pentru cumpărarea de bunuri şi servicii, 
destinate satisfacerii directe a trebuinţelor populaţiei şi/sau necesităţilor generale ale societăţii. 
 Consumul, la nivel macroeconomic, trebuie analizat sub cele două forme ale sale: 
consum final şi consum intermediar. 
 1. Consumul final reprezintă ansamblul cheltuielilor care permit satisfacerea directă a 
nevoilor umane, individuale şi colective. Acestea sunt cheltuieli care nu contribuie în mod direct 
la creşterea producţiei. Mărimea consumului final (producţiei finale) se determină ca diferenţă 
între valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor provenite din producţia internă şi din import, pe de 
o parte, şi valoarea bunurilor intrate în consumul intermediar, a celor pentru investiţii şi a celor 
pentru  export, pe de altă parte. 
 Consumul final se împarte la rândul său în două categorii: consumul privat şi consumul 
public. 
 a. Consumul privat cuprinde, conform practicii statistice internaţionale, toate bunurile 

materiale şi serviciile cumpărate de populaţie (gospodăriile private) inclusiv cele 
provenite din producţia proprie, în scopul satisfacerii necesităţilor. În cadrul acestui 
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consum se includ: cumpărările de pe piaţă de bunuri durabile şi de consum curent (cu 
excepţia imobilelor şi terenurilor); achiziţionarea de servicii (transport, telecomunicaţii, 
poştă etc.); cumpărările de produse agroalimentare ş.a.m.d. 
 b. Consumul public cuprinde consumurile din instituţiile administraţiei centrale şi locale 
de stat, efectuate pentru prestarea serviciilor publice. Altfel spus, în consumul public (de 
stat) se includ acele cheltuieli făcute pentru prestarea serviciilor social-administrative, 
care sunt puse la dispoziţia colectivităţii fără o plată specială. Acest consum se poate 
cuantifica însumând cheltuielile cu bunurile consumate sau achiziţionate pentru prestarea 
serviciilor publice (consumul intermediar al statului), amortizarea capitalului fix, salariile 
angajaţilor din sectorul public. 

 2. Consumul intermediar (producţia intermediară) reprezintă valoarea bunurilor 
economice provenite din procese de producţie anterioare şi care sunt folosite şi consumate în alte 
procese de producţie, în scopul creării de noi bunuri şi servicii. Acest consum cuprinde astfel: 
cheltuieli cu materii prime, materiale, subansamble, energie, combustibili, reparaţii curente, piese 
de schimb etc.  
 În evoluţia sa, consumul este supus influenţei anumitor categorii de factori determinanţi. 
 În cele ce urmează vom analiza influenţa acestora asupra consumului final, întrucât 
consumul intermediar se deduce, după cum se ştie, din calculul venitului naţional.   
 Factorul care joacă rolul cel mai important în evoluţia consumului, la nivel 
macroeconomic, este venitul naţional disponibil (VND), adică venitul naţional (VN) corectat cu 
soldul încasărilor şi plăţilor în raport cu străinătatea (soldul transferurilor curente cu străinătatea - 
STCS), astfel: VND = VN + STCS. 
 Corelaţiile dintre venituri şi cheltuielile pentru consum au fost analizate în teoria 
economică şi sintetizate în aşa-zisele legităţi ale consumului.  
 În cadrul acestora s-a impus ca importanţă “legea psihologică fundamentală”, formulată 
de economistul englez J. M. Keynes, conform căreia, “odată cu creşterea sau scăderea 
venitului, oamenii înclină, de regulă şi în medie, să-şi mărească sau să-şi diminueze consumul, 
dar într-o proporţie mai redusă”.  
 Cu alte cuvinte, variaţia consumului C este de acelaşi semn cu cea a venitului V, dar 

într-o proporţie mai mică, adică V  C, iar raportul 
V

C




 este, în dinamică, pozitiv şi 

subunitar.  
  Legătura funcţională dintre venit şi consum se exprimă prin înclinaţiile către consum, 
respectiv: înclinaţia medie şi înclinaţia marginală. Acestea exprimă tendinţa indivizilor de a 
cheltui o parte din venitul lor pentru procurarea bunurilor de consum (satisfactori). 
 
  Înclinaţia medie spre consum (c) reprezintă raportul dintre consumul total şi venitul 
disponibil, adică:  

c  
C

V
 

Ea arată cât se cheltuieşte pentru consum dintr-o unitate monetară de venit. Dacă acest raport 
este exprimat procentual, el reprezintă rata consumului, adică ponderea consumului total în 
venitul disponibil: 

c  
C

V
  100 

  Înclinaţia marginală spre consum (c) se calculează ca raport între variaţia 
consumului (C) şi variaţia corespunzătoare a venitului (V), conform relaţiei:  

c  



C

V
 

Ea exprimă creşterea (descreşterea) consumului la o creştere  (scădere) unitară a venitului. Altfel 
spus, reprezintă consumul suplimentar realizat de o persoană (gospodărie) atunci când primeşte o 
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unitate monetară suplimentară de venit. După cum am precizat, conform legii psihologice 
fundamentale, (c) se prezintă, de regulă, ca o mărime pozitivă, dar subunitară, adică:  0  c  1. 
De precizat, că înclinaţia marginală spre consum poate atinge, cel puţin teoretic, şi valoarea 0, 
atunci când C = 0 (consumul rămâne constant la variaţia venitului), şi valoarea 1, atunci când 
C = V (consumul variază în aceeaşi proporţie cu venitul), adică: 0  c  1. 
 Un alt factor determinant al consumului îl constituie avuţia (bogăţia), care reprezintă 
valoarea tuturor bunurilor (activelor), tangibile şi intangibile, ce se află în proprietatea 
gospodăriilor familiale şi/sau administraţiilor publice. Avuţia este o mărime de stoc care poate fi 
determinată la o anumită dată, spre deosebire de venit care este un flux într-o perioadă de timp. 
Între cele două variabile economice există însă o strânsă legătură, întrucât bunurile care 
alcătuiesc avuţia îndeplinesc de regulă caracteristicile bunurilor economice, astfel că acestea au o 
valoare economică de piaţă.   

Ca atare, aceste active au capacitatea de a genera în viitor un flux de venituri pentru 
deţinătorii lor. Putem spune, deci, că un stoc de active (fizice şi financiare) deţinut de o persoană 
fizică (gospodărie familială) este un potenţial generator de fluxuri de venituri, iar modificările 
intervenite în volumul şi structura activelor influenţează fluxul de venituri şi implicit cheltuielile 
de consum. Faptul că o avere mai mare poate duce la un consum superior este denumit efectul de 
avuţie.     

De asemenea, evoluţia consumului este influenţată şi de anticipările sau previziunile 
privind venitul viitor, preţurile şi bogăţia. Acestea influenţează însă în mod diferit consumul, 
după cum este vorba de anticipări privind veniturile sau bogăţia şi anticipări privind preţurile.  
 Astfel, dacă indivizii se aşteaptă ca într-un viitor apropiat nivelul general al preţurilor să 
crească (anticipări pesimiste), ei vor fi destul de motivaţi să-şi sporească cheltuielile prezente de 
consum. Invers, o perspectivă a scăderii preţurilor (anticipări optimiste) va determina o reducere 
a cheltuielilor de consum prezente sau, mai bine spus, o amânare a acestora pentru o perioadă 
imediat ulterioară.   
 Previziunile pesimiste, în ceea ce priveşte veniturile sau bogăţia (de exemplu, perspectiva 
intrării în şomaj a unei persoane angajate), pot determina menajele să reducă anumite cheltuieli 
de consum (menţinându-şi însă consumul la un nivel minim vital) şi să economisească mai mult. 
Când previziunile sunt optimiste (de exemplu, aşteptarea promovării pe un post sigur şi mai bine 
plătit), consumul prezent are o tendinţă de creştere, în dauna economiilor, şi în special, datorită 
contractării de împrumuturi, ce urmează a fi rambursate ulterior.    

Întrucât venitul (V) are drept scop atât satisfacerea trebuinţelor prezente, cât şi a celor 
viitoare, în consecinţă, acesta se împarte într-o anumită proporţie în cheltuieli de consum (C) şi 
economii (E). Aşadar, surplusul de venit peste cheltuielile de consum îl constituie economiile, de 
unde rezultă:  

V  C + E 
 

 Trebuie să se facă distincţie între conceptele de  economisire şi economii. Astfel, în timp 
ce economisirea este un proces care se realizează în decursul unei perioade de timp, reprezentând 
un flux de venituri acumulate, economiile constau în veniturile acumulate la sfârşitul unei 
perioade şi reprezintă un stoc de valoare, altfel spus, sunt un rezultat al economisirii. 
 Volumul economiilor, la nivel macroeconomic, este rezultatul comportamentului general 
al indivizilor şi agenţilor economici care activează într-o economie naţională. 
 Ca şi consumul, economiile depind, în mod evident, de factorul obiectiv şi primordial - 
venitul disponibil. 
 În acest sens, proporţia între economii şi venit sau tendinţa de a economisi se exprimă - 
ca şi în cazul consumului - prin conceptele: înclinaţie medie şi înclinaţie marginală.  
 

 Înclinaţia medie spre economii (e) exprimă raportul dintre volumul economiilor (E) şi 
venitul disponibil (V), adică: 
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e  
E

V
  

Dacă raportul se calculează procentual putem vorbi de rata economiilor, calculată astfel:  

e  
E

V
  100 

Ea semnifică ponderea economiilor în totalul venitului disponibil. Înclinaţia medie spre economii 
ne arată cât se economiseşte dintr-o unitate monetară de venit disponibil, la un moment dat. 
 
  Înclinaţia marginală spre economii (e) reprezintă raportul dintre variaţia economiilor 
(E) şi variaţia venitului (V), astfel:  

e  



E

V
  

Aceasta ne arată cu câte unităţi variază economiile la variaţia cu o unitate a venitului sau, altfel 
spus, exprimă sporul (reducerea) economiilor datorate creşterii (scăderii) venitului cu o unitate.  
 Având în vedere caracteristicile psihologice ale fiinţei umane, obiceiuri şi tradiţii, Keynes 
a analizat o categorie aparte de factori, de natură subiectivă, care pot influenţa economiile şi 
implicit consumul. Acesta a inclus în această categorie câteva mobiluri (motive) care determină 
indivizii şi familiile să diminueze cheltuielile de consum în favoarea creşterii economiilor, 
precum:  

 dorinţa oamenilor de a crea o rezervă pentru situaţii neprevăzute; 
 dorinţa de a putea beneficia de dobânzi şi sporuri de valoare; 
 sentimentul de independenţă, de siguranţă şi libertate;  
 dorinţa de a avea o sumă lichidă curentă pentru a pune în aplicare unele proiecte 

speculative sau comerciale;  
 intenţia de a lăsa o avere considerabilă moştenitorilor;  
 satisfacerea zgârceniei, proprie naturii umane ş.a.    

 De precizat, că economiile naţionale (En) se împart în trei categorii diferite:  economiile 
personale (EP), care sunt formate pe seama venitului disponibil al menajelor;  economiile brute 
ale firmelor (EBE), care sunt egale cu deprecierea (amortizarea) plus veniturile nedistribuite; 
excedentul guvernamental (EG), care reprezintă suma rămasă după efectuarea cheltuielilor 
publice, din totalul resurselor financiare publice, mobilizate la dispoziţia statului. Deci:  

En  EP + EBE + EG 
 

 Economiile, în esenţa lor, au un rol progresist în societate prin capacitatea lor de a se 
transforma în investiţii. De altfel, pe termen lung, formarea capitalului unei ţări este 
determinată de rata naţională de economisire. În cazul în care o ţară economiseşte mult, cresc 
posibilităţile pentru investiţii, economia beneficiind de o creştere accentuată a producţiei 
potenţiale. Dacă rata economiilor unei ţări are o valoare scăzută, echipamentele şi unităţile 
productive se uzează moral, iar infrastructura începe să se deterioreze.  

Astfel, dacă V  C + E, rezultă că şi V C + E, ceea ce înseamnă că suma 
înclinaţiilor spre consum şi economii, medii şi marginale, este egală cu unitatea; astfel:   

 
c + e  1    şi    c + e  1 

O analiza comparativă a datelor statistice la nivel naţional pune în evidenţă următoarele 
concluzii (corelaţii) privitoare la dinamica consumului şi a economiilor, în raport cu venitul 
disponibil: 

 atât consumul, cât şi economiile sporesc pe măsură ce venitul creşte, dar în proporţii 
diferite; sporurile consumului sunt descrescătoare, iar sporurile economiilor sunt 
crescătoare; 

 atât înclinaţia medie (c), cât şi înclinaţia marginală spre consum (c') au o dinamică 
descendentă, în raport cu creşterea venitului, adică consumul suplimentar ca urmare a 
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creşterii cu o unitate a venitului are o tendinţă de scădere; se pleacă de la o înclinaţie 
marginală mare, apropiată de valoarea 1 (C  V) şi se ajunge la o înclinaţie 
marginală mică, care se va apropia treptat de valoarea 0, pe măsură ce venitul va 
creşte (C  V); oricum, în dinamică însă, avem relaţia: 0  c  1; 

 în mod simetric, atât înclinaţia medie (e), cât şi înclinaţia marginală spre economii (e') 
au o dinamică ascendentă faţă de creşterea venitului, adică economiile suplimentare 
realizate ca urmare a creşterii cu o unitate a venitului au o tendinţă de creştere; se 
pleacă de la o înclinaţie marginală mică, apropiată de valoarea 0 (E  V) şi se 
ajunge la o înclinaţie marginală mare, care se va apropia treptat de valoarea 1, dacă 
venitul va spori continuu (E  V); de asemenea, avem relaţia:  0  e'  1; 

 cunoscând aceste două evoluţii, ale înclinaţiilor spre consum şi economii, putem 
concluziona că până la un anumit punct (când c'  e'), C  E, iar peste acest punct, 
E  C;  

 înclinaţia marginală spre consum şi înclinaţia marginală spre economii reprezintă 
noţiuni complementare; aşa cum venitul este destinat consumului şi economiilor, la 
fel, fiecare unitate monetară suplimentară de venit trebuie împărţită între consum 
suplimentar şi economii suplimentare;   

 

1.3.2. Investiţiile; multiplicatorul şi acceleratorul 

 
În mod necesar, la nivel macroeconomic, economiile apar ca o condiţie a investiţiilor, 

astfel că ansamblul economiilor realizate la nivel naţional nu reprezintă altceva decât  potenţiale 
investiţii. Putem spune că economiile şi investiţiile dintr-o ţară sunt, de fapt, faţete diferite ale 
aceluiaşi proces; deci, pot fi considerate două mărimi egale:  I  E. 
  În funcţie de destinaţia bunurilor de capital achiziţionate, se pot distinge două mari 
categorii de investiţii:  
 a) investiţii de înlocuire (de reproducţie), destinate înlocuirii bunurilor de capital fix 

scoase din funcţiune, ca urmare a deprecierii lor şi care permit menţinerea stocului de 
capital fix. Sursa de finanţare a acestora o constituie amortizarea.   

 b) investiţii nete (de dezvoltare), destinate sporirii volumului capitalului real (tehnic), 
adică creşterii volumului capitalului fix şi a stocurilor materiale. Aceste investiţii asigură 
sporirea capacităţilor productive şi reprezintă formarea netă de capital. Sursa de finanţare 
a acestora este venitul economisit. 

 Suma invesiţiilor de înlocuire (Ii) şi a investiţiilor nete (In) formează investiţiile brute 
(Ib), care contribuie la formarea brută de capital.  
 

Ii + In  Ib;   Ib  In + A 
 
  De precizat, că această egalitate dintre economii şi investiţii se verifică atunci când 
considerăm investiţiile în accepţiunea largă (prezentată mai sus), adică luăm în considerare şi 
posibilitatea plasamentelor pe piaţa de capital a unei părţi din veniturile neconsumate şi 
economisite. În caz contrar, relaţia de egalitate poate deveni o relaţie de inegalitate relativă:   I  
E. 
 În timp ce economiile exprimă comportamentul colectiv al consumatorului individual, 
investiţiile reflectă comportamentul colectiv al întreprinzătorului individual. 
 Corelaţiile care se formează în timpul şi spaţiul economic între investiţii, venit, consum, 
economii, iarăşi venit, consum ş.a.m.d. au fost analizate în teoria macroeconomică sub 
denumirile de: principiul multiplicatorului şi principiul acceleratorului.   
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  Principiul multiplicatorului2 exprimă raportul de cauzalitate care se formează între 
creşterea investiţiilor şi creşterea veniturilor,  sub forma unui coeficient de amplificare (K), ce 
ne arată mărimea creşterii veniturilor, ca urmare a creşterii cu o unitate a investiţiei, astfel:  

                                                                   K  


V

I
 

Acesta evidenţiază efectul de multiplicare a veniturilor pe seama investiţiei, astfel că sporirea 
investiţiilor influenţează de K ori creşterea veniturilor, deci: 
 

V  K  I ,  iar K  1 
 

 După cum ştim, la nivel macroeconomic, E = I, de unde rezultă că şi E = I, deci: I = 
V  C. Relaţia multiplicatorului devine în acest fel următoarea:  

K  


 
V

V C
  sau   K  

1

1 


C
V

 

Dacă ţinem seama că raportul 



C

V
 reprezintă înclinaţia marginală spre consum (c'), atunci: 

K  
1

1 c
       (1) 

Dar, (1  c) reprezintă înclinaţia marginală spre economisire (e), deci: 1  c  e şi ca atare 
multiplicatorul va fi de forma:  

K  
1

e
            (2) 

 Potrivit relaţiilor (1) şi (2) ale multiplicatorului, valoarea acestuia este cu atât mai mare 
cu cât înclinaţia marginală spre consum este mai mare, sau, înclinaţia marginală spre economii 
este mai mică.  
 Pornind de la relaţia V  K  I, vom avea în continuare relaţiile de interdependenţă (a) 
şi (b):  
 

V   
1

1 c
  I       (a)  

V   
1

e
  I           (b)  

  
 

 Principiul acceleratorului3 exprimă raportul de cauzalitate dintre creşterea 
veniturilor şi creşterea  investiţiilor. Conform acestui principiu, o sporire a cererii bunurilor de 
consum, în urma creşterii veniturilor, va antrena o creştere, mai mult decât proporţională, a 
producţiei bunurilor de capital (de investiţii).  
 Altfel spus, principiul acceleratorului exprimă efectul creşterii veniturilor asupra 
investiţiilor, sub impulsul stimulativ al sporirii cererii de consum. El evidenţiază relaţia existentă 
între modificarea cererii bunurilor de consum şi cea a bunurilor de capital.   
 Logica acestui principiu se poate prezenta astfel: o creştere a venitului ( V) generează o 
sporire a cererii bunurilor de consum ( C); producătorii de bunuri de consum urmăresc să-şi 
adapteze oferta (producţia) la modificarea cererii ( Q); pentru a spori producţia este necesară o 
investiţie suplimentară în bunuri de capital ( I), crescând cererea pentru astfel de bunuri şi 
implicit producţia acestor bunuri. 
                                                           
2 Conceptul de multiplicator a fost introdus pentru prima dată în teoria economică de R. F. Kahn în anul 1931. 
Ulterior, J. M. Keynes a generalizat folosirea multiplicatorului în cadrul interacţiunii dintre investiţii şi venit.    
3 Principiul accelerării a fost formulat pentru prima dată de A. Aftalion (1909) şi dezvoltat de economistul american 
J. B. Clark (1917). De studiul acceleratorului s-au mai ocupat S. Kuznetz, R. F. Harrod şi  P. A. Samuelson. 
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 Acceleratorul (a) se exprimă cu ajutorul următoarei relaţii:  

a  



I

V
  

I I

V V
1 0

1 0




,     I   a  V  

Dacă investiţia din anul de bază (I0) a fost nulă, formula acceleratorului devine:  

a  
I

V V
1

1 0
 

I

V
1


  şi  a  1 

 Conform relaţiilor de mai sus, acceleratorul este o mărime care ne arată cu cât sporesc 
investiţiile, în urma creşterii cu o unitate a venitului (venit, care după cum am precizat, stă la 
baza unei creşteri a cererii de consum). Astfel, dacă toate capacităţile de producţie sunt utilizate, 
o modificare a cererii de bunuri de consum generează o schimbare de o mai mare amplitudine a 
investiţiei.  
 

1. 4. INFLAŢIA: CONCEPT, FORME, MĂSURARE  

1.4.1. Forme cauzale ale inflaţiei 

 
Inflaţia contemporană reprezintă un dezechilibru macroeconomic monetaro-material, 

care exprimă existenţa în circulaţie a unei mase monetare ce depăşeşte nevoile reale ale 
economiei (circulaţiei), fapt ce conduce la deprecierea banilor şi la creşterea durabilă şi 
generalizată a preţurilor bunurilor şi serviciilor dintr-o economie.  

Mecanismul inflaţionist este nemijlocit legat de cauzele principale care provoacă acest 
fenomen. În acest sens, trebuie analizate corelaţiile care se stabilesc între cererea agregată, oferta 
agregată şi nivelul preţurilor. 
 Ştiind că într-o economie de piaţă funcţională nivelul mediu al preţurilor la scară 
macroeconomică este determinat de interacţiunea dintre cererea agregată (CA) şi oferta 
agregată (OA), iar punctul de întâlnire a celor două categorii macroeconomice va determina 
preţul de echilibru (PE), atunci acest preţ va oscila în funcţie de variaţiile cererii şi ofertei 
globale. Pe o reprezentare grafică, intersecţia curbelor care reprezintă cererea şi oferta agregată 
va indica nivelul preţului de echilibru.  
 Înţelegerea mecanismului interacţiunii dintre aceste două variabile macroeconomice 
permite deducerea cauzelor fundamentale ale inflaţiei.  
 În acest sens, se pot desprinde două mari forme cauzale ale inflaţiei contemporane: 
inflaţie prin cerere şi inflaţie prin costuri. 
 

* Inflaţia prin cerere  
 
 Acest tip de inflaţie apare ca urmare a creşterii cererii agregate, într-o anumită perioadă, 
într-un ritm mai mare decât oferta agregată. Altfel spus, excesului de cerere solvabilă îi 
corespunde o ofertă rigidă, care nu se poate adapta la exigenţele cererii.   
 La o asemenea evoluţie a cererii, firmele producătoare vor avea două tipuri de reacţii: 
preponderent de creştere a producţiei sau preponderent de creştere a preţurilor.   
 Dacă în economie există capacităţi de producţie subutilizate şi şomajul este la un nivel 
relativ ridicat, atunci creşterea cererii agregate poate antrena în mod direct o sporire a producţiei 
(ofertei agregate), într-un ritm mai mare faţă de creşterea nivelului general al preţurilor, adică 
suntem în situaţia unei oferte elestice care poate asigura echilibrul pe piaţa bunurilor. Este 
momentul în care economia poate fi relansată, iar şomajul diminuat. Din acest motiv, sunt 
economişti care promovează conceptul de „politică inflaţionistă”, recomandând-o factorilor 
politici ca remediu pentru ieşirea din criză şi creşterea ocupării.  
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 Cu cât oferta (producţia) este mai inelastică, adică în economie nu există capacităţi de 
producţie subutilizate, iar şomajul este redus ca nivel, cu atât firmele vor răspunde la creşterea 
cererii îndeosebi prin creşteri de preţuri, generându-se astfel un puseu inflaţionist. În această 
situaţie, recomandarea „politicii inflaţioniste” este inoportună şi inadecvată. 
  În general, o astfel de inflaţie este specifică perioadelor de avânt sau boom economic, 
când posibilităţile de a lărgi dimensiunile producţiei sunt limitate, iar unei creşteri a cererii îi 
corespunde o creştere, aproape proporţională, a preţurilor. 
 Având în vedere structura cererii agregate, creşterea acesteia trebuie analizată pornind de 
la elementele care o compun. Astfel, ea poate fi determinată de următoarele împrejurări:  

 creşterea cheltuielilor de consum efectuate de către populaţie;  
 creşterea investiţiilor efectuate de către firme, care au efecte productive întârziate; 
 creşterea excesivă a cheltuielilor publice, adică a achiziţiilor guvernamentale, în 

special a celor neproductive; 
 creşterea exporturilor, respectiv intrarea de devize străine suplimentare în conturile 

bancare. 
 În ansamblu, excesul de cerere pe piaţă poate avea următoarele cauze, mai importante:  
emisiunea excesivă de monedă în circulaţie, care generează o inflaţie prin monedă;  
expansiunea creditelor bancare, care conduce la o inflaţie prin credit;  scăderea înclinaţiei spre 
economisire, care determină o inflaţie prin dezeconomisire. 
  Inflaţia prin monedă este determinată de introducerea şi menţinerea în circulaţie a 
unei mase monetare excedentare, în raport cu volumul de mărfuri de pe piaţă, peste nevoile 
circulaţiei băneşti. Acest lucru se întâmplă, în general, atunci când apar deficite bugetare mari, 
iar finanţarea acestora se face prin împrumuturi de la banca centrală, care va emite o cantitate 
corespunzătoare de monedă. Fenomenul inflaţionist provine din faptul că statul nu se împrumută 
pentru a produce bunuri şi servicii suplimentare, ci spre a consuma, activând o cerere fără 
corespondent în planul ofertei.  
 De asemenea, atunci când apare un execedent masiv al exporturilor faţă de importuri, 
rezervele valutare ale ţării cresc, iar acestea formează acoperirea unor noi emisiuni de bani, care 
nu găsesc un corespondent echivalent pe piaţă în mărfuri şi servicii.   
 La o suplimentare a masei monetare în circulaţie poate concura, totodată, şi scăderea 
vitezei de rotaţie a banilor, în condiţiile menţinerii constante a volumului fizic şi valoric al 
tranzacţiilor. 
  Inflaţia prin credit apare ca urmare a dezvoltării exagerate a creditului bancar, care 
poate conduce la o supradimensionare a volumului banilor de cont cu efecte inflaţioniste similare 
celor produse de banii numerar. Această formă de inflaţie apare atunci când expansiunea 
creditelor are ca destinaţie masive investiţii în economie, investiţii care nerealizate şi nepuse în 
funcţiune la timp conduc la o activare suplimentară a cererii de consum (întrucât există o masă 
monetară suplimentară în circulaţie). Acestei cereri de consum îi corespunde o ofertă care 
„întârzie” să apară, rezultatul fiind creşterea preţurilor la majoritatea bunurilor de consum. De 
asemenea, creşterea substanţială a creditelor în scopuri de consum conduce la acelaşi rezultat.          
 Inflaţia prin credit şi inflaţia prin monedă pot fi considerate ca fiind una şi aceeaşi formă 
de inflaţie (inflaţie monetară), având ca element comun creşterea, în mod direct sau indirect, a 
veniturilor nominale ale populaţiei şi agenţilor economici, venituri care stau la baza potenţialului 
excedent al cererii.  
  Inflaţia prin dezeconomisire îşi are originile în scăderea înclinaţiei spre economii din 
partea populaţiei, ca urmare a unor previziuni pesimiste în ceea ce priveşte conservarea puterii de 
cumpărare a economiilor existente şi viitoare, dar şi a unor factori de natură subiectivă şi 
psihologică, pentru o anumită perioadă. Rezultatul acestui comportament este creşterea ponderii 
consumului în totalul veniturilor disponibile ale populaţiei, consum care tinde să depăşească 
oferta de bunuri (în special de folosinţă îndelungată) şi care va genera o creştere de preţuri în 
ramurile producătoare.  
 



                                                                           

 

21 
 

 
 
 * Inflaţia prin costuri 
 
 Inflaţia prin costuri apare în situaţia în care, pe ansamblul economiei, costurile de 
producţie cresc într-un ritm accentuat, independent de cererea agregată. 
 Dacă agenţii economici producători sunt confruntaţi cu o sporire a costurilor, ei vor 
răspunde parţial prin creşterea preţurilor de vânzare şi parţial prin reducerea volumului 
activităţii. 
 Măsura în care agenţii economici vor mări preţurile şi vor reduce producţia depinde de 
evoluţia cererii agregate.  
 Cu cât cererea agregată este mai inelastică, cu atât producţia se va reduce mai puţin, 
povara costurilor mai mari fiind transferată asupra consumatorilor prin preţuri mai ridicate, 
marcând astfel începutul unei inflaţii prin costuri. 
 Dacă cererea agregată este însă relativ elastică în raport cu evoluţia preţurilor, firmele 
producătoare vor fi nevoite (pentru a nu-şi compromite rentabilitatea) să restrângă volumul 
producţiei, cu consecinţe negative asupra ocupării forţei de muncă în ramurile respective.  
 Se constată, aşadar, că o creştere generalizată a costurilor de producţie va determina, în 
ambele cazuri de evoluţie a cererii, situaţii negative pentru economiei: fie declanşarea 
fenomenului inflaţionist, fie accentuarea şomajului.  
 În aprecierea inflaţiei prin costuri mai trebuie precizat efectul diferit pe care îl are asupra 
acesteia modificarea costurilor. O creştere singulară a costurilor (determinate, spre exemplu, de 
creşterea de către guvern a accizelor la benzină) va genera o singură creştere a preţurilor 
bunurilor (în cazul nostru, ale benzinei şi ale altor mărfuri care sunt produse şi comercialzate 
utilizând acest combustibil). După ce această undă de creştere s-a propagat, preţurile se vor 
stabiliza la acest nou nivel, inflaţia revenind la zero (ea a fost limitată în timp). Dacă însă avem o 
creştere succesivă a costurilor, de la o perioadă la alta, şi în situaţia unei cereri inelastice, 
fenomenul inflaţionist se va permanetiza, fiind mult mai dificil de contracarat. În mod similar, 
dacă cererea este elastică, producţia va începe să scadă treptat, cu efecte asupra cronicizării 
şomajului în ramura respectivă şi nu numai.  
 De asemenea, elasticitatea cererii globale, adică evoluţia acesteia în funcţie de nivelul 
general al preţurilor, trebuie analizată ca o rezultantă a evoluţiei cererilor individuale de piaţă 
pentru toate bunurile şi serviciile oferite într-o economie, la preţurile existente. 
 Se poate constata că, faţă de cazul inflaţiei prin cerere, în situaţia inflaţiei prin costuri, 
efectul asupra producţiei şi ocupării este invers. Dacă inflaţia prin cerere poate conduce la o 
creştere economică inflaţionistă, permisibilă unui înalt grad de ocupare a forţei de muncă, inflaţia 
prin costuri antrenează, în general, scăderea producţiei şi restrângerea locurilor de muncă.  
 Factorii care pot determina creşterea costurilor şi deveni astfel cauze ale inflaţiei prin 
costuri sunt numeroşi. Printre cei mai importanţi enumerăm: 
  creşterea salariilor într-un ritm superior creşterii productivităţii muncii. Presiunea 

unor costuri de producţie mari se reflectă în preţuri inflaţioniste atunci când remunerarea 
factorilor de producţie (în special a factorului muncă) creşte într-o proporţie superioară 
sporirii productivităţii lor. O politică salarială nefondată pe criterii economice va conduce 
la obţinerea de salarii mari, fără acoperire în planul producţiei, creîndu-se tensiuni 
inflaţioniste. Numai atunci când dinamica salariilor este cel mult egală cu dinamica 
productivităţii muncii, revendicările şi creşterile salariale nu conduc la preţuri 
inflaţioniste. 

  creşterea excesivă a profiturilor. Fenomenul apare, de regulă, în situaţia firmelor mari, 
de monopol sau oligopol, care impun preţuri mari la produsele vândute, preţuri care pot 
constitui costuri de achiziţie pentru alţi agenţi economici.   

  creşterea preţurilor la materii prime şi materiale. Acest fenomen se referă, de regulă, la 
materiile prime, materialele, combustibilii, energia etc., care provin din importuri şi ale 
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căror preţuri se repercutează asupra costurilor de producţie ale produselor finite indigene 
(inflaţie importată). Efectul inflaţionist se amplifică pe fondul devalorizării monedei 
naţionale, care înseamnă scumpirea importurilor şi ieftinirea exporturilor.  

  politica amortizării accelerate. Practicarea unor amortismente descrescătoare pe durata 
normală de funcţionare a mijloacelor fixe, pentru prevenirea unei uzuri morale premature, 
conduce la înregistrarea unor costuri mai mari la începutul perioadei de utilizare a 
mijloacelor fixe.  

  presiunea fiscală ridicată. Dacă impozitele directe reduc veniturile nominale 
disponibile şi, în consecinţă, presiunea cererii inflaţioniste, nu aceeaşi este situaţia în 
cazul impozitelor indirecte, care se regăsesc în preţurile de vânzare ale produselor. 

 
 Distincţia între inflaţia prin costuri şi inflaţia prin cerere este greu de realizat în economia 
reală, întrucât ele se manifestă simultan.   

Unii economişti chiar susţin că, în realitate, inflaţia nu poate fi atribuită exclusiv cererii 
sau costurilor, ci ea constituie rezultatul acţiunii combinate a acestor doi factori declanşatori, 
vorbindu-se astfel de o inflaţie mixtă (combinată). Ambele tipuri de inflaţie se manifestă în final 
ca un singur fenomen şi anume creşterea generalizată a preţurilor. De altfel, între nivelul 
costurilor de producţie şi nivelul veniturilor există o relaţie ca de la parte la întreg, acestea fiind 
două categorii economice reflectate de aceeaşi realitate - preţul. Astfel, cele două genuri de 
inflaţie ajung să se întrepătrundă, chiar dacă fenomenul a fost declanşat iniţial de un singur 
factor. Din combinaţia celor două tipuri de inflaţie poate rezulta o spirală inflaţionistă greu de 
stopat: 

Spirala inflaţionistă preţuri - salarii 
Politică economică populistă  creşteri de salarii  creşterea costurilor  creşterea 
preţurilor de vânzare  scăderea puterii de cumpărare a salariilor  revendicări sociale  
noi majorări de salarii  o nouă majorare a costurilor  un nou puseu inflaţionist        

 

1.4.2. Măsurarea inflaţiei     

 
Mărimea inflaţiei se exprimă de regulă în modul relativ, prin calcularea unor categorii de 

indici, în funcţie de care se poate aprecia amploarea fenomenului inflaţionist dintr-o ţară. 
 În ţările Uniunii Europene, pentru măsurarea inflaţiei se utilizează indicele preţurilor (IP) 
de tip Laspeyres, un indice sintetic (agregat), calculat după următoarea formulă:  

IP  
Q P

Q P
0 1

0 0




  100 , 

unde: Q0 - cantitatea de bunuri economice din perioada de bază T0, iar P1 şi P0 - preţurile medii 
ale categoriilor de bunuri luate în calcul în perioada de bază şi perioada curentă. 

În funcţie de natura bunurilor care alcătuiesc eşantionul, indicele preţurilor se poate 
prezenta fie sub forma indicelui preţurilor de consum (IPC), care se determină pe baza unui 
„coş” de bunuri (materiale şi servicii) de consum, relevante pentru consumul populaţiei, fie a 
indicelui general al preţurilor (IGP), în calculul căruia sunt luate în considerare atât preţurile 
bunurilor de consum, cât şi preţurile bunurilor de capital.  
 În Romania, IPC se calculeaza pe baza  unui nomenclator de produse, care cuprinde peste 
1700 de sortimente (agregate pe grupe de mărfuri) considerate a fi reprezentative pentru 
ansamblul populatiei. Observarea şi înregistrarea preţurilor are loc în 42 de localităţi ale ţării, iar 
pentru fiecare grupă de mărfuri se calculează un indice de preţ specific (IPi). Fiecarei grupe de 
produse i se atribuie o anumita pondere, care rezultă din structura cheltuielilor băneşti ale 
populaţiei, conform unor anchete statistice complexe. Rezultatul este indicele preţurilor de 
consum pe ansamblul economiei: 
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IPC   Wi  IPi 
unde: Wi - ponderea fiecarei grupe în totalul cheltuielilor de consum; IPi - indicele specific al 
preţurilor.  

Pe baza indicilor de preţuri astfel calculaţi, se poate măsura intensitatea anuală a inflaţiei, 
sub forma ratei inflaţiei (Ri):  

Ri  100
0

01 


IP

IPIP
  sau   Ri   IP – 100 

  Pentru a surprinde amploarea fenomenului inflaţionist se mai foloseşte şi indicele puterii 
de cumpărare a banilor (Ipc), calculat pe baza indicilor de preţ (IP):   

Ipc    

Acesta exprimă gradul de depreciere/apreciere monetară la momente diferite din cadrul perioadei 
analizate, respectiv evoluţia puterii de cumpărare a monedei în raport cu modificarea preţurilor. 
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II. CONTABILITATE 

2.1. DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE 

Documentele justificative constituie baza sau suportul material pentru înregistrarea în 
contabilitate a operaţiilor patrimoniale, fiind înscrisuri în care se consemnează orice operaţie care 
afectează patrimoniul unităţii, acolo şi atunci când a avut loc. Ele fac dovada înfăptuirii 
operaţiilor economice şi financiare pe care le consemnează atât în cazul exercitării diferitelor 
verificări sau controale, cât şi în situaţia unor litigii şi, totodată, constituie izvorul informaţiilor 
contabile. 

Conţinutul documentelor justificative este format din diferite elemente care, în funcţie 
de modul de completare şi de importanţa pe care o au, se pot delimita în comune şi specifice. 

Elementele comune sunt cele care se referă la datele de identificare şi la asigurarea 
responsabilităţilor pentru întocmire, verificare şi aprobare, dintre care se amintesc: denumirea, 
numărul şi data documentului; denumirea şi sediul entităţii economice, inclusiv compartimentul 
organizatoric emitent; salariaţii sau persoana juridică terţă, după caz, care participă la efectuarea 
operaţiei în cauză; semnăturile persoanelor care poartă răspunderea pentru efectuarea operaţiei şi 
întocmirea documentului, pentru avizare, pentru aprobare ş.a. 

Elementele specifice sunt cele care concretizează şi caracterizează operaţiile economice 
şi financiare consemnate, fiind următoarele: conţinutul operaţiei consemnate; baza legală pentru 
efectuarea operaţiei, atunci când este cazul; datele cantitative; preţurile unitare şi valorile sau 
numai date valorice parţiale şi totale, după caz; alte elemente care sunt necesare ulterior pentru 
efectuarea operaţiilor de prelucrare şi verificare a documentelor justificative, cum este cazul 
diferitelor coduri pentru prelucrarea electronică a datelor. 

Întocmirea sau completarea documentelor justificative se face cu uşurinţă pentru 
elementele comune, care pentru marea majoritate a operaţiilor de aceeaşi natură se repetă, 
documentele în cauză fiind identice. Pentru completarea elementelor specifice sunt necesare, de 
regulă, anumite calcule, cunoaşterea specificului operaţiilor respective şi, implicit, un volum mai 
mare de muncă. 

Întocmirea propriu-zisă a documentelor justificative sau definitivarea acestei operaţiuni, 
după caz, se efectuează la locul şi atunci când se înfăptuieşte operaţia care se consemnează, 
folosindu-se cerneală, pastă sau echipamente electronice. În acest sens, se are în vedere structura 
documentelor justificative, care poate permite completarea lor atât manual, cât şi cu mijloace 
tehnice sau numai manual (deconturi de cheltuieli şi altele). 

În ceea ce priveşte operaţiunea de completare, se reţine că pentru documentele privind 
operaţiunile băneşti în numerar şi prin bancă nu sunt admise corectări, iar atunci când 
intervin greşeli se anulează documentul în cauză, întocmindu-se altul corect. Pentru 
documentele justificative referitoare la celelalte operaţii economice şi financiare este admis să se 
corecteze greşelile de completare, însă acestea trebuie să fie barate cu o linie şi să existe 
semnătura celui care a făcut corectarea. 

Prelucrarea documentelor justificative constituie o activitate importantă şi constă în 
efectuarea mai multor operaţii necesare pregătirii lor pentru înregistrarea în contabilitate. Astfel, 
se efectuează:  gruparea sau sortarea documentelor pe categorii sau grupe de operaţii omogene 
(de capitaluri, de active imobilizate necorporale, de active imobilizate corporale, de stocuri etc.); 
se face evaluarea, dacă este cazul, şi se determină valoarea totală a documentului; se întocmesc 
centralizatoare pentru documentele care conţin operaţii de aceeaşi natură; se consemnează pe 
fiecare document justificativ, atunci când se înregistrează în mod individual, şi pe fiecare 
document centralizator simbolurile conturilor sintetice şi analitice debitoare şi creditoare sau, 
altfel spus, se întocmesc formulele contabile. 
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Verificarea documentelor justificative are loc după ce s-a efectuat prelucrarea şi 
reprezintă operaţiunea premergătoare înregistrării în contabilitate, având ca scop eliminarea sau 
corectarea eventualelor erori care s-au făcut anterior. În funcţie de aspectele urmărite, verificarea 
documentelor se referă la aspecte ce privesc forma precum şi fondul (conţinutul). 

Verificarea formei documentelor justificative are în vedere următoarele aspecte: 
folosirea modelului de document corespunzător naturii operaţiei consemnate; completarea 
tuturor elementelor pe care le conţine documentul; exactitatea preţurilor unitare şi a calculelor 
efectuate; existenţa semnăturilor persoanelor responsabile pentru întocmirea, avizarea şi 
aprobarea operaţiilor consemnate şi altele. 

Verificarea de fond se referă la aspectele privind necesitatea, legalitatea, oportunitatea şi 
economicitatea operaţiilor consemnate în documente.  

Necesitatea efectuării operaţiei se stabileşte în funcţie de prevederile programului de 
activitate şi de bugetul de venituri şi cheltuieli ale entităţii economice. 

Legalitatea se apreciază prin apelarea la prevederile legale referitoare la operaţiile 
efectuate. 

Oportunitatea constă în efectuarea operaţiei economice în momentul potrivit, cel mai 
favorabil, când se prilejuiesc eforturi minime. Această cerinţă sau trăsătură este în 
interdependenţă cu cea privind economicitatea, care, la rândul său, impune ocazionarea unui 
nivel minim de cheltuieli în vederea desfăşurării unei activităţi rentabile. 

Operaţiunea de verificare, inclusiv a exactităţii conturilor debitoare şi creditoare, se 
confirmă prin semnătura salariatului care a efectuat-o, iar erorile ce se depistează, se corectează, 
după caz, de către acesta sau de cel care a întocmit documentul în cauză. 

Operaţiunea de verificare se poate extinde, atunci când este cazul, la aspectele privind 
pregătirea documentelor în vederea predării lor pentru a fi prelucrate cu mijloace tehnice de 
calcul, precum şi la cele referitoare la situaţiile sau rapoartele obţinute în urma prelucrării. 

Documentele justificative, în măsura în care au fost verificate şi erorile au fost corectate, 
se înregistrează în documentele de evidenţă contabilă, după care sunt supuse operaţiunii de 
clasare, de aşezare a lor într-o anumită ordine, şi apoi celei de arhivare, de păstrare în cadrul 
unităţii pentru anumite intervale de timp stabilite în funcţie de natura operaţiilor consemnate şi în 
raport cu prevederile legale în domeniu. 

În ceea ce priveşte rectificarea erorilor ce se constată în urma operaţiunilor de verificare a 
documentelor, se reţine că impune, în principal, corectarea tuturor exemplarelor, radierea cu o 
linie a textului sau sumei greşite astfel încât acesta să se poată citi ulterior, scrierea deasupra a 
textului sau sumei corecte, semnătura persoanei care a făcut rectificarea şi data. 

2.2. REGISTRELE CONTABILE 

În categoria generală a documentelor utilizate în contabilitate se delimitează registrele 
contabile sau documentele contabile propriu-zise, care asigură, în principal, atât înregistrarea şi 
sistematizarea datelor înscrise în documentele contabile legal întocmite, cât şi furnizarea de 
informaţii referitoare la existenţa şi transformările ce privesc elementele patrimoniale aparţinând 
întreprinderii. 

Aceste registre au, în general, caracter obligatoriu pentru toate unităţile patrimoniale şi 
asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiilor consemnate în documente 
justificative. Ele se prezintă sub forma unor registre sau foi volante şi listări informatice legate 
sub formă de registru, cu conţinut şi formă adecvate scopului pentru care sunt elaborate. 
Consemnările în registre constituie fişierul de date pentru evidenţa contabilă curentă, iar fiecare 
registru furnizează informaţiile necesare pentru unul sau mai multe elemente patrimoniale. 

Registrele contabile, în funcţie de destinaţia sau scopul în care se folosesc, se pot delimita 
în registre pentru evidenţa cronologică, registre pentru evidenţa sistematică şi registre combinate. 



26 
 

Registrele pentru evidenţa cronologică, cum sunt: registrul-jurnal, registrul pentru 
încasări şi plăţi, nota de contabilitate şi altele, asigură înregistrarea operaţiilor economice şi 
financiare în ordinea datei când au avut loc. 

Registrele sistematice asigură gruparea şi înregistrarea operaţiilor economico-financiare 
în funcţie de natura lor şi, totodată, în raport cu data când au fost efectuate, registre dintre care se 
amintesc: registrul cartea mare, registrul-inventar, fişa de cont pentru operaţii diverse, fişa de 
cont “maestru-şah”, jurnalul pentru creditul contului ş.a. 

Registrele combinate servesc atât pentru înregistrarea cronologică, cât şi pentru cea 
sistematică, precum şi pentru evidenţa analitică, registre unde se încadrează actualele jurnale 
folosite în cadrul formei de contabilitate pe jurnale. 

Registrele principale reţinute în Legea contabilităţii şi în reglementările contabile în 
domeniu sunt în număr de trei şi anume: registrul-jurnal, registrul inventar şi cartea mare, 
care au caracter obligatoriu. 

 Registrul-jurnal constituie documentul în care se consemnează toate operaţiile 
economice şi financiare din cadrul unei anumite perioade de gestiune, în ordinea în care acestea 
s-au efectuat în timp, fără ştersături şi spaţii libere. 

În registrul jurnal, care se întocmeşte într-un singur exemplar, pentru fiecare operaţie 
ce se înregistrează se consemnează următoarele elemente: numărul curent al fiecărei operaţii 
înregistrate, începând de la 1 ianuarie la 31 decembrie; data când se face înregistrarea; felul şi 
numărul documentului justificativ în care este înscrisă operaţia ce se înregistrează; explicaţii în 
legătură cu operaţia în cauză; simbolurile conturilor debitoare şi creditoare şi sumele pentru 
fiecare din acestea. 

În cazul în care entitatea foloseşte registre-jurnal auxiliare este necesar ca documentele 
justificative să se înregistreze în aceste jurnale, iar totalurile lunare ale acestor ultime documente 
se înscriu în registrul-jurnal general. 

Jurnalele auxiliare sau cele combinate se utilizează de către unităţile patrimoniale cu 
volum mare şi foarte mare de operaţiuni contabile, deschizându-se pe genuri sau grupe omogene 
de operaţii economico-financiare, cum sunt cele privind operaţiile de casă şi băneşti, decontările 
cu furnizorii, decontările cu clienţii, avansurile spre decontare ş.a. Structura acestor jurnale se 
diferenţiază în funcţie de natura operaţiilor pentru care se folosesc. 

Registrul jurnal este numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa entităţii, iar în 
condiţiile utilizării sistemelor informatice de prelucrare a datelor aceste operaţii se realizează 
atunci când numărul paginilor editate este de 100.  

Registrul-inventar asigură înregistrarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi 
de pasiv şi se întocmeşte la începutul activităţii, la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi cu 
ocazia încetării activităţii. Completarea lui se realizează fără ştersături şi fără spaţii libere, 
utilizându-se datele înscrise în listele de inventariere şi procesele-verbale întocmite în situaţiile 
amintite. Se întocmeşte într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi 
înregistrat în evidenţa entităţii, şi conţine elementele patrimoniale inventariate şi grupate după 
natura lor.  

Registrul-cartea mare este un document contabil obligatoriu care se utilizează de 
entităţile ce folosesc forma de contabilitate „pe jurnale” sau „maestru-şah”. Este un document 
care asigură, pentru sfârşitul fiecărei luni şi cumulat de la începutul anului, sistematizarea datelor 
contabilităţii sintetice atât pentru debitul cât şi pentru creditul fiecărui cont sintetic. Conţine câte 
o filă pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate şi constituie baza întocmirii balanţei de 
verificare. 

Formularul propriu-zis al registrului-cartea mare poate fi înlocuit cu fişele de cont 
pentru operaţii diverse sau cu fişele de cont şah, denumite şi fişe pe conturi corespondente. 

Registrele de contabilitate, aşa cum prevăd reglementările contabile, se utilizează în 
strictă concordanţă cu destinaţia pe care o au, completându-se în mod ordonat pentru a permite în 
orice moment identificarea şi controlul operaţiilor patrimoniale efectuate. 
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2.3. DOCUMENTELE CONTABILE DE SINTEZĂ ŞI RAPORTARE 

În procesul de luare a deciziei este deosebit de important să se asigure informaţiile 
necesare tuturor celor interesaţi. Pentru realizarea acestui deziderat şi, totodată, a obiectului ce-i 
revine contabilităţii şi, în speţă, a celei financiare, se impune să se înfăptuiască centralizarea şi 
sintetizarea periodică, de regulă anual, a datelor pe care aceasta le furnizează, ceea ce se 
realizează prin intermediul documentelor de sinteză. 

De altfel, documentelor de sinteză, denumite situaţii financiare, atât în literatura de 
specialitate cât şi în activitatea practică, li se acordă o importanţă deosebită, ele întocmindu-se în 
scopul furnizării informaţiilor utile celor care iau decizii economice.  

În baza Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale consolidate, în funcţie de anumite criterii de mărime, entitățile 
economice sunt grupate în trei categorii, astfel: 

- microentități, cele care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre 
următoarele criterii: totalul activelor 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro, cifra de afaceri 
netă 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro) și numărul mediu de salariați în cursul 
exercițiului financiar 10; 

- entități mici, cele care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităților 
și nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele criterii: totalul activelor 17.500.000 
lei (echivalentul a 3.946.953 euro), cifra de afaceri netă 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 
euro) și numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar 50; 

- entități mijlocii și mari, cele care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două 
dintre următoarele criterii: totalul activelor 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro), cifra 
de afaceri netă 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro) și numărul mediu de salariați în 
cursul exercițiului financiar 50. 

Microentitățile întocmesc bilanț prescurtat, cont prescurtat de profit și pierdere și 
prezintă anumite informații suplimentare solictate în mod explicit de reglementările în vigoare. 

În cazul entităților mici situațiile financiare anuale sunt alcătuite din bilanț prescurtat, 
cont de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare anuale. Opțional, această 
categorie de entități, pot întocmi și situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația 
fluxurilor de trezorerie. 

Setul de documente care alcătuiesc situațiile financiare anuale în cazul entităților 
mijlocii și mari este format din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor 
capitalului propriu,  situația fluxurilor de trezorerie și notele explicative la situațiile financiare 
anuale.  

Situaţiile financiare anuale, indiferent de varianta în care se întocmesc sunt însoţite de o 
declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entităţii cu privire la elaborarea acestora în 
conformitate cu reglementările contabile menţionate.  

În categoria generală a documentelor contabile de sinteză şi raportare, se pot avea în 
vedere şi raportările contabile de semestru, prin intermediul cărora se oferă informaţii 
cumulate de la începutul anului până la sfârşitul semestrului I al exerciţiului financiar în curs. 

Prin conţinutul lor, aceste raportări contabile asigură, comparativ cu situaţiile financiare 
anuale, un volum mai mic de informaţii, însă suficiente pentru oglindirea situaţiei patrimoniului 
şi a performanţei entităţii economice la mijlocul exerciţiului financiar. 

2.4. GESTIUNEA DOCUMENTELOR 

În vederea îndeplinirii rolului ce le revine în asigurarea realităţii şi legalităţii 
operaţiunilor ce afectează patrimoniului entităţilor economice, documentele ce se utilizează în 
cadrul sistemului informaţional contabil, şi în mod deosebit cele justificative, necesită o bună 
gestionare, ceea ce se realizează prin organizarea riguroasă a circuitului lor, evidenţa utilizării, 
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reconstituirea, atunci când este cazul, precum şi păstrarea în arhiva unităţii în limita anumitor 
perioade de timp. 

2.4.1. Organizarea circuitului documentelor 

Circuitul documentelor se referă la stabilirea şi respectarea unui anumit flux, cu 
precizarea persoanelor şi a termenelor, începând cu întocmirea sau intrarea lor în unitate, după 
caz, până la arhivare, ceea ce influenţează în mod hotărâtor conducerea (ţinerea) contabilităţii în 
condiţii de operativitate, realitate şi exactitate, inclusiv întocmirea şi predarea la termenele legale 
a declaraţiilor privind obligaţiile fiscale şi sociale şi a raportărilor contabile periodice. 

În vederea realizării acestui deziderat este necesar să se opteze pentru acea ordine în care 
să circule documentele, astfel încât să se realizeze parcursul cel mai scurt, iar persoanele 
implicate să efectueze operaţiile de întocmire, în cazul documentelor interne, şi a celor de 
verificare, viză şi înregistrare, să respecte termenele stabilite prin intermediul unui grafic 
întocmit în acest sens. Atunci când este cazul se pot elabora mai multe asemenea grafice în care 
se delimitează fie lucrările ce revin unei persoane, unui compartiment de lucru sau întregului 
colectiv financiar-contabil, fie persoanele, termenele şi ordinea în care se execută operaţiile ce 
privesc un document sau un grup de documente contabile. 

2.4.2. Evidenţa utilizării documentelor 

Formularele ce se utilizează ca documente contabile şi, în mod deosebit, cele justificative 
comune pe economie, privind activitatea financiar-contabilă, necesită o evidenţă riguroasă a 
utilizării lor. 

În acest sens reglementările în vigoare stabilesc pentru anumite categorii de documente 
reguli specifice privind conţinutul minimal obligatoriu, precum şi normele de întocmire şi 
utilizare a acestora. 

Astfel, în cazul facturilor dar şi a altor formulare financiar-contabile care stau la baza 
înregistrării de venituri, dintre care amintim monetarul, chitanţa şi altele, după caz, precum şi 
avizul de însoţire a mărfii se prevede un regim intern de numerotare. În aceste condiţii 
persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii trebuie să desemneze, prin 
decizie scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă atribuţii privind alocarea şi 
gestionarea numerelor aferente documentelor emise de societate. Aceste numere de ordine 
trebuie stabilite şi alocate secvenţial de către societate, în baza uneia sau mai multor serii, astfel 
încât să se asigure necesarul în funcţie de numărul de documente emise. 

Entităţile economice trebuie să ţină seama în cadrul procedurii de alocare a numerelor de 
elemente ce privesc structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc. şi 
să emită proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere prin care să se menţioneze, 
pentru fiecare exerciţiu financiar, care este numărul de la care se emite primul document. 

2.4.3. Reconstituirea documentelor contabile 

Normele metodologice pentru întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind 
activitatea financiară şi contabilă şi modelele acestora, elaborate de Ministerul Finanţelor 
Publice, conţin şi prevederi exprese referitoare la reconstituirea documentelor justificative şi 
contabile pierdute, sustrase sau distruse, care privesc evidenţa şi gestionarea imobilizărilor 
corporale, a valorilor materiale şi băneşti şi a altor valori ale unităţilor patrimoniale. 
Documentele astfel obţinute se utilizează ca documente justificative, în locul celor originale. 

În ceea ce priveşte efectuarea propriu-zisă a operaţiei de reconstituire se au în vedere mai 
multe aspecte, aşa cum se prezintă, în mod succint, în cele ce urmează. 

Persoana care constată că un document justificativ sau contabil este pierdut, sustras sau 
distrus are obligaţia să-i aducă la cunoştinţă această situaţie conducătorului unităţii, în scris 
şi în termen de 24 ore. Acesta, are obligaţia ca în maximum 3 zile, împreună cu persoana în 
cauză şi cu şeful compartimentului financiar-contabil, să încheie un proces verbal în care să se 
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menţioneze datele de identificare a documentului dispărut, numele şi prenumele salariatului 
responsabil cu păstrarea documentului, data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa 
documentului. Această ultimă persoană va da şi o declaraţie scrisă asupra împrejurărilor în care a 
dispărut documentul respectiv. 

În cazul în care pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie 
infracţiune există obligaţia încunoştiinţării imediate a organelor de urmărire penală. 

Pentru fiecare document care necesită reconstituire se întocmeşte un  dosar care 
conţine atât documentele amintite, cât şi dispoziţia scrisă dată în acest sens de conducătorul 
unităţii, precum şi copia documentului reconstituit. 

În cazul documentelor primite de la altă unitate şi care necesită reconstituire, această 
operaţiune cade în sarcina emitentului, care are ca termen, în acest sens, 10 zile de la primirea 
cererii scrise a solicitantului. 

Fiecare document obţinut în urma operaţiunii analizate poartă în mod obligatoriu şi 
vizibil menţiunea “DUPLICAT” şi are specificat numărul şi data dispoziţiei pe baza căreia s-a 
efectuat această operaţiune. 

Documentele reconstituite, al căror original se găseşte ulterior, se anulează pe baza unui 
proces-verbal care se ataşează la dosarul de reconstituire. 

 2.4.4. Arhivarea şi păstrarea documentelor contabile 

Fiecare entitate economică are obligaţia să asigure arhivarea şi păstrarea documentelor 
justificative şi contabile, cu respectarea condiţiilor stabilite prin reglementările în domeniu. 
Această operaţiune se realizează după expirarea fiecărui exerciţiu financiar prin predarea 
documentelor utilizate către arhiva unităţii, unde se aranjează într-o ordine bine stabilită, astfel 
încât să poată fi consultate cu uşurinţă atunci când este necesar. 

Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative pe baza cărora s-au 
făcut înregistrări în contabilitate se păstrează în arhiva unităţii, timp de 10 ani, cu începere de 
la data încheierii exerciţiului în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii şi 
a bilanţului contabil care se păstrează timp de 50 ani. 

Registrele de contabilitate, precum şi documentele justificative se păstrează în arhivă, de 
regulă în forma lor originală, grupate în funcţie de natura operaţiilor  şi în ordine cronologică în 
cadrul exerciţiului financiar la care se referă, în dosare numerotate, şnuruite şi parafate. Aceste 
dosare se păstrează în spaţii special amenajate, asigurate împotriva degradării, distrugerii sau 
sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor. 

Documentele care privesc operaţiuni de fuziune sau de lichidare a societăţii comerciale se 
arhivează separat. 

Atunci când este necesar, pe baza aprobării persoanei competente, documentele se pot 
elibera din arhivă, în mod provizoriu, spre consultare, întocmindu-se un proces verbal în care se 
menţionează solicitantul, persoana care a dat aprobarea, scopul ş.a. În locul documentului astfel 
eliberat se depune o copie certificată de persoana împuternicită în acest scop şi dovada semnată 
de solicitantul care a ridicat originalul.  

Pentru evidenţa documentelor arhivate se utilizează Registrul de evidenţă, în care se 
înscriu dosarele şi documentele contabile intrate în arhivă, precum şi mişcarea acestora în 
decursul timpului. 

Documentele al căror termen legal de păstrare a expirat, se elimină din arhivă, 
întocmindu-se în acest scop un proces-verbal de către o comisie, sub conducerea conducătorului 
unităţii, şi operându-se această operaţiune în Registrul de evidenţă. 
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2.5. CONTABILITATEA  CONSTITUIRII ŞI MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL 

 Constituirea capitalului social se realizează la înfiinţarea entităţii prin subscrierea 
acestuia în natură şi/sau numerar de către acţionari sau asociaţi. Ulterior, în măsura în care 
capitalul subscris este predat sau depus de cei în cauză, el devine subscris şi vărsat. 
 Majorarea capitalului social reprezintă o operaţie ce are loc pe parcursul desfăşurării 
activităţii entităţii, efectuată în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu 
respectarea prevederilor legale existente în acest sens. 

Pentru organizarea contabilităţii capitalului social se utilizează contul 101 „Capital”, cu 
subconturile 1011„Capital subscris nevărsat”, 1012 „Capital subscris vărsat”, 1015 
„Patrimoniul regiei” şi 1016 „Patrimoniul public” : 

Creditul acestor conturi oferă informaţii atât în cursul exerciţiului, cât şi la sfârşitul 
acestuia privind constituirea şi majorările de capital, în natură şi/sau numerar. Totodată, prin 
intermediul conturilor corespondente debitoare (456, 117, 104 şi 106, ce se utilizează pentru 
exemple) se obţin informaţii corespunzătoare surselor de provenienţă pentru operaţiunile 
amintite, cu excepţia patrimoniului public care este reglementat în mod distinct. 

Debitul conturilor analizate asigură informaţii permanente privind diminuările de capital 
social, care, potrivit conturilor corespondente creditoare (456, 117, 109 şi 141) şi a exemplelor 
ulterioare, sunt grupate pe modalităţi efective de reducere a lui. 

Delimitarea sau gruparea informaţiilor precizate anterior se efectuează în registrul 
„Cartea mare”, care, printre altele, permite verificarea exactităţi lor şi, în consecinţă, utilizarea 
credibilă pentru analize şi decizii curente în cursul exerciţiului, la nivelul managementului 
entităţii şi acţionariatului, şi pentru a fi utilizate de către terţii interesaţi, după încheierea acestuia.  
 Soldul contului 101 „Capital” este creditor şi reprezintă capitalul subscris vărsat sau 
nevărsat, după caz. 
 Evidenţa analitică se organizează cu ajutorul registrului acţionarilor sau asociaţilor şi 
asigură cunoaşterea pentru fiecare dintre ei atât a numărului, cât şi a valorii nominale a acţiunilor 
sau părţilor sociale subscrise şi vărsate sau numai  subscrise. 
 Conturile 1015 „Patrimoniul regiei” şi 1016 „Patrimoniul public” funcţionează similar 
contului 101 „Capital”. 

Exemple de înregistrări contabile privind constituirea capitalului social 

Nr
crt 

Conţinutul operaţiei Document 
Conturi Valoare

- lei - D C 

1. Subscrierea de capital pentru 130.000 lei Borderou subscriere 
acţiuni 

456 1011 130000

2. Încasarea prin bancă a aportului de 52.000 
lei 

Extras de cont 5121 456 52000

3. Constituirea capitalului social vărsat de 
52.000 lei 

Nota de contabilitate 1011 1012 52000

4. Primirea unui utilaj subscris, de 78.000 lei Proces verbal şi 
raport tehnic 

2131 456 78000

5. Constituirea capitalului social vărsat de 
78.000 lei 

Notă de contabilitate 1011 1012 78000

 
În ceea ce priveşte majorarea capitalului social menţionăm că aceasta se poate realiza 

prin emisiunea de noi acţiuni sau prin majorarea valorii nominale a celor existente, ceea ce 
presupune noi aporturi în numerar şi/sau în natură. De asemenea, majorarea capitalului social se 
poate realiza prin operaţiuni interne de capitalizare a rezultatului favorabil obţinut de entitate, 
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prin încorporarea rezervelor, cu excepţia celor legale, a primelor de emisiune ori prin 
compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra entităţii cu acţiuni ale acesteia. 

Sintetizând, majorarea de capital social poate fi efectuată fie prin subscrierea de noi 
aporturi în natură şi/sau numerar, fie prin operaţii interne din resurse aflate deja la dispoziţia 
entităţii, ambele variante presupunând modificări în ceea ce priveşte părţile sociale sau acţiunile 
entităţii. 

O primă situaţie este aceea a emiterii de acţiuni noi care se cumpără  atât de vechii 
acţionari, cât şi de alte persoane fizice sau juridice sau numai de către acestea din urmă. În acest 
caz se are în vedere protecţia financiară a vechilor acţionari pentru faptul că valoarea de 
emisiune a noilor acţiuni afectează integritatea valorii contabile a acţiunilor vechi. Protecţia 
vechilor acţionari se asigură prin folosirea drepturilor preferenţiale de subscriere (DS), care sunt 
titluri de valoare ataşate acţiunilor vechi şi care intră în paritate odată cu acestea. Aceste drepturi 
se calculează ca diferenţă între valoarea contabilă sau bilanţieră a unei acţiuni înainte şi după 
emiterea de noi acţiuni. Drepturile de subscripţie sunt valori negociabile la bursă. Valoarea 
contabilă, denumită şi valoare bilanţieră, reprezintă activul net contabil aferent unei acţiuni, 
determinându-se astfel: 
  Val. contabilă = Activ net contabil / Numărul total de acţiuni ce compun capitalul, unde: 
 Activ net contabil = Activ total - Datorii - Activ fictiv, sau:  
            Activ net contabil = Capitaluri proprii - Activ fictiv, iar 

Activ fictiv = Cheltuieli de constituire + Cheltuieli cu emisiunea de acţiuni + Primele 
privind rambursarea obligaţiunilor + Activele de regularizare şi asimilate. 

A doua situaţie care vizează soluţia încorporării rezervelor sau a primelor de capital 
constituie alte modalităţi de creştere a capitalului social, care sunt denumite şi operaţii interne, 
menite să contribuie atât la întărirea capitalului, cât şi la creşterea credibilităţii financiare a 
entităţii faţă de proprii acţionari şi nu numai. Creşterea propriu-zisă a capitalului social se 
realizează prin emisiunea de acţiuni noi care se repartizează gratuit vechilor acţionari sau prin 
creşterea valorii nominale a vechilor acţiuni, ceea ce nu modifică situaţia netă a entităţii sau 
totalul capitalurilor proprii. În cazul emisiunii de noi acţiuni destinate vânzării şi unor noi 
solicitanţi, protecţia vechilor acţionari se realizează prin intermediul drepturilor de atribuire 
(DA) care se acordă gratuit vechilor acţionari. Aceste drepturi sunt negociabile şi se determină 
pentru fiecare acţiune ca diferenţă între valoarea contabilă stabilită înainte şi după  emisiunea 
noilor acţiuni, ca în cazul DS-urilor. 

În cazul încorporării în capitalul social a beneficiului reportat din exerciţiile anterioare şi 
a beneficiului din ultimul exerciţiu încheiat, a primelor legate de capital sau a rezervelor se 
procedează la creditarea contului 1012 "Capital subscris vărsat" şi debitarea conturilor: 117 
"Rezultatul reportat", 104 "Prime de capital" şi, respectiv, 106 „Rezerve”. 

2.6. CONTABILITATEA  DIMINUĂRII  CAPITALULUI  SOCIAL 

 Diminuarea de capital social constituie o operaţie care se impune în mai multe situaţii din 
activitatea entităţii. În acest sens se amintesc: retragerea acţionarilor sau asociaţilor, soluţionarea 
pierderilor contabile înregistrate, valorificarea unor active ale entităţii, dificultatea gestionării 
unui capital social supradimensionat în raport cu necesităţile entităţii ş.a. Dintre acestea, în mod 
frecvent întâlnite în activitatea practică, menţionăm acoperirea pierderilor contabile, precum şi 
restituirile efectuate către acţionari sau asociaţi.       

Indiferent de situaţia ce impune diminuarea de capital social, operaţia propriu-zisă trebuie 
efectuată potrivit reglementărilor în domeniu. Astfel, modalităţile concrete ce pot fi adoptate 
vizează micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale, reducerea valorii nominale a acestora, 
precum şi răscumpărarea şi anularea propriilor acţiuni. Totodată, se pot avea în vedere, atunci 
când reducerea nu este motivată de acoperirea unor pierderi, şi operaţiunile ce privesc scutirea 
totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate, restituirea către acţionari a unei cote-
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părţi din aporturi, proporţională cu reducerea capitalului social şi calculată în mod egal pentru 
fiecare acţiune sau parte socială etc. 

Reducerea efectivă a capitalului social se efectuează şi poate fi înregistrată în 
contabilitate numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea adunării generale a 
acţionarilor sau asociaţilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, hotărâre care 
trebuie să respecte minimul de capital social fixat prin lege, inclusiv celelalte reglementări în 
domeniu. 

În ceea ce priveşte acoperirea pierderii contabile provenite din exerciţiile anterioare sau 
din cel recent încheiat se reţine faptul că reducerea capitalului social al entităţii se face cu un 
anumit procent, însă suma absolută a diminuării, de regulă, nu este egală cu pierderea ce trebuie 
soluţionată, putând să apară diferenţe în plus sau în minus, după cum pierderea este mai mare şi, 
respectiv, mai mică decât capitalul social disponibilizat. Asemenea diferenţe se soluţionează prin 
diminuarea sau majorarea, după caz, a rezervelor. 

 
 
Exemple de înregistrări contabile privind diminuarea capitalului social 
1. Se presupune că entitatea dispune de un capital social de 150.000 lei, divizat în 30.000 

acţiuni a 5 lei valoare nominală, iar pierderea reportată ce trebuie soluţionată este de 31.500 lei. 
Reducerea capitalului social, prin diminuarea valorii nominale a acţiunilor, se face cu 20%, deci 
cu 30.000 lei, rezultând o diferenţă neacoperită de 1.500 lei. Valoarea nominală a unei acţiuni se 
diminuează cu 20%, de la 5 lei la 4 lei, iar cele 30.000 acţiuni vechi se schimbă integral cu 
30.000 acţiuni a 4 lei/acţiune. Înregistrarea contabilă a operaţiunii de acoperire a pierderii se 
prezintă astfel: 

% 
1012 
1068 

= 1171 
 

31500 lei
30000 lei
1500 lei

 În situaţia în care diferenţa este în minus, deci pierderea reportată este mai mică decât 
capitalul disponibilizat, contul 1068 "Alte rezerve" se creditează. 

2. Diminuarea capitalului social prin rambursarea efectivă către acţionari sau asociaţi 
constă în aceea că fiecare dintre ei primeşte în numerar sau prin virament, după caz, o sumă 
proporţională cu numărul de acţiuni pe care le deţine. Această operaţie se înregistrează în 
contabilitate prin intermediul conturilor privind capitalul social, disponibilul din casă sau de la 
bancă şi de decontare cu asociaţii referitor la capital, aşa cum reiese din exemplul următor. 
 Entitatea dispune de un capital social de 200.000 lei, divizat în 40.000 acţiuni a 5 lei 
valoare nominală, valoare care se reduce cu 20%, devenind 4 lei, deci o diminuare totală de 
40.000 lei (40.000 acţiuni x 1 leu/acţiune). Acţiunile vechi se schimbă cu cele noi şi fiecare 
acţionar primeşte câte 1 leu pentru fiecare acţiune pe care o deţine. 
  În contabilitate se înregistrează următoarele operaţii: 
 a. Rambursarea sau plata se efectuează în funcţie de solicitările acţionarilor prin bancă 
(card sau cont la firmă) 30.000 lei şi prin casierie 10.000 lei: 

456 = % 
5121 
5311 

40000 lei 
30000 lei 
10000 lei 

a. Diminuarea capitalului social: 
1012 = 456 40000 lei 

 Înregistrările contabile privind reducerea numărului de acţiuni ca urmare a diminuării 
capitalului social sunt identice cu cele de mai sus, iar reducerea propriu-zisă a lor se face în 
funcţie de paritatea diminuării valorii nominale. 

3. Referitor la răscumpărarea unor acţiuni în vederea anulării se precizează faptul 
că se efectuează, de regulă, la o valoare diferită de cea nominală, mai mare sau mai mică, în 
funcţie de conjunctura de la bursă. În asemenea situaţii se folosesc atât conturile privind acţiunile 
proprii şi cele de disponibil şi de capital social, cât şi cele referitoare la câștigurile și pierderile 
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generate de operații de această natură (141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii” şi respectiv 149 „Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, 
vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de  capitaluri proprii”), pentru 
înregistrarea diferenţelor de preţ în plus sau în minus, atunci când valoarea de răscumpărare este 
mai mică sau mai mare decât cea nominală, aşa cum se exemplifică în continuare. 

Se presupune că se răscumpără 1.000 acţiuni a 5 lei valoare nominală, deci în total 5.000 
lei, la un preţ de răscumpărare unitar de 6 lei şi o valoare totală de 6.000 lei, iar în contabilitate 
se înregistrează: 

a. Răscumpărarea acţiunilor proprii prin intermediul contului de la bancă: 
109 = 512 6000 lei

b. Anularea acţiunilor răscumpărate: 
% 

1012 
149 

= 109 
 

6000 lei
5000 lei
1000 lei

 În cazul în care preţul de răscumpărare este inferior valorii nominale, diferenţa în cauză 
se înregistrează în creditul contului 141 "Câștiguri legate de vânzarea sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii". 
 În acest context se menționează şi faptul că acelaşi tratament contabil este aplicabil și 
diferențelor de preţ rezultate în cazul acțiunilor proprii răscumpărate şi vândute ulterior 
salariaţilor aceleiaşi entităţi sau terţilor.  

În cazul reducerii capitalului social prin scutirea asociaţilor de vărsămintele datorate se 
debitează contul 1011 “Capital subscris nevărsat” prin creditul contului 456 “Decontări cu 
acţionarii/asociaţii privind capitalul”. 

La rândul său, operaţia privind restituirea către acţionari sau asociaţi a unei cote-părţi din 
aporturi se reflectă în contabilitate în mod obişnuit, ca în cazul retragerii acestora din entitate, 
creditându-se conturile corespunzătoare modalităţilor propriu-zise de restituire (de trezorerie, 
stocuri ş.a.), prin debitul contului 456 “Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul”, după 
care acest ultim cont se creditează prin corespondenţă cu debitul contului 1012 “Capital subscris 
vărsat”. 

2.7. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE NEAMORTIZABILE  

 În această categorie de imobilizări se includ numai terenurile propriu-zise, fără 
amenajări, care se reflectă în contabilitate utilizându-se contul sintetic 2111 "Terenuri". 
Debitul contului reflectă informaţii ce privesc valoarea terenurilor achiziţionate şi a celor primite 
ca aport la capital sau cu titlu gratuit, primite prin subvenţii pentru investiţii, prin corespondenţă 
cu creditul conturilor specifice acestor modalităţi de intrare în patrimoniu (404, 456, 4751 4753). 
De asemenea, în debit înregistrează creşterea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor, 
creditându-se contul 105 "Rezerve din reevaluare". 
 Creditul contului 2111 "Terenuri" furnizează informaţii cu privire la valoarea terenurilor 
care se cedează, precum şi terenurile care fac obiectul participării în natură la capitalul social al 
altei societăţi, prin corespondenţă cu debitul conturilor care indică modalitatea de ieşire (6583, 
261, 262, 263 şi 265). Concomitent se mai debitează acest ultim cont prin creditul contului 1068 
"Alte rezerve" pentru diferenţa dintre valoarea titlurilor dobândite şi valoarea terenurilor. De 
asemenea, se oglindeşte diminuarea de valoare rezultată din reevaluarea terenurilor, prin debitul 
contului 105 "Rezerve din reevaluare", atunci când anterior s-au înregistrat diferenţe de această 
natură în plus ş.a. 
 Evidenţa analitică se poate organiza pe grupe de terenuri, delimitate în funcţie de 
destinaţia pe care o au şi anume: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcţii, 
terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi alte terenuri, iar operaţia de evaluare se 
efectuează avându-se în vedere, printre altele, clasele de calitate, suprafaţa şi amplasarea 
terenurilor, la costul de achiziţie sau la valoarea justă aferentă aportului în natură. 
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2.8. CONTABILITATEA  IMOBILIZĂRILOR CORPORALE AMORTIZABILE 

Conturile sintetice utilizate pentru reflectarea în contabilitate a imobilizărilor corporale 
(2112, 212, 2131, 2132, 2133, 214, 215, 216 și 217) asigură evidenţa existenţei şi mişcării 
categoriilor de imobilizări corporale amintite, delimitându-se în aceste categorii fiecare obiect 
individual şi orice complex de obiecte ce se utilizează ca atare în producţia proprie de bunuri sau 
prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru a fi folosit în scopuri administrative 
şi care generează beneficii economice viitoare, are valoarea de intrare mai mare decât limita 
stabilită prin hotărâre de Guvern, care în prezent este de 2.500 lei şi o durată normală de utilizare 
de peste un an. 

Debitul conturilor la care ne referim reflectă informaţii privitoare la intrările în 
patrimoniu sub forma achiziţionărilor, realizărilor din producţie proprie, primirilor cu titlu 
gratuit, ca aport la capital ş.a., prin creditul conturilor care se utilizează pentru urmărirea acestor 
elemente (404, 223, 224, 451, 453, 722, 231, 4753 şi 456). 

Creditul conturilor analizate asigură baza de informaţii privind ieşirile de imobilizări 
corporale ca urmare a vânzării, scoaterii din funcţiune sau retragerii din capital, activele 
corporale care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei societăţi (281, 6583, 
456, 261, 262, 263 şi 265). 
 Evidenţa analitică a imobilizărilor corporale amortizabile se organizează în mod distinct 
pentru fiecare obiect sau complex de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile sale şi care 
îndeplineşte în mod independent, în totalitatea lui, o funcţie distinctă. În acest scop se folosesc, 
în funcţie de opţiunea unităţii, "Registrul numerelor de inventar" şi "Fişa mijlocului fix" sau 
"Registrul pentru evidenţa mijloacelor fixe", referitor la care se menţionează că este recomandat 
în mod deosebit pentru entităţile cu un număr redus de imobilizări corporale. 

Se reţine, de asemenea, faptul că se utilizează două conturi analitice specifice denumite: 
"Imobilizări corporale cu valoare inferioară celei minime legale" sau „Imobilizări corporale de 
natura obiectelor de inventar” şi "Amortizarea imobilizărilor corporale cu valoare inferioară celei 
minime legale" sau „Amortizarea imobilizărilor corporale de natura obiectelor de inventar”, 
conturi asupra cărora se va reveni cu ocazia prezentării operaţiilor corespunzătoare ieşirilor din 
patrimoniu. 
 Evidenţa analitică, împreună cu cea operativă, care este organizată cu ajutorul "Listei de 
inventariere şi evidenţa imobilizărilor corporale", asigură urmărirea atât a existenţei şi mişcării 
acestor bunuri pe categorii şi pe locuri de folosinţă (subunităţi, secţii, laboratoare, compartimente 
organizatorice funcţionale ş.a.) şi în cadrul acestora pe obiecte de evidenţă, cât şi cunoaşterea 
gradului de depreciere. 
 Amortizarea imobilizărilor corporale se efectuează în funcţie de cotele de amortizare 
legale, începând cu luna următoare punerii în funcţiune şi până la recuperarea integrală a valorii 
lor de intrare în patrimoniu sau de evidenţă, folosindu-se documentul denumit "plan de 
amortizare". 
 În legătură cu amenajările de terenuri se menţionează că reprezintă investiţii care se 
concretizează în racordări la sistemul de alimentare cu energie, împrejmuiri, lucrări de acces etc., 
care se amortizează într-o perioadă de 10 ani, în regim liniar.  

 
Exemple de înregistrări contabile privind amenajările de terenuri 

Se efectuează, pe cont propriu, amenajarea unui teren, stabilindu-se că valoarea acestei 
investiţii este de 18.000 lei, termenul de amortizare (folosire) este de 10 ani, perioadă de timp cât 
se apreciază că serveşte scopului pentru care a fost efectuată. După expirarea perioadei de 3 ani 
se cedează amenajarea înregistrată anterior şi, implicit, terenul asupra căruia s-a efectuat 
investiţia, la nivelul preţului de vânzare de 18.000 lei, plus TVA 20%. 
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Nr. 
crt. Conţinutul operaţiei Document 

Conturi Valoar
e 

- lei -
D C 

1. Terminarea şi recepţionarea amenajării 
realizate, în valoare de 18.000 lei

Proces-verbal de 
recepţie

2112 722 18.000

2. Amortizarea aferentă primilor 3 ani de 
utilizare, de 5.400 lei 

Notă de contabilitate
Plan de amortizare

6811 2811 5.400

3. Vânzarea amenajării, la preţul de 
15.000 lei, cu TVA de 20% 

Factură (emisă) 461 % 
7583 
4427 

18.000
15.000
3.000

4. Scăderea din evidenţă a amenajării 
cedate 

Notă de contabilitate
Factură (emisă) 

% 
2811 
6583 

2112 18.000
5.400

12.600

2.9. CONTABILITATEA  OPERAŢIILOR  PRIVIND INTRAREA IMOBILIZĂRILOR 

CORPORALE AMORTIZABILE 

Complexitatea operaţiilor de intrare în patrimoniu a imobilizărilor corporale amortizabile 
implică tratamente contabile distincte pentru fiecare modalitate în parte, astfel încât informaţia 
furnizată de contabilitate să permită identificarea acestor căi de provenienţă a activelor. Din 
această perspectivă, se prezintă, în continuare, exemple de înregistrări contabile privind 
operaţiile frecvente de intrare a imobilizărilor corporale amortizabile. 

Exemple de înregistrări contabile privind intrarea imobilizărilor corporale 
amortizabile 

Nr. 
crt. Conţinutul operaţiei Document 

Conturi Valoare 
- lei - D C 

1. Se primeşte aportul în natură (un strung) 
la valoare justă de 23.200 lei 

Proces-verbal de 
predare-primire

2131 456 23.200

2. Achiziţionarea unui complex comercial 
la preţul negociat de 74.000 lei, TVA 
20% 

Factură
Proces-verbal de 
recepţie

% 
212 
4426 

404 88.800
74.000
14.800

3. Achiziţionarea unui autocamion în 
valoare de 80.000 lei, cu TVA de 20% 

Factură
Proces-verbal de 
recepţie

% 
2133 
4426 

404 96.000
80.000
16.000

4. Recepţia unui utilaj, care la finele lunii 
anterioare a fost în curs de aprovizionare, 
în valoare de 12.000 lei 

Factură
Proces-verbal de 
recepţie

2131 223 12.000

5. Recepția unui aparat de măsurare, din 
producţie proprie, la costul de 26.000 lei 

Proces-verbal de 
recepţie 

2132 231 26.000

6a. Primirea cu titlu gratuit a unui 
autoturism, la valoare justă de 24.300 lei

Proces-verbal de 
predare-primire

2133 4753 24.300

6b. Amortizarea lunară a autoturismului Notă de contab.
Plan de amortiz.

6811 2813 470

6c. Diminuarea sursei de obţinere a 
autoturismului corespunzător amortizării 
înregistrate 

Nota de 
contabilitate 

4753 7584 470

7a. Consumul unor accesorii, de 8.185 lei, 
pentru modernizarea unui echipament 
tehnologic 

Bon de consum 602 302 8.185

7b. Reflectarea investiţiei efectuate pe cont 
propriu la echipamentul tehnologic

Nota de 
contabilitate

231 722 8.185

7c. Recepția investiției privind echipamentul 
tehnologic 

Proces-verbal de 
recepţie 

2131 231 8.185
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2.10. CONTABILITATEA  OPERAŢIILOR  PRIVIND IEŞIREA  IMOBILIZĂRILOR 

CORPORALE AMORTIZABILE 

Fiind destinate, în principal, utilizării productive în cadrul activităţilor desfăşurate de 
entităţi, imobilizările corporale amortizabile se exploatează până la expirarea duratei de viaţă 
utilă, astfel încât cea mai frecventă modalitate de ieşire o reprezintă casarea. Totuşi, în funcţie de 
necesităţile entităţilor şi de deciziile managerilor privind investirile şi dezinvestirile, se întâlnesc 
şi alte modalităţi de ieşire din patrimoniu a imobilizărilor, regrupate sub denumirea generică de 
cedare (vânzări, aporturi în natură la capitalul altor firme, donaţii etc.). În continuare, se 
exemplifică, din punct de vedere contabil, principalele categorii de operaţii de ieşire din 
patrimoniu a imobilizărilor corporale amortizabile. 

Exemple de înregistrări contabile privind ieşirea imobilizărilor corporale amortizabile 
Nr. 
crt. Conţinutul operaţiei Document 

Conturi Valoare
- lei - D C 

1. Restituirea aportului în natură, 
reprezentat de un utilaj nefolosit, în 
valoare de 18.060 lei 

Proces-verbal de 
predare-primire 

456 2131 18.060

2a. Vânzarea unui autoturism la preţul 
17.800 lei, cu TVA de 20% 

Factură 461 % 
7583 
4427 

21.360
17.800
3.560

2b. Scăderea din evidenţă a imobilizării 
corporale vândute, de 18.700 lei, cu 
amortizare de 1.400 lei 

Factură % 
2813 
6583 

2133 18.700
1.400

17.300
3a.  Scăderea din evidenţă a unui  activ 

corporal casat, de 24.200 lei 
Proces-verbal de 
scoatere din funcţiune

2813 2131 24.200

3b. Recuperarea pieselor de schimb din 
casare, în sumă de 1.500 

Proces verbal de 
scoatere din funcţiune

3024 7588 1.500

3c. Cheltuielile de casare a activului 
facturate de terţi 

Factură % 
628 
4426 

401 1.560
1.300

260
4a. Cheltuieli de casare reprezentând 

salarii în sumă de 1.200 lei 
Stat de salarii 641 421 1.200

4b. CAS angajator 15,8% Stat de salarii 6451 4311 190
4c. CASS angajator 5,2% Stat de salarii 6453 4313 62
4d. Şomaj angajator 0,5% Stat de salarii 6452 4371 6
4e. Contribuţia pentru concedii şi 

indemnizaţii 0,85%
Stat de salarii 6451 4311 10

4f. Contribuţia unităţii pentru fondul de 
garantare a creanţelor salariale 0,25%

Stat de salarii 6456 4373 3

4g. Materiale de natura obiectelor de 
inventar, 1.500 lei, recuperate din 
casare 

Proces-verbal de 
scoatere din funcţiune

303 7588 1.500

4h. Scăderea din evidenţă a activului 
corporal casat, de 22.800 lei, cu 
amortizare de 12.500 lei 

Proces-verbal de 
scoatere din funcţiune

% 
281 
6583 

2132 22.800
12.500
10.300

5. Se scade din evidenţă un mijloc de 
transport avariat din calamităţi, de 
25.000 lei şi amortizare de 14.500 lei 

Proces-verbal de 
scoatere din funcţiune
Acte privind 
calamitatea

% 
281 
6587 

2133 25.000
14.500
10.500

6a. Scăderea din evidenţă a activului 
corporal lipsă la inventariere, de 19.000 
lei, cu amortizare de 300 lei 

Proces-verbal de 
inventariere 

% 
281 
6583 

2131 19.000
300

18.700
6b. Imputarea salariatului vinovat a valorii 

nete a lipsei la inventariere (op. 6a), 
plus TVA 20% 

Decizie de imputare 4282 % 
7588 
4427 

22.440
18.700
3.740
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Nr. 
crt. Conţinutul operaţiei Document 

Conturi Valoare 
- lei - D C 

7a. Se predă unui terţ, cu titlu gratuit, un 
utilaj, de 23.000 lei 

Proces-verbal de 
predare-primire

6582 2131 23.000

7b. TVA de 20% aferentă activului cedat 
cu titlu gratuit 

Notă de contabilitate 635 4427 4.600

 

2.11. CONTABILITATEA PRODUSELOR 

Organizarea contabilităţii stocurilor de produse se realizează utilizând conturile: 341 
„Semifabricate”, 345„Produse finite”, 346„Produse reziduale” şi 348 „Diferenţe de preţ la 
produse”. 

Debitul acestor conturi (cu excepţia contului 348) reflectă informaţii ce privesc intrarea 
stocurilor de produse în gestiunea entităţii. De asemenea, prin intermediul conturilor 
corespondente creditoare (711, 354 şi 401, ce se utilizează pentru exemple) sunt furnizate 
informaţii despre sursele de provenienţa ale produselor. 

Creditul conturilor analizate oglindeşte în permanenţă informaţii cu privire la ieşirile 
stocurilor de produse din gestiune, care, prin prisma conturilor corespondente creditoare (711, 
303, 354, 371, 421, 371, 6582 şi 623) şi a exemplelor ulterioare, sunt grupate pe destinaţii. 

Informaţiile precizate anterior sunt grupate in registrul „Cartea mare”, care facilitează 
verificarea exactităţii lor şi, în consecinţă, ele pot fi utilizate credibil pentru analize şi decizii 
curente în cursul exerciţiului, la nivelul compartimentului programare – producţie (urmărirea 
realizării bugetului de producţie), la nivelul compartimentului postcalcul (urmărirea realizării 
bugetului costului de producţie), la nivelul compartimentului organizarea producţiei şi a muncii 
şi CTC (urmărirea respectării disciplinei în producţie şi în muncă, prin prisma valorii rebuturilor 
şi deşeurilor obţinute). 

Conturile de produse pot avea solduri finale debitoare, care reprezintă preţul de 
înregistrare total aferent produselor existente în stoc. 

Suma soldurilor finale debitoare, rectificată în plus sau în minus, după caz, cu diferenţele 
de preţ aferente produselor şi existente ca sold la contul cu aceeaşi denumire şi simbolul 348 şi, 
totodată, diminuată cu soldul final creditor al contului 394 „Ajustări pentru deprecierea 
produselor” se înscrie în activul bilanţului în   grupa A „Active circulante”, în prima subgrupă a 
acesteia, denumită „Stocuri ”. 

Contul 348 „Diferenţe de preţ la produse”, spre deosebire de celelalte trei conturi 
privind produsele, se utilizează numai în cazul în care preţul de evidenţă aferent produselor este 
cel prestabilit sau standard. Este rectificativ, cu funcţia contabilă de activ-pasiv sau 
bifuncţional, şi asigură înregistrarea diferenţelor între preţul prestabilit şi costul de producţie, 
ambele aferente produselor care se obţin în cadrul entităţii. Conţinutul şi funcţionalitatea acestui 
cont sunt similare cu cele privind contul 308 „Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale”, 
reţinându-se următoarele particularităţi: 

– debitarea şi creditarea se efectuează numai prin corespondenţă cu contul 711 „Venituri 
aferente costurilor stocurilor de produse”; 

– soldul poate fi debitor sau creditor, reprezentând diferenţele de preţ în plus 
(nefavorabile) şi, respectiv, în minus (favorabile) aferente produselor existente în stoc. 

Organizarea contabilităţii produselor ocazionează, de asemenea, utilizarea contului 
394 „Ajustări pentru deprecierea produselor”, al cărui credit oferă informaţii cu privire la 
diferenţa de valoare în minus, stabilită cu prilejul inventarierii anuale, între valoarea de utilitate 
(mai mică) şi costul de producţie, prin corespondenţă cu debitul contului 6814 „Cheltuieli de 
exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante”. 

Debitul contului 394 oglindeşte informaţii ce privesc reluarea la venituri a sumelor 
înregistrate anterior in creditul contului, în exerciţiile următoare, atunci când se constată ca 
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deprecierea nu se produce sau este inferioara celei preconizate, precum şi în cazul în care 
produsele pentru care s-a constituit ajustarea au ieşit din patrimoniu, creditându-se contul 7814 
„Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante”. 

Organizarea contabilităţii produselor se poate realiza prin adoptarea metodei inventarului 
permanent sau a celui intermitent şi, totodată, prin utilizarea uneia din cele trei metode de 
evidenţă analitică prezentate anterior şi anume: metoda operativ-contabilă (pe solduri), metoda 
cantitativ-valorică (pe fişe de cont analitic) şi metoda global-valorică. 

Exemple de înregistrări privind evidenţa semifabricatele şi produsele finite în varianta 
metodei inventarului permanent şi a preţului standard (prestabilit) 

Nr.
crt. 

Conţinutul operaţiei 
 

Document 
Conturi Valoare 

-lei- D C 

1. Obţinerea de semifabricate şi produse finite 
evaluate la preţ standard de 50.000 lei, 
respectiv, 25.000 lei 

Bon de predare % 
341 
345 

711 75.000
25.000
50.000

2. Înregistrarea dif. de preţ nefav. de 1.000 lei, 
stabilite la sf. lunii pentru semifabricate 

Notă de contabilitate 348 711 1.000

3. Înregistrarea dif. de preţ fav. de 2.000 lei, 
stabilite la sf. lunii pentru produse finite 

Notă de contabilitate 711 348 2.000

4. Vânzarea de produse finite şi semifabricate la 
preţ de vânzare de 40.000 lei şi respectiv, 
20.000 lei, cu TVA 20% 

Factură 4111 % 
701 
702 
4427 

72.000
40.000
20.000
12.000

5. Descărcarea gestiunii pentru produsele finite 
vândute la preţ standard 30.000 lei 

Notă de contabilitate 711 345 30.000

6. Repartizarea diferenţelor de preţ favorabile de 
1.000 lei pentru produsele finite vândute, pe 
bază  de coeficient mediu 

Notă de contabilitate 348 711 1.000

7. Desc. gest. pentru semif. vândute la preţ 
standard 15.000 lei, cu dif. de preţ nefav. de 
600 lei, stab. pe bază de coef. mediu 

Notă de contabilitate 711 % 
341 
348 

15.600
15.000

600

8. Consumul propriu de semif. la preţ standard de 
4.000 lei, cu dif. de preţ nef. de 300 lei, stab.pe 
bază de coef. mediu  

Fişă limită de 
consum şi notă de 
contabilitate 

711 % 
341 
348 

4.300
4.000

300

9. Reţinerea de produse finite pentru a fi utilizate 
în cadrul entităţii la preţ de înregistrare total de 
2.000 lei 

Bon de transfer 303 345 2.000

10. Darea semifabricatelor spre prelucrare la terţi, 
la preţ standard de 1.500 lei  

Aviz de însoţire 354 341 1.500

11. Încorporarea semif. de 1500 lei, în valoarea 
prod. finite obţinute din prelucrare la terţi 

Aviz de însoţire 345 354 1.500

12. Contabilizarea tarifului de 100 lei, cu TVA 
20%, facturat de către terţi 

Factură % 
345 
4426 

401 120
100
20

13. Folosirea de prod. finite pentru protocol, la preţ 
standard de 500 lei, dif. de preţ nefav. de 50 lei, 
stab. pe bază de coef. mediu 

Notă de contabilitate 623 % 
345 
348 

550
500
50
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Nr.
crt. 

Conţinutul operaţiei 
 

Document 
Conturi Valoare 

-lei- D C 

14. Pred. cu titlu gratuit de prod. finite la preţ 
standard de 300 lei, cu dif. de preţ nefav. de 30 
lei, stab. pe bază de coef. mediu 

Proc. verb. de pred.- 
primire şi notă de 
contab. 

6582 % 
345 
348 

330
300
30

15. Înregistrarea TVA colectată de 66 lei aferentă 
produselor finite de la op.14 

Notă de contabilitate 635 4427 66

16. Transferarea de produse finite la preţ de 
înregistrare de 100.000 lei, pentru a fi vândute 
în magazinele proprii, adaos comercial 30%, 
TVA neexigibilă 20% 

Bon de transfer şi 
NRCD  

371 % 
345 
378 
4428 

156.000
100.000

30.000
26.000

17. Crearea obligaţiei fată de angajaţii proprii 
pentru produsele finite acordate acestora, la preţ 
de înregistrare de 10.000 lei 

Notă de contabilitate 
şi stat de plată 

641 421 10.000

18. Înreg. TVA colectată de 2.400 lei pentru prod. 
finite acordate angajaţilor proprii 

Notă de contabilitate 635 4427 2.000

19. Acordarea produselor finite in valoare de 
10.000 lei propriilor angajaţi 

Notă de contabilitate 421 701 10.000

20. Desc. gest. pentru prod. finite în valoare de 
10.000  lei acordate salariaţilor proprii 

Notă de contabilitate 711 345 10.000

21. Înregistrarea reţinerilor din valoarea produselor 
acordate angajaţilor: impozit 1.352 lei, contrib. 
la asigurări sociale 950 lei, contrib. la fondul de 
şomaj 50 lei, contrib. la asigurări de sănătate 
550 lei 

Notă de contabilitate 
şi stat de plată 

421 % 
444 
4312 
4372 
4314 

2.902
1.352

950
50

550

În ceea ce priveşte obţinerea produselor reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau 
deşeuri) folosite pentru consumul propriu sau vândute terţilor se menţionează că ocazionează 
înregistrări similare cu cele privind semifabricatele, cu precizarea că se folosesc conturile 
specifice acestei categorii de active circulante materiale, cum sunt: 346 „Produse reziduale” şi 
703 „Venituri din vânzarea produselor reziduale”, dar nu se foloseşte contul 348. 

Exemple de înregistrări privind evidenta produselor reziduale 

Nr.
crt. 

Conţinutul operaţiei Document 
Conturi Valoare

-lei- D C 

1. Obţinerea de produse reziduale la preţ de 
înregistrare 10.000 lei 

Bon de predare 346 711 10.000

2. Vânzarea de produse reziduale la preţ de 
vânzare de 8.000 lei, cu TVA 20% 

Factură 4111 
 

% 
703 
4427 

9.600
     8.000

1.600

3. Trecerea deşeurilor la preţ de înregistrare de 
2.000 lei in categoria mat. consumabile 

Bon de predare 3028 346 2.000

4. Desc. gestiunii pentru prod. reziduale vândute, 
la preţ de înregistrare de 6.000 lei 

Notă de contabilitate 711 346 6.000

5. Trecerea în consum a rebuturilor remaniabile 
în vederea înlăturării defectelor, la preţ de 
înreg. de 1.500 lei 

Notă de contabilitate 711 346 1.500
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Operaţiile economice privind plusurile şi minusurile constatate cu prilejul 
inventarierii activelor circulante materiale analizate anterior (semifabricate, produse finite şi 
produse reziduale) se reflectă în contabilitate avându-se în vedere următoarele aspecte: 

– plusurile şi minusurile de natură neimputabilă şi provenite de la produsele obţinute din 
producţie proprie, inclusiv diferenţele de preţ aferente, se înregistrează numai prin corespondenţă 
cu creditul şi, respectiv, debitul contului 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de 
produse”, încărcându-se sau scăzându-se, după caz, gestiunea entităţii; 

– pierderile din calamităţi se înregistrează în creditul conturilor de produse, prin 
corespondenţă cu debitul contului 6587 „Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente 
similare”. Prin intermediul acestui ultim cont se reflectă în contabilitate şi diferenţele de preţ 
aferente, prin creditare sau debitare, după cum sunt nefavorabile (în plus) şi, respectiv, favorabile 
(în minus); 

     - lipsurile imputabile, provenite din vina unor salariaţi sau a terţilor, se oglindesc în 
contabilitate în mod similar cu aceleaşi operaţii constatate la celelalte categorii de active 
circulante materiale, în sensul că se scade gestiunea ca în cazul minusurilor neimputabile, după 
care se efectuează imputarea propriu-zisă, debitându-se contul 4282 „Alte creanţe în legătură cu 
personalul”, prin creditul conturilor 7588 „Alte venituri din exploatare”, pentru valoarea de 
imputare, şi 4427 „TVA colectată”, pentru acest impozit aferent valorii imputate; 

     - lipsurile nesoluţionate, în momentul în care sunt constatate, se înregistrează în mod 
obişnuit, utilizându-se contul 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare”, ca în situaţia 
altor active circulante materiale. 

Exemple de înregistrări privind diferenţele constatate la inventarierea produselor 

Nr.
crt. 

Conţinutul operaţiei Documentul 
Conturi Valoare

-lei- D C 

1. Plusuri la inventar de produse finite la preţ de 
înregistrare 2.000 lei 

Proces verbal de 
inventariere 

345 711 2.000

2. Lipsuri neimputabile de semifabricate constatate la 
inventariere, la preţ standard 1.000 lei, cu diferenţe 
în plus 100 lei 

Proces verbal de 
inventariere 

711 
 

% 
341 
348 

1.100
1.000

100

3. Distrugeri de produse finite de către calamităţi 
naturale la preţ standard 500 lei 

Proces verbal de 
inventariere 

6587 345 500

4. Repartizarea diferenţelor de preţ favorabile de 50 
lei, pentru produsele finite de la op.3 

Notă de 
contabilitate 

348 6587 50

5. Scăderea din gestiune a semif. constatate lipsa la 
inventariere, la preţ standard 400 lei, cu diferenţe 
de preţ nefav. de 40 lei 

Proces verbal de 
inventariere 

711 
 

% 
341 
348 

440
400
40

6. Imputarea semifabricatelor de la operaţia 5 
gestionarului, cu TVA colectată 20% 

Decizie de 
imputare 

4282 
 

% 
7588 
4427 

480
400
80

7. Lipsuri la invent. de prod. finite care nu pot fi 
soluţionate, la preţ standard 600 lei 

Proces verbal de 
inventariere 

473 345 600

8. Repartizarea diferenţelor de preţ favorabile de 60 
lei pentru produsele finite de la op. 7 

Notă de 
contabilitate 

348 473 60

9. Soluţionarea ulterioară a lipsurilor de la operaţia 7, 
ca fiind neimputabile 

Notă de 
contabilitate 

711 473 540
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2.12. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A MĂRFURILOR 

Contabilitatea circulaţiei mărfurilor atât en gros, cât şi en detail se organizează cu 
ajutorul următoarelor conturi sintetice de gradul I: 371„Mărfuri”, 378 „Diferenţe de preţ la 
mărfuri” şi 397„Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” 

Ca şi în cazul celorlalte conturi de stocuri, contabilitatea sintetică a mărfurilor la entităţile 
cu amănuntul se organizează prin folosirea inventarului permanent sau intermitent. 

Debitul contului 371 „Mărfuri” furnizează informaţii, în tot cursul exerciţiului, privind 
valoarea mărfurilor intrate în gestiunile entităţii, iar prin intermediul conturilor corespondente 
creditoare, care se vor folosi în exemplificările ulterioare (401, 408, 446, 327, 542, 456, 357, 
481, 482, 451, 453, 301, 302, 303, 361, 381, 345, 607, 758) se obţin informaţii distincte pe surse 
de provenienţă sau modalităţi de intrare.  

În cazul în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ de vânzare cu amănuntul, în debitul 
contului analizat sunt înscrise informaţii privind valoarea adaosului comercial şi, respectiv, TVA 
neexigibilă aferentă mărfurilor intrate în gestiune (378, 4428). 

Se impune a fi precizat faptul că, în situaţia unor elemente ale stocurilor care au fost 
achiziţionate pentru necesităţi proprii şi care, ulterior, îşi schimbă destinaţia, deoarece devin 
disponibile, ele se înregistrează numai scriptic în debitul contului de mărfuri (371) fără să 
ocazioneze aspecte specifice privind evaluarea şi preţurile de înregistrare în contabilitate. Strâns 
legat de cele prezentate anterior, se reţine faptul că se impune, atunci când este cazul, 
transferarea diferenţelor de preţ aferente în creditul sau debitul contului 378 “Diferenţe de preţ la 
mărfuri”, după cum sunt favorabile şi, respectiv, nefavorabile, prin corespondenţă cu debitul sau 
creditul conturilor de diferenţe corespunzătoare activelor circulante materiale în cauză (308, 388 
ş.a.). Această modalitate de soluţionare contabilă asigură majorarea, pe de o parte, a cheltuielilor 
şi, implicit, a costului de producţie numai cu ceea ce se consumă efectiv pentru obţinerea 
produselor finite, iar pe de altă parte a cheltuielilor privind mărfurile cu sumele ce privesc 
vânzarea celorlalte elemente de active circulante materiale. 

Creditul contului 371 „Mărfuri” oferă utilizatorilor informaţii privind valoarea 
mărfurilor ieşite din gestiunea entităţii, ce corespund modalităţilor de ieşire, ca urmare a 
vânzării, lipsurilor la inventar, trimise la terţi, livrate unităţilor sau subunităţilor, donaţiilor sau 
pierderile din calamităţi, potrivit conturilor corespondente debitoare (607, 357, 481, 482, 6582, 
6587). Totodată, prin intermediul conturilor corespondente debitoare (378 şi 4428) se identifică 
informaţii ce privesc adaosul comercial şi, respectiv, TVA neexigibilă aferentă mărfurilor ieşite 
din gestiune, în situaţia în care evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul. 

Soldul contului 371 „Mărfuri” poate fi debitor, reprezentând preţul de înregistrare (costul 
efectiv de achiziţie, preţul prestabilit sau preţul de vânzare cu amănuntul sau en gros) aferent 
mărfurilor existente în patrimoniu la sfârşitul perioadei de gestiune. 

Pentru a fi valorificate în procesul decizional de către managementul entităţii, 
informaţiile contabile privind mărfurile sunt sintetizate în situaţiile financiare, periodice de 
raportare, concret în bilanţul contabil (în activ, în subgrupa privind stocurile), la valoarea 
contabilă netă, fapt pentru care se impun anumite operaţii de corectare a soldului contului 371 
„Mărfuri”, în funcţie de preţul de înregistrare utilizat pentru evaluare, aşa cum se prezintă în 
continuare. 

a. În cazul utilizării costului efectiv de achiziţie: 
     Preţul de înregistrare                           +  
 Valoarea netă =                  Cheltuielile de transport-aprovizionare   –  
                                 Ajustări pentru depreciere 
 unde: 
– cheltuielile de transport-aprovizionare reprezintă soldul debitor al contului analitic 

deschis, în acest scop, în cadrul contului 371 „Mărfuri”; 
– ajustările pentru depreciere sunt reprezentate de soldul creditor al contului 

397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor”. 
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b. În situaţia folosirii preţului prestabilit (standard): 
     Preţul de înregistrare                     ±  
Valoarea netă  =     Diferenţele de preţ la mărfuri         –  
     Ajustările pentru depreciere 
unde: 
– diferenţele de preţ, în plus sau în minus, la mărfuri sunt stabilite sub forma soldului 

debitor şi, respectiv, creditor la contul cu aceeaşi denumire şi simbolul 378. 
c. Atunci când se utilizează preţul cu amănuntul sau en gros, inclusiv TVA: 

    Preţul de înregistrare                                – 
    Adaosul comercial                                   +  
Valoarea netă =          Cheltuielile de transport-aprovizionare    – 
                                    TVA neexigibilă                                       –  
                                    Ajustări pentru depreciere 
unde: 
– adaosul comercial reprezintă soldul creditor al contului 378 “Diferenţe de preţ la 

mărfuri” sau 378.02 „Diferenţe de preţ la mărfuri privind adaosul comercial”, după caz; 
– cheltuielile de transport-aprovizionare sunt reflectate în debitul contului 371 “Mărfuri” 

împreună cu preţul facturat de furnizor sau sunt reprezentate de soldul debitor al contului analitic 
378.01 „Diferenţe de preţ la mărfuri privind cheltuielile de transport-aprovizionare”, după caz; 

– TVA neexigibilă se referă la soldul creditor al contului cu aceeaşi denumire şi simbolul 
4428. 

În cazul în care preţul de înregistrare este cel de vânzare en gros sau cu amănuntul, 
ambele fără TVA, se reţine că, în comparaţie cu varianta utilizării preţului cu amănuntul sau en 
gros inclusiv TVA  (lit. c), această taxă nu se ia în calcul cu prilejul determinării valorii contabile 
nete. 

În cadrul entităţilor cu amănuntul, evidenţa analitică a mărfurilor (contul 371 „Mărfuri”) 
este necesar să se organizeze global valoric pe locaţii de desfacere en detail şi la nivelul 
depozitelor sau gestiunilor de vânzare en gros, iar pentru acestea din urmă să fie condusă, în 
plus, evidenţa cantitativ-valorică pe feluri sau articole de mărfuri.  

Modalităţile diferite de evaluare a mărfurilor, la intrarea şi, respectiv, ieşirea din 
patrimoniu, precum şi practicarea adaosului comercial, impun utilizarea, în contabilitatea curentă 
a contului 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri”. 

 Contul 378 „Diferenţe de preţ la mărfuri”, după conţinutul economic este un cont 
rectificativ (de corectare a valorii mărfurilor), iar din punct de vedere al funcţiei contabile este 
bifuncţional. 

Aşa cum se reţine din cele menţionate anterior, caracterul de cont bifuncţional al contului 
analizat este dat de rolul şi corespondenţele diferite ale celor două conturi analitice deschise în 
cadrul acestuia, aşa cum se prezintă în continuare. 

Contul analitic 378.01 „Diferenţe de preţ la mărfuri” are rol de rectificare a valorii 
mărfurilor şi funcţie contabilă de activ. 

 Cu ajutorul acestui cont se pot înregistra două categorii de operaţii: 
 - diferenţele de preţ propriu-zise, când evidenţa mărfurilor se organizează la preţul 

standard (prestabilit); 
 - cheltuielile de transport-aprovizionare” ocazionate în procesul de cumpărare a 

mărfurilor.  
În debitul acestui cont sunt înscrise informaţii reprezentând, după caz, în funcţie de 

scopul utilizat, fie diferenţele de preţ, fie cheltuielile de transport, încărcare, descărcare, facturate 
atât de furnizorii de mărfuri, inclusiv pierderile normale pe timpul transportului (suportate de 
beneficiar), cât şi de entităţile de profil, taxele  vamale, diferite comisioane ş.a. pe care le 
ocazionează mărfurile ce se achiziţionează de la terţi, în corespondenţă cu creditul conturilor 
corespunzătoare modalităţilor de realizare a lor (401, 542, 446). 
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În creditul contului analizat se identifică informaţii privind fie diferenţele de preţ 
repartizate, fie cheltuielile de transport - aprovizionare ca fiind aferente mărfurilor ieşite din 
patrimoniu, potrivit modalităţilor de ieşire a acestora, aşa cum rezultă din conturile 
corespondente debitoare (607 „Cheltuieli privind mărfurile”, pentru vânzări şi lipsuri în gestiune, 
6582 „Donaţii acordate” şi 6587 „Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare”, 
respectiv, în cazul lipsurilor neimputabile, donaţiilor, şi pierderilor din calamităţi ş.a).  

Trebuie menţionat că informaţiile înscrise în creditul contului analitic analizat se obţin pe 
baza unui coeficient mediu, ce se calculează, în mod obişnuit, cu sumele cumulate de la 
începutul anului. 

Soldul contului analitic, prezentat anterior, este debitor şi reprezintă, fie diferenţele de 
preţ, fie cheltuielile de transport-aprovizionare aferente mărfurilor existente în stoc la sfârşitul 
perioadei de gestiune. 

Contul analitic 378.02 „Diferenţe de preţ la mărfuri privind adaosul comercial”, aşa 
cum îi spune şi denumirea, ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent 
mărfurilor din entităţile comerciale. După conţinutul economic, este un cont rectificativ, iar din 
punct de vedere al funcţiei contabile este de pasiv. 

Creditul acestui cont constituie baza de informaţii privind adaosul comercial aferent 
mărfurilor intrate în patrimoniu, informaţii ce servesc la formarea preţului de vânzare cu 
amănuntul sau en gros, având o singură   corespondenţă, indiferent de modalitatea de intrare a 
mărfurilor, cu debitul contului 371 „Mărfuri”.  

Debitul contului analitic analizat oglindeşte informaţii referitoare la adaosul comercial 
corespunzător valorii mărfurilor ieşite din patrimoniu, pe diferite căi, în corespondenţă cu 
creditul contului 371 „Mărfuri”. 

În scopul repartizării adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite se utilizează un 
coeficient mediu de repartizare, ce se calculează după relaţia: 

 
  Coeficient                                    

de         =   
 repartizare                              

 
Totodată, este necesar să se aibă în vedere aspectele ce se prezintă în continuare. 
● Datele privind contul de mărfuri, de la numitorul fracţiei, nu conţin TVA, fapt pentru 

care se impune ca, în prealabil, să se diminueze fiecare element în cauză cu suma aferentă. 
Acest calcul se poate efectua şi prin diminuarea preţului de vânzare total, inclusiv TVA, 

cu taxa neexigibilă aferentă, care se determină astfel: soldul iniţial creditor de la contul 4428 + 
total rulaj creditor cumulat de la începutul anului de la acelaşi cont. 

● Coeficientul de repartizare, care se determină, se înmulţeşte cu valoarea mărfurilor 
ieşite din gestiune până la sfârşitul lunii de referinţă şi evaluate la preţul de vânzare, exclusiv 
TVA neexigibilă, obţinându-se adaosul comercial aferent acestor mărfuri. Această sumă se 
înregistrează în debitul contului de adaos comercial (378.02) prin creditul contului de mărfuri 
(371), cu prilejul scăderii din gestiune pentru ieşirile din patrimoniu. 

Entităţile cu cifră de afaceri de până la echivalent în lei a 65.000 euro sunt scutite de plata 
TVA, fapt pentru care TVA aferentă mărfurilor aprovizionate de la terţii plătitori de TVA se 
include în costul de achiziţie al mărfurilor, iar cu prilejul descărcării gestiunii pentru mărfurile 
ieşite din patrimoniu nu se mai are în vedere această taxă, atât sub aspectul determinării 
coeficientului de repartizare al adaosului comercial, cât şi în ceea ce priveşte utilizarea contului 
4428 „TVA neexigibilă”. 

Soldul contului 378.02 „Diferenţe de preţ la mărfuri privind adaosul comercial” este 
creditor şi reprezintă adaosul comercial aferent mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei 
de gestiune, care se stabileşte aşa cum s-a prezentat anterior. 

Ca şi în cazul celorlalte elemente componente ale stocurilor, se reţine şi faptul că la 
inventarierea anuală a gestiunilor de mărfuri se poate constata deprecierea unora dintre ele, cum 

Soldul iniţial (la 1 ian.) 
de la contul 378.02      + 

Rulajul creditor, cumulat de la începutul 
anului, aferent contului 378.02 

Soldul iniţial (la 1 ian.) + 
de la contul 371 

 Rulajul debitor, cumulat de la începutul 
anului, aferent contului 371 
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este cazul celor lent şi greu vandabile, stabilindu-se o valoare actuală (de inventar) mai mică 
decât costul efectiv de achiziţie. Informaţiile cu privire la aceste micşorări de valoare, 
reprezentând deprecieri reversibile, sunt oferite de contul 397 „Ajustări pentru deprecierea 
mărfurilor” care, în credit, conţine informaţii privind valoarea ajustărilor pentru deprecierea 
mărfurilor, constituite sau suplimentate, în corespondenţă cu debitul contului 6814 „Cheltuieli de 
exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante”.  

Contul 397 „Ajustări pentru deprecierea mărfurilor” se debitează, în exerciţiile 
următoare, cu sumele reprezentând anularea sau diminuarea ajustărilor pentru deprecierea 
mărfurilor, pe măsura ieşirii din patrimoniu a mărfurilor, pentru care s-au constituit ajustările sau 
în cazul în care deprecierea nu s-a produs sau a fost mai mică decât cea preconizată, 
creditându-se contul 7814 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante”. 

Soldul contului analizat poate fi creditor ce reprezintă valoarea ajustărilor constituite 
pentru mărfuri existente în stoc, la sfârşitul perioadei.  

Aşa cum s-a precizat, în cele ce preced, informaţiile oferite de acest cont stau la baza stabilirii 
valorii contabile nete a mărfurilor, existente în patrimoniu, indiferent de modalitatea de intrare, 
valoare înscrisă în activul bilanţului, pentru ca acestea să fie reprezentate şi, respectiv, analizate la 
valoarea reală (vezi pct. a, b, c). 
 

Exemple de operaţii privind mărfurile în cazul utilizării costului efectiv de achiziţie 
1. Pe baza notelor de recepţie şi constatare de diferenţe, se înregistrează operaţiile 

economico-financiare privind aprovizionarea cu mărfuri, referitor la care se cunosc următoarele 
elemente: 

1.1 Valoarea facturată de furnizor, exclusiv TVA………………………… 8.100 lei
 din care: 
 - valoarea facturată pentru mărfurile efectiv primite în gestiune................ 8.000 lei
 - valoarea perisabilităţilor (pierderilor legale) facturate şi suportate de 

beneficiar ……………………………………………..………………….. 100 lei
1.2. Cheltuielile de transport facturate de o unitate specializată ………………. 400 lei
1.3.  Comisionul de intermediere plătit din avans de trezorerie ………………. 200 lei
1.4.  TVA 20 %, calculată asupra valorii facturate a mărfurilor, cât şi asupra 

prestaţiilor de transport (8.100 + 400 + 200) …………………………….. 1.740 lei
Utilizându-se elementele precizate anterior se înregistrează următoarele operaţii 

economice: 
a. mărfurile efectiv primite, pierderile normale şi TVA aferentă de 1.620 lei 

(8.100 lei20%): 
% 

371/ 
analitic 371.01  = 8.000 lei 
analitic  371.02  =  100 lei 

4426 

= 401 10.044 lei
8.100 lei

1.620 lei
b.  cheltuielile de transport-aprovizionare şi TVA aferentă de 96 lei (400 lei  20%): 

% 
371/ 

analitic 371.02 
   4426 

= 401 480 lei
400 lei

80 lei
  c. comisionul de intermediere şi TVA aferentă de 48 lei (200 lei x 20%): 

% 
371.02 
4426 

= 542 240 lei
200 lei
40 lei

2. Pe baza jurnalului facturilor pentru vânzări, se înregistrează livrarea mărfurilor, cu 
decontare ulterioară pentru preţul en gros de 6.100 lei şi, totodată, cu decontare (încasare) imediată 
în numerar pentru 600 lei, cu TVA de 20%, astfel: 
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a. vânzarea mărfurilor cu decontare ulterioară: 
4111 

 
= % 

707 
4427 

7.320 lei
6.100 lei
1.220 lei

b. vânzarea mărfurilor cu decontare imediată în numerar: 
5311 

 
= % 

707 
4427 

720 lei
600 lei
120 lei

3. La sfârşitul lunii, pe baza jurnalului de vânzări, se descarcă gestiunea de mărfurile 
vândute, în valoare de 6.000 lei, cost de achiziţie, şi, totodată, se repartizează cota proporţională 
din cheltuielile de transport-aprovizionare de 525 lei: 

607 
 

= 371/ 
371.01  = 6.000 lei

  371.02  =   525 lei

6.525 
lei

Costul efectiv de achiziţie, utilizat ca preţ de înregistrare contabilă pentru mărfuri, aşa 
cum s-a prezentat anterior, se poate adopta pentru oricare dintre categoriile de active circulante 
materiale, cu precizarea că se au în vedere conturile sintetice în care acestea se înregistrează. 

 

Exemple de operaţii privind achiziţia şi vânzarea mărfurilor în cazul utilizării 
preţului de vânzare cu amănuntul sau en gros 

În cele ce urmează se prezintă înregistrările contabile efectuate în mod curent de entităţile 
cu profil comercial. 

1. O entitate comercială, plătitoare de TVA, aprovizionează mărfuri cunoscându-se 
următoarele elemente înscrise în jurnalul notelor de recepţie şi constatare de diferenţe: 
1.1. Preţul facturat de furnizori, exclusiv TVA………………………………….. 2.000 lei
1.2. TVA aferentă valorii mărfurilor facturată de furnizori (20%) ……… 400 lei
1.3.  Preţul cu amănuntul fără TVA …………………………………..…… 2.500 lei
1.4. Adaosul comercial (2.500 lei – 2.000 lei)…………………………………. 500 lei
1.5. TVA aferentă preţului cu amănuntul (neexigibilă) (2.500 lei X 20%)  500 lei
1.6. Preţul cu amănuntul total, inclusiv TVA…………………………………… 3.000 lei
1.7. Cheltuieli de transport aprovizionare………………………………………. 200 lei
1.8. TVA 20 %, calculată asupra cheltuielilor de transport……………….. 40 lei
 

Nr. 
crt. 

Conţinutul operaţiei Document 
Conturi Valoare

- lei - D C 

a. Aprovizionarea cu mărfuri 
 

Factură 
Notă de recepţie şi 
constatare de diferenţe 

371 
 

% 
401 

378/02 
4428 

3.000
2.000

500
500

b. TVA facturată de furnizori  Factură 4426 401 400 

c. Cheltuielile de transport plătite  
din avans de trezorerie, 200 lei, 
TVA aferentă, 40 lei 

Decont de cheltuieli % 
371.02 
4426 

542 
 

240
200
40

 
2. Pe baza registrului de casă, se înregistrează vânzările de mărfuri cu încasare imediată 

în numerar, în valoare totală de 1.500 lei, din care 250 lei reprezintă TVA (folosind cota 
procentuala de TVA recalculata, prin procedeul sutei majorate 20x100/120=  16,6666%): 

5311 
 

= % 
707 
4427 

1.500 lei
1.250 lei

250 lei
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3. La sfârşitul lunii, pe baza notei de calcul şi a celei de contabilitate, se descarcă 
gestiunea pentru mărfurile vândute, procedându-se aşa cum se prezintă în continuare. 

a. Pentru mărfurile vândute se are în vedere valoarea la preţul cu amănuntul fără TVA, 
determinată la operaţia anterioară, considerându-se că pentru toate mărfurile vândute  s-a utilizat 
cota de 20%. În practică se preia suma existentă în jurnalul vânzărilor de mărfuri, întocmit în 
vederea completării decontului de TVA, sumă care corespunde TVA colectată. În exemplul 
prezentat, această taxă este de 250 lei, rezultând un preţ cu amănuntul fără TVA de 1.250 lei 
(1.500 lei – 250 lei). 

b. Se stabileşte valoarea la preţul cu amănuntul fără TVA pentru mărfurile intrate în 
patrimoniu de la începutul anului, diminuându-se totalul sumelor debitoare de la contul 371 
“Mărfuri” (sold iniţial + rulaje debitoare) cu TVA neexigibilă aferentă, existentă ca total sume 
creditoare la contul 4428 “TVA neexigibilă” (sold iniţial la începutul anului + rulaje creditoare 
cumulate). În exemplul prezentat, preţul cu amănuntul total, exclusiv TVA, este de 2.500 lei 
(3.000 lei – 500 lei). 

c. Se calculează coeficientul de repartizare a adaosului comercial, astfel: Coeficient = 
500/2.500  100 = 20% 

d. Se determină adaosul comercial aferent mărfurilor existente în stoc, de 1.250 lei (2.500 
lei – 1.250 lei), prin înmulţirea valorii acestora cu coeficientul de 20%, rezultând suma de 
250 lei, care se deduce din soldul creditor al contului de adaos comercial, de 500 lei, şi se obţine 
adaosul comercial aferent mărfurilor vândute, de 250 lei. 

Totodată, se menţionează că există şi posibilitatea calculării acestei ultime sume prin 
înmulţirea coeficientului de 20% direct cu valoarea mărfurilor vândute. 

e. Se stabileşte valoarea vânzărilor de mărfuri la preţul de cumpărare (facturare), diminuându-
se vânzările de mărfuri evaluate la preţul cu amănuntul fără TVA, de 1.250 lei, cu adaosul comercial 
aferent, de 250 lei, rezultând suma de  1.000 lei.  

Se precizează că TVA neexigibilă aferentă mărfurilor vândute este egală cu TVA 
colectată evidenţiată cu ocazia facturării/încasării mărfurilor vândute (pct. a). 

f. Se înregistrează operaţia de descărcare a gestiunii de mărfuri, astfel: 
 

% 
607 
378 
4428 

= 371 
 

 

1.500 lei
1.000 lei

250 lei
250 lei

 
În cazul lipsurilor de mărfuri ce se impută persoanelor vinovate se efectuează 

înregistrarea de mai sus, precum şi cea de imputare propriu-zisă, debitându-se contul 4282 “Alte 
creanţe în legătură cu personalul” sau 461 “Debitori diverşi”, după caz, prin creditul conturilor 
7588 “Alte venituri din exploatare” şi 4427 “TVA colectată”, cu  TVA aferentă preţului de 
imputare. 

4. Se decontează (repartizează) cheltuielile de transport-aprovizionare aferente mărfurilor 
vândute, pe bază de coeficient de repartizare, astfel: 

- Coeficientul  = 200/2.500 x 100 = 8%; 
- Cheltuieli de transport-aprovizionare aferente mărfurilor vândute: 
     1.250 lei x 8% = 100 lei. 
 

607 
 

= 371/ 
371.02/Chelt. de 

transport 

100 lei
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5. Exemplu privind achiziţia şi vânzarea mărfurilor la o entitate neplătitoare de 
TVA, utilizându-se următoarele date:  
1.1. Soldul iniţial al mărfurilor, evaluate la preţ de vânzare cu amănuntul, exclusiv 

TVA…………………………………………………………………… 
 

2.400 lei
din care: 
- costul de achiziţie……………………………………………………………….. 
- adaosul comercial practicat de entitate (20%)…………………………................. 

 
2.000 lei 

400 lei
1.2. În cursul exerciţiului s-au achiziţionat mărfuri de la entităţi  plătitoare de TVA, la 

preţul facturat de acestea ……………………………….......................................... 
- TVA aferentă valorii mărfurilor facturată de furnizori (20%)………..................... 

 
4.000 lei 

800 lei
1.3.  Se vând mărfuri, cu încasare în numerar, la preţul de  3.500 lei

 
Articolele contabile sunt următoarele: 

Nr. 
crt. 

Conţinutul operaţiei Document 
Conturi Valoare

- lei - D C 

a. - Intrarea în gestiune a mărfurilor la costul de 
achiziţie, inclusiv TVA: (4.000 lei + 800 lei) 
- Înregistrarea adaosului comercial, de 960 lei 
(4.800 x 20%) 

Factură 
Notă de recepţie  
şi constatare de 
diferenţe 

371 
 
 

371 

401 
 
 

378 

4.800

960

b. Vânzarea cu numerar a mărfurilor Bonuri fiscale 
Registrul de casă 

5311 707 3.500 

c. Se calculează cota procentuală medie de adaos:
K = (Si 378 +Rc 378):(Si 371 + Rd 371) = {(400 

+960)}:{2.400 + (4.800 + 960)} X 100  16,67% 

Notă de calcul  

d. Se calculează suma absolută a adaosului 
comercial inclusă în valoarea mărfurilor 
încasate: 3.500 X 16,67% = 583 lei 

Notă de calcul    

e. Descărcarea gestiunii pentru mărfurile vândute Notă de calcul  
Notă de 
contabilitate 

% 
607 
378 

371 3.500
2.917

583

 
6. Se reflectă în contabilitate diferenţele totale de preţ în minus de 200 lei stabilite ca 

urmare a diminuării preţurilor cu amănuntul aferente mărfurilor curente, din care TVA 
neexigibilă 33,33 lei: 

371 
 

= % 
378.02  
4428 

- 200,00 lei
- 166,67 lei
- 33,33 lei

Pentru diferenţele de preţ în plus se efectuează aceeaşi înregistrare contabilă, însă cu 
sume în negru. 

 
7. Se înregistrează acordarea de mărfuri cu titlu gratuit referitor la care se cunosc: preţul cu 

amănuntul total, de 310 lei; TVA aferentă 51,67 lei; adaosul comercial de 42,00 lei; costul de 
achiziţie este de 210,00 lei: 

 
% 

6582 
378.02 
4428 

= 371 
 

310,00 lei
216,33 le
42,00 lei
51,67 lei



48 
 

şi concomitent: 
635 = 4427 51,67 lei

Aceste două formule contabile se efectuează şi în situaţia lipsurilor normale 
(perisabilităţi) şi a celor peste pierderile normale, dar neimputabile, cu deosebirea că se utilizează 
contul de cheltuieli privind mărfurile (607). 

Totodată, se reţine că pentru pierderile din calamităţi se efectuează numai prima din cele 
două formule contabile, cu deosebirea că se utilizează contul corespunzător de cheltuieli (6587). 

8. Pe baza inventarului efectuat la sfârşitul exerciţiului curent (N), se constituie ajustări 
pentru deprecierea mărfurilor lent şi greu vandabile, în sumă de 600 lei: 

6814 = 397 600 lei
9. În exerciţiul următor (N+1), pe baza inventarului anual, se constată că mărfurile lent şi 

greu vandabile au fost vândute şi, în consecinţă, ajustările aferente nu se mai justifică, fapt 
pentru care se reiau la venituri, efectuându-se  următoarea înregistrare contabilă: 

397 = 7814 600 lei
În ceea ce priveşte ajustările în cauză se reţine faptul că se puteau diminua parţial sau 

majora parţial, după caz, în funcţie de valoarea deprecierii consemnate în inventarul efectuat la 
sfârşitul acestui ultim exerciţiu financiar. 
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III. MANAGEMENTUL  ÎNTREPRINDERII 

3.1. PROCESUL DE MANAGEMENT 

3.1.1. Procesul de management - conţinut. Tipuri de management 

 
Procesele de muncă ce se desfăşoară în orice sistem uman, inclusiv în întreprindere, se pot 

diviza în: procese de execuţie şi procese de management. 
Procesele de execuţie se caracterizează prin faptul că elementul uman acţionează direct 

sau indirect asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de muncă având scopul 
executării de produse, efectuării de lucrări sau prestării unor servicii. 

Procesele de management, spre deosebire de procesele de execuţie, constau în aceea că o 
parte a elementului uman (o minoritate) acţionează asupra celeilalte părţi (a majorităţii) în 
vederea stabilirii şi realizării obiectivelor  întreprinderii.  

În cadrul oricărui proces de management sunt consemnate mai multe funcţii sau atribute:  
 previziunea;  
 organizarea;  
 coordonarea;  
 antrenarea;  
 control-evaluarea. 

 
Ansamblul funcţiilor (atributelor) procesului de management dă conţinutul procesului 

tipic de management care se exercită în toate sistemele social-economice. 
Procesul tipic de management, în raport de modul în care sunt concepute şi exercitate 

funcţiile sale, se realizează în trei faze: 
 previzională; 
 de operaţionalizare; 
 de evaluare şi interpretare. 

Faza previzională se caracterizează prin preponderenţa funcţiei de previziune dar şi prin 
exercitarea, într-o oarecare măsură, a celorlalte funcţii ale managementului. Această fază este 
axată pe anticiparea de modalităţi, metode, soluţii organizatorice, motivaţionale şi de evaluare, 
corespunzător evoluţiei predeterminate a întreprinderii respective. Fazei previzionale îi 
corespunde managementul de tip anticipativ şi se concentrează asupra stabilirii de obiective 
fundamentale şi derivate, de decizii strategice şi tactice. 

În faza de operaţionalizare sunt preponderente funcţiile de organizare, coordonare şi 
antrenare a elementului uman la realizarea obiectivelor cuprinse în prognozele, planurile şi 
programele întreprinderii. Acestei faze îi corespunde managementul operativ în care predomină 
adoptarea şi implementarea de decizii curente, majoritatea referitoare la activităţile de producţie. 

Faza de evaluare şi interpretare a rezultatelor, denumită şi faza finală, se 
caracterizează prin preponderenţa exercitării funcţiei de control-evaluare atât asupra obiectivelor 
şi deciziilor stabilite în faza previzională, cât mai ales a celor din faza de operaţionalizare. În 
această fază, pe baza unei succesiuni de verificări şi evaluări a deciziilor adoptate, sunt aplicate 
corecţiile impuse de schimbările produse în componentele mediului ambiant. Fazei finale îi 
corespunde managementul postoperativ şi are un puternic caracter constatativ. Această fază 
încheie un proces de management şi pregăteşte condiţiile pentru abordarea unui nou proces. 
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3.1.2. Funcţiile procesului de management 

 
Esenţa oricărui proces de management este dată de atributele sau funcţiile sale. 

Cunoaşterea funcţiilor procesului de management constituie o premisă importantă pentru 
însuşirea ştiinţei şi practicii manageriale, pentru utilizarea eficientă a sistemelor, metodelor, 
tehnicilor şi procedurilor de management. 

În prezent, cei mai mulţi specialişti sunt de părere că procesul de management poate fi 
divizat în funcţiile redate în figura 3.1. 

 
 

Figura 3.1. Funcţiile procesului de management 
 
Funcţia de previziune 
 
Acest atribut cuprinde un ansamblu de activităţi prin care se asigură identificarea 

tendinţelor existente, prefigurarea proceselor şi fenomenelor viitoare, stabilirea obiectivelor de 
îndeplinit şi a resurselor necesare. Funcţia de previziune conferă managerilor capacitate de 
orientare asupra problemelor de perspectivă ale întreprinderii.  

În procesul de manifestare a funcţiei de previziune se disting patru etape: 
 elaborarea prognozei sau strategiei întreprinderii; 
 elaborarea planurilor de medie durată; 
 elaborarea programelor sau bugetelor; 
 reconsiderarea prognozei (strategiei), planurilor şi programelor întreprinderii. 

Prognoza reprezintă evaluarea probabilă, efectuată pe bază ştiinţifică, a evoluţiei viitoare a 
componentelor cantitative şi calitative ale unui domeniu de activitate, pentru o perioadă 
delimitată de timp (câţiva ani). 

Prognoza furnizează factorilor de decizie soluţii alternative (variante) de natură strategică, 
reprezentând căi posibile de urmat fără a avea un caracter imperativ. Esenţa prognozei este să 
ofere întreprinderii o strategie. Strategia poate orienta întreprinderea spre consolidarea poziţiei 
(iniţierea unui program de cercetare, reorganizarea internă etc.), sau, alteori, o poate ajuta să 
extindă activitatea pe plan naţional şi internaţional. În toate cazurile însă, în lucrările de elaborare 
a strategiei, sunt abordate, în măsură mai mare sau mai redusă, probleme cu caracter financiar, 
precum şi acţiuni privind procesele de producţie.  

Planificarea cuprinde un ansamblu de activităţi orientate spre stabilirea şi fundamentarea, 
pe bază de studii şi analize, a obiectivelor (derivate şi specifice) şi surselor necesare realizării lor 
pe o perioadă determinată (trimestru, semestru, an sau mai mult de un an). 

Instrumentele planificării sunt planurile de medie şi de scurtă durată. Pe baza planurilor 
se face legătura dintre orientările generale oferite de strategie şi cerinţele curente. 

Principala sarcină în elaborarea unui plan este stabilirea obiectivelor derivate şi a etapelor 
necesare realizării şi determinării duratei fiecărui obiectiv în parte. În legătură cu aceasta se pot 
pune următoarele întrebări: Ce se va realiza cu prioritate? Ce mijloace sunt necesare? Cum şi de 
unde se asigură mijloacele necesare? Când este momentul pentru a acţiona efectiv? În cadrul 
planului, obiectivele se exprimă în forme cantitative şi valorice. 
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Programarea reprezintă defalcarea obiectivelor conţinute în planul întreprinderii pe 
perioade scurte de timp (lună, decadă, săptămână, zi) şi în spaţiu (compartimente de muncă, 
persoane), precum şi coordonarea activităţilor care concură la realizarea obiectivelor. Ca urmare, 
înainte de a se trece la acţiunea propriu-zisă, se impune stabilirea unor obiective operaţionale cu 
scopul ca fiecare subunitate organizatorică / salariat al întreprinderii să ştie ce trebuie să facă şi 
ce se aşteaptă din partea lui. Având ca bază de plecare fiecare obiectiv al planului (obiectivul 
general sau un obiectiv derivat) se stabileşte o întreagă reţea de obiective specifice şi individuale. 

Instrumentele programării sunt programele operative şi bugetele; aceste instrumente 
descriu reţeaua de obiective specifice şi individuale.  

Programarea răspunde la întrebarea: Ce poate fi realizat de întreprindere? Răspunsul la 
această întrebare este dat de ansamblul calculelor specifice programării care stabilesc dacă 
detalierea obiectivelor a fost corectă. Ca urmare, pentru fiecare subdiviziune organizatorică a 
întreprinderii, se urmăreşte realizarea echilibrului dorit între disponibilităţile sale şi necesităţile 
ce decurg din programul operativ. 

Reconsiderarea îndeplineşte rolul de feed-back al funcţiei de previziune şi are la bază un 
şir de verificări şi evaluări ale tuturor componentelor previziunii: programe, bugete, planuri şi 
prognoze în raport de situaţiile concrete în care se află întreprinderea. Verificarea şi evaluarea 
fiecărei componente a funcţiei de previziune pot să impună introducerea unor corecţii. De aceea, 
etapa de reconsiderare trebuie apreciată ca un proces itertaiv de confruntări între mijloace şi 
scop, precum şi între succese şi eşecuri. 

 
Funcţia de organizare 
 
Organizarea este atributul procesului de management care asigură coerenţă acţională, 

disciplină, ordine funcţională şi capacitate de adaptare a întreprinderii la schimbările mediului 
ambiant. 

Spre deosebire de previziune, care vizează punerea în operă a deciziei adoptate, 
organizarea urmăreşte să genereze un cadru adecvat pentru realizarea procesului de 
management, să ordoneze sarcinile şi activităţile, să fixeze legăturile necesare în scopul dirijării 
tuturor eforturilor de stabilire şi atingere a obiectivelor fixate.  

Organizarea creează condiţiile care facilitează utilizarea eficientă a resurselor materiale, 
financiare şi umane, antrenează şi valorifică experienţa şi competenţa profesională a managerilor 
şi a celorlalţi salariaţi. Conceptul de organizare poate fi abordat din mai multe puncte de vedere, 
între care: funcţie managerială; formă; conţinut. 

Organizarea, ca funcţie managerială, stabileşte parametrii constructivi şi funcţionali ai 
structurii de management, precum şi modalităţile de realizare a proceselor manageriale. Prin 
organizare managerii elaborează sau perfecţionează structura producţiei (operaţională), structura 
funcţională şi sistemul informaţional managerial. Tot prin organizare se urmăreşte formarea 
sistemului conducător şi a sistemului condus, în vederea realizării obiectivelor  cu ajutorul celor 
mai eficace  metode şi tehnici. 

Organizarea, în raport cu gradul de detaliere, poate fi: organizare de ansamblu şi organizare 
a principalelor componente ale întreprinderii. 

Organizarea de ansamblu se concretizează în stabilirea structurii organizatorice, a 
sistemului informaţional (intern şi extern), precum şi delegarea autorităţii şi descentralizarea 
activităţilor întreprinderii. Această subdiviziune a funcţiei de organizare este exercitată de 
managementul de vârf al întreprinderii. 

Organizarea principalelor componente ale întreprinderii se referă la organizarea 
activităţilor conţinute de funcţiunile majore ale întreprinderii: cercetare-dezvoltare, producţie, 
comercială, resurse umane şi financiar-contabilă. Această subdiviziune a funcţiei de organizare 
este realizată la nivelul managementului mediu şi inferior. 

Din punctul de vedere al formei, organizarea poate fi: organizare pe produse, organizare 
după clienţi, organizare geografică, organizare după criteriul de timp. 
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După conţinutul său, organizarea întreprinderii poate fi organizare procesuală şi 
organizare structurală. 

Organizarea procesuală constă în descompunerea proceselor de muncă fizică şi 
intelectuală în elementele lor componente în scopul analizei şi regrupării în funcţie de nivelul 
obiectivelor la realizarea cărora participă. Prin intermediul organizării procesuale se structurează, 
ordonează şi antrenează ansamblul proceselor de muncă fizică şi intelectuală ce se desfăşoară în 
cadrul întreprinderii. Rezultatele organizării procesuale se concretizează în delimitarea şi 
definirea funcţiunilor întreprinderii. 

Organizarea structurală se concretizează în gruparea activităţilor, în raport de anumite 
criterii, pe grupuri de muncă şi salariaţi în vederea asigurării condiţiilor care să permită 
îndeplinirea obiectivelor întreprinderii. Rezultatul organizării structurale îl reprezintă secţiile, 
atelierele de producţie, serviciile, birourile, deci structura organizatorică a întreprinderii. 

 
Funcţia de coordonare 
 
Armonizarea şi sincronizarea acţiunilor individuale şi colective din cadrul întreprinderii şi 

orientarea acestora spre îndeplinirea obiectivelor, în condiţii de profitabilitate maximă, formează 
conţinutul funcţiei de coordonare. 

Coordonarea permite diferitelor subunităţi sau părţi componente ale întreprinderii să 
asigure orientarea eforturilor spre un scop general comun.  

Funcţia de coordonare realizează cu funcţiile de previziune şi organizare un schimb intens 
de informaţii şi se condiţionează reciproc. De exemplu, planul constituie cel mai important 
mijloc de coordonare. Organizarea, prin însăşi conţinutul său, reprezintă un instrument de 
coordonare cu caracter dinamic. Coordonarea prin organizare se realizează, în principal, pe baza 
procesului de analiză şi raţionalizare a sarcinilor şi operaţiilor, utilizând metodele şi tehnicile 
specifice managementului. 

Activităţile conţinute de funcţia de coordonare sunt mai puţin formalizate şi, ca urmare, 
depind într-o mare măsură de latura umană a potenţialului managerial. 

Îndeplinirea corespunzătoare a funcţiei de coordonare este condiţionată de existenţa unor 
comunicaţii intense: verticale (între diferitele niveluri ierarhice şi între manageri şi subordonaţii 
lor), orizontale (între manageri şi executanţi situaţi la acelaşi nivel ierarhic) şi oblice (între 
persoane plasate pe diferite niveluri ierarhice şi care desfăşoară activităţi diferite). 

Funcţia de coordonare, după specificul procesului de comunicare, îmbracă două forme: 
coordonarea bilaterală şi coordonarea multilaterală. 

Coordonarea bilaterală este un proces de comunicare între un manager şi un subordonat. 
Coordonarea multilaterală reprezintă un proces de comunicare între un manager şi mai 

mulţi subordonaţi. În condiţiile întreprinderii moderne, ponderea coordonării multilaterale creşte 
ca urmare a extinderii sistemelor de management participativ. 

 
Funcţia de antrenare 
 
Funcţia de antrenare este strâns legată de relaţiile interpersonale ale managerilor cu 

subordonaţii şi constă în stimularea lor, în organizarea participării eficiente la stabilirea şi 
atingerea obiectivelor, pe baza luării în considerare a factorilor care îi motivează pe oameni. 

Îndeplinirea corespunzătoare a funcţiei de antrenare presupune înţelegerea de către 
manageri a rolului şi particularităţilor factorului uman în cadrul întreprinderii, a motivaţiilor 
oamenilor, practicarea unui stil corespunzător de management şi stabilirea unor comunicaţii 
interne eficiente. 

Funcţia de antrenare are un pronunţat caracter operaţional şi răspunde la întrebarea: De ce 
personalul întreprinderii participă la stabilirea şi realizarea obiectivelor? sau: Ce trebuie 
întreprins pentru ca personalul întreprinderii să participe la stabilirea şi realizarea obiectivelor? 
Analiza acestor întrebări ne conduce la concluzia că fundamentul antrenării îl reprezintă 
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motivarea. Prin motivare trebuie să se asigure corelarea satisfacerii necesităţilor şi intereselor 
personalului cu îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor atribuite. 

În legătură cu motivarea, au fost formulate, pe parcursul dezvoltării şi conceptualizării 
managementului, o serie de teorii, cele mai răspândite fiind: teoria clasică, teoria necesităţilor 
(nevoilor), teoria celor doi factori. 

Teoria clasică aparţine lui Fr. Taylor şi susţine că cea mai bună motivare a omului constă 
în bani. Omul, prin însăşi natura sa, îşi alege întotdeauna acele decizii care îi pot aduce venituri 
băneşti maxime. 

O corectă motivare a personalului pe baza aplicării teoriei clasice impune elaborarea şi 
folosirea mai multor forme de salarizare care să orienteze oamenii în intensificarea eforturilor.  

Teoria necesităţilor (nevoilor) porneşte de la conceptul că omul are un ansamblu de 
necesităţi, de nevoi, pe care urmăreşte să şi le satisfacă în mod treptat. Acest ansamblu se 
prezintă sub forma unui echilibru fragil, dar foarte real. Când necesităţile sunt nesatisfăcute mai 
mult timp, echilibrul se clatină şi generează tensiuni. La apariţia tensiunii, omul caută să 
restabilească echilibrul, se pune în mişcare şi acţionează în direcţia satisfacerii necesităţilor. 
Această „punere în mişcare” a omului se numeşte motivaţie. Satisfacerea necesităţilor 
declanşează un comportament orientat către reducerea tensiunilor şi, pe această bază, eliminarea 
insatisfacţiilor. Aşadar, schema de reducere a tensiunii este: necesităţi nesatisfăcute  tensiune 
 motivaţie  comportament de satisfacere a necesităţilor  reducerea tensiunii. 

Abraham Maslow ierarhizează necesităţile (nevoile) umane pe cinci trepte ale unei 
piramide care îi poartă numele. Necesităţile, plecând de la baza piramidei, se vor suprapune 
astfel: 

 necesităţi fiziologice (de bază, elementare): foamea, setea, ... ; 
 necesităţi de securitate: protecţia, ordinea ... ; 
 necesităţi sociale: apartenenţa la un grup, dragostea ... ; 
 necesităţi de apreciere (de stimă): reuşita, recunoaşterea ... ; 
 necesităţi de realizare de sine: creativitatea, dezvoltarea personală. 
Necesităţile fiziologice trebuie să fie în primul rând foarte bine satisfăcute. Celelalte 

necesităţi, care au un grad de abstracţie mai ridicat, pot deveni operaţionale, adică pot reprezenta 
un element de motivaţie al comportamentului uman numai după ce a fost satisfăcută prima grupă 
de cerinţe. Astfel, când o necesitate nu este satisfăcută ea constituie o sursă de motivaţie. Din 
momentul în care o necesitate este satisfăcută, apare necesitatea de nivel superior, fiind o nouă 
sursă de motivaţie.  

Teoria celor doi factori. În anii 60, Friderick Herzberg completează teoria lui A. Maslow. 
F. Herzberg este preocupat să identifice care sunt factorii sursă ai satisfacţiei şi factorii sursă ai 
insatisfacţiei. Pentru aceasta, realizează, în mai multe întreprinderi, studii bazate pe metoda 
„incidentelor critice”. Metoda constă în a întreba salariaţii dacă îşi amintesc evenimentele în 
cursul cărora au resimţit satisfacţia sau insatisfacţia. Apoi se descrie impactul sentimentelor de 
satisfacţie sau insatisfacţie asupra eficienţei cu care lucrează în relaţiile cu alţii şi cu ei înşişi. 
Rezultatele acestor studii evidenţiază existenţa a două grupe de factori de motivare: factori 
extrinseci (factori de insatisfacţie) şi factori intrinseci (factori de satisfacţie). 

Factori extrinseci – politica de personal, stilul de supraveghere, relaţiile interpersonale, 
condiţiile de muncă, salariul etc. – sunt de natură să reducă insatisfacţia sau chiar să o elimine 
începând din momentul apariţiei. Aceşti factori generează insatisfacţie când nu sunt luaţi în 
considerare şi nu provoacă satisfacţie când sunt luaţi în considerare. La aceşti factori constatăm 
pur şi simplu absenţa satisfacţiei iar F. Herzberg îi numeşte „factori de igienă”. Asemenea factori 
sunt baza unei „bune sănătăţi” a relaţiilor umane din întreprindere. 

Factorii intrinseci se referă la realizarea proprie, recunoaşterea, interesul pentru muncă, 
responsabilitatea de promovare şi de dezvoltare individuală etc. şi operează numai pentru a creşte 
satisfacţia reieşită din muncă. Aceşti factori nu provoacă insatisfacţie când nu sunt înţeleşi, dar 
când sunt luaţi în considerare apare satisfacţia. F. Herzberg numeşte factorii intrinseci „factori 
motori”.  
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Potrivit acestei teorii se desprinde ideea că pentru a asigura motivarea personalului se cere, 
în primul rând, să se acţioneze asupra satisfacerii necesităţilor primare (fiziologice şi de 
securitate). Motivarea trebuie să înceapă cu rezolvarea factorilor de insatisfacţie, cum sunt: 
salariul şi condiţiile de muncă. 

În ansamblul procesului de management, calitatea funcţiei de antrenare are un rol 
deosebit de important prin aceea că, într-o măsură decisivă, influenţează eficienţa funcţiilor 
situate în amonte (previziunea, organizarea şi coordonarea), precum şi a funcţiei de control-
evaluare. 

 
Funcţia de control-evaluare 
 
Funcţia de control-evaluare se referă la ansamblul activităţilor prin care performanţele 

(rezultatele) întreprinderii şi ale subsistemelor sale sunt măsurate şi comparate cu obiectivele şi 
standardele stabilite iniţial, în vederea indicării nivelelor de îndeplinire, precum şi a identificării 
măsurilor corective pentru înlăturarea abaterilor. 

Din definiţie rezultă că funcţia de control-evaluare relevă două laturi nedisociabile: pasivă 
şi activ-reactivă. Latura pasivă implică doar operaţii de înregistrare şi evaluare a performanţelor. 
Latura activă este strâns legată de acţiunile corective care sunt luate înainte de a se face simţite 
consecinţele unor decizii. În sfârşit, latura reactivă este atunci când rezultatele sunt cunoscute iar 
corecţiile nu pot influenţa decât operaţiile viitoare. 

În general, funcţia de control-evaluare impune parcurgerea următoarelor operaţii: 
 compararea rezultatelor (realizărilor) cu obiectivele (standardele) stabilite iniţial şi 

evidenţierea abaterilor; 
 analiza abaterilor şi precizarea cauzelor care le-au generat; 
 efectuarea corecţiilor; 
 acţionarea asupra cauzelor care au determinat abaterile. 
Pentru compararea rezultatelor, managerii trebuie să aibă în vedere că acestea pot avea 

diferite forme de exprimare. De exemplu, un rezultat al producţiei se poate prezenta sub forma: 
volumul producţiei, durata de execuţie, cheltuieli de producţie, consumul de resurse etc. 
Compararea rezultatelor cu standardele stabilite trebuie să fie utilă, fiabilă, actuală şi economică. 

Analiza abaterilor şi precizarea cauzelor care le-au generat constituie o operaţie foarte 
importantă deoarece conferă funcţiei de control o bază pentru efectuarea corecţiilor. Cu ocazia 
analizei se apreciază natura abaterilor (pozitive sau negative) şi locul cauzei care a produs 
abaterea (locul cauzei poate fi una sau toate celelalte funcţii manageriale). 

Efectuarea corecţiilor implică intervenţia (reacţia) managerilor şi trebuie să se realizeze cu 
operativitate, cu rigoare, prin prevenirea fenomenelor de „scurtcircuitare” şi să fie concepută sub 
forma recompenselor, sancţiunilor şi a normelor de disciplină. 

Ciclul operaţiilor de control-evaluare se încheie cu acţionarea asupra cauzelor care au 
determinat abaterile. 

Pentru a fi eficientă, funcţia de control-evaluare trebuie să aibă un caracter: continuu, 
preventiv, corectiv şi flexibil (adaptiv). 

Caracterul continuu al funcţiei de control-evaluare constă în aceea că exercitarea acestei 
funcţii nu se limitează doar la perioadele de încheiere a planului sau programului, ci se realizează 
de-a lungul perioadelor de îndeplinire a obiectivelor planificate sau programate. 

Caracterul preventiv constă în capacitatea funcţiei de control-evaluare de a preîntâmpina 
deficienţele. 

Caracterul corectiv se manifestă în cazul apariţiei abaterilor pozitive şi constă în 
integrarea lor în procesele de execuţie şi de management, cât şi a abaterilor negative prin 
indicarea măsurilor corective necesare eliminării acestora. 

Caracterul flexibil (adaptiv) reflectă supleţea operaţiilor de control-evaluare de a 
surprinde multitudinea problemelor cu care se confruntă întreprinderea şi reacţia de răspuns la 
dinamismul mediului ambiant. 
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3.2. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ A ÎNTREPRINDERII 

În vederea realizării obiectivelor, orice întreprindere trebuie să elaboreze o structură 
organizatorică proprie. Aceasta presupune abordarea unui proces de divizare a muncii, de 
precizare a responsabilităţii şi a autorităţii prin care să se asigure o cât mai eficientă comunicare 
în şi între grupuri. 

Structura organizatorică a unei întreprinderi reprezintă totalitatea posturilor şi 
compartimentelor de muncă, modul de constituire, grupare şi subordonare, precum şi legăturile 
ce se stabilesc între posturi, compartimente de muncă şi persoane, în vederea îndeplinirii în cât 
mai bune condiţii a obiectivelor stabilite. 

În ansamblul ei, structura organizatorică prezintă două mari părţi: structura de management 
sau funcţională şi structura de producţie sau operaţională. 

Structura de management sau funcţională reuneşte ansamblul persoanelor, 
compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale astfel constituite şi plasate încât să asigure 
condiţiile economice, tehnice şi de personal necesare desfăşurării proceselor de management şi 
proceselor de execuţie. 

Structura de producţie sau operaţională este alcătuită din ansamblul compartimentelor 
şi relaţiilor organizaţionale constituite în vederea realizării directe a obiectului de activitate al 
întreprinderii. 

3.2.1. Elementele structurii organizatorice 

Modul de concepere a structurii organizatorice depinde de o multitudine de factori şi va fi 
diferită de la o întreprindere la alta, chiar şi în cadrul aceleiaşi ramuri de activitate. Dar, cu toate 
deosebirile existente, unele elemente constitutive ale structurii organizatorice sunt comune, 
indiferent de particularităţile întreprinderilor: 

 posturile (locurile) de muncă; 
 funcţiile; 
 sferele de autoritate; 
 compartimentele de  muncă; 
 filierele ierarhice; 
 nivelurile ierarhice; 
 relaţiile dintre compartimentele de muncă. 
 
Postul de muncă este cea mai simplă subdiviziune organizatorică şi cuprinde totalitatea 

obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor care revin în mod permanent spre 
executare unui angajat. 

Obiectivul postului constituie o caracteristică sintetică, generală şi se referă la utilitatea 
postului, raţiunea creării sale şi la criteriile de evaluare a muncii personalului căruia îi este 
atribuit. 

Sarcina este un proces de muncă simplu sau o componentă de bază a unui proces de muncă 
complex ce prezintă o autonomie funcţională, fiind efectuată, de regulă, de o persoană. 

Competenţa sau autoritatea defineşte limitele în cadrul cărora titularii de posturi pot 
acţiona pentru realizarea obiectivelor individuale. 

Responsabilitatea reprezintă obligaţia ce revine titularului postului pe linia îndeplinirii 
sarcinilor şi obiectivelor individuale. 

Pentru fiecare post de muncă este necesară întocmirea de către managerii de 
compartimente a fişei postului în care se precizează: denumirea postului, obiectivele, sarcinile, 
competenţele, responsabilităţile, relaţiile cu alte posturi şi condiţiile necesare unei persoane 
pentru a ocupa postul (pregătire, aptitudini, deprinderi, experienţă etc.). 
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Funcţia constituie factorul de generalizare a unor posturi de muncă asemănătoare din 
punctul de vedere al ariei de cuprindere a competenţei (autorităţii) şi responsabilităţii. De 
exemplu, funcţiei de şef de serviciu îi corespunde un număr variabil de posturi de muncă, în 
raport de dimensiunile şi caracteristicile activităţii.  

Posturile de muncă şi funcţiile, în raport de elementele care le  definesc, pot fi împărţite în 
două categorii: 

 posturi de management, respectiv funcţii de management, care au o sferă largă de 
responsabilitate şi autoritate, implicând sarcini de coordonare a altor posturi; 

 posturi de execuţie, respectiv funcţii de execuţie, cu responsabilităţi şi autoritate 
limitate, restrânse la executarea unor lucrări sau rezolvarea unor probleme, neimplicând 
coordonarea altor posturi. 

 
Sfera de autoritate reprezintă numărul de persoane conduse nemijlocit de către un 

manager. Sfera de autoritate depinde de o multitudine de factori şi este variabilă atât pe verticală 
cât şi pe orizontală în cadrul structurii organizatorice. Sfera de autoritate creşte pe măsură ce se 
coboară pe linia ierarhică, datorită simplificării şi repetabilităţii sarcinilor. În plan orizontal (la 
acelaşi nivel ierarhic), sfera de autoritate este mai redusă în cadrul compartimentelor care 
realizează activităţi de concepţie (tehnice, economice) şi mai mare în compartimentele în care 
lucrările de rutină au o pondere mare. 

Pentru calculul sferei de autoritate se iau în considerare, în general, patru variabile: 
încărcarea cu sarcini, saturarea cu sarcini, complexitatea activităţilor şi gradul de delegare a 
autorităţii. În continuare se va prezenta modul de determinare a sferei de autoritate luând în 
calcul primele două variabile. 

 
Încărcarea cu sarcini se referă la natura sarcinilor: de management şi de execuţie. 
Pe baza studiilor întreprinse, s-a constatat că un manager situat pe nivelul ierarhic N (nN) 

poate coordona în mod corespunzător patru posturi de management sau 20 de posturi de 
execuţie. Aşadar, luând în considerare influenţa factorului „încărcarea cu sarcini”, în mod ideal 
sfera de autoritate a acestui manager suportă subordonarea altor patru manageri sau a 20 de 
executanţi. Dacă subordonaţii sunt atât manageri cât şi executanţi, sfera de autoritate se exprimă 
în echivalent persoane de execuţie şi se determină astfel: 

 

NNN XMn  5 , 

în care: 
 

NM  reprezintă numărul managerilor subordonaţi direct managerului situat pe nivelul 
ierarhic N; 

NX   numărul executanţilor subordonaţi direct managerului situat pe 
nivelul ierarhic N. 

 
Saturarea cu sarcini se referă la influenţa pe care o exercită subordonaţii managerilor 

situaţi pe nivelul ierarhic N + 1, adică managerii şi executanţii subordonaţi indirect, mijlocit. În 
acest caz, sfera de autoritate a managerului situat pe nivelul ierarhic N, exprimată în echivalent 
persoane de execuţie, este: 

 

11 04,02,05   NNNNN XMXMn  

 
Compartimentul de muncă reprezintă o grupare de persoane, subordonate unui manager, 

care efectuează cu caracter relativ permanent sarcini omogene sau complementare contribuind la 
realizarea aceloraşi obiective. 
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În cadrul structurilor organizatorice ale întreprinderilor din ţara noastră, compartimentul de 
muncă poate fi reprezentat de: atelier, secţie, birou, serviciu, direcţie etc. 

Compartimentele de muncă pot fi analizate după mai multe criterii, între care o mai mare 
frecvenţă o au următoarele: 

 modul de exercitare a autorităţii managerului; 
 natura autorităţii exercitate; 
 modul de participare la elaborarea deciziilor şi punerea lor în acţiune. 
După modul de exercitare a autorităţii managerului, distingem: compartimente 

elementare (simple) şi compartimente de ansamblu (complexe). 
Compartimentele elementare (simple) sunt grupări de persoane în cadrul cărora 

managerii au autoritate directă asupra persoanelor care execută funcţii de execuţie (formaţii de 
lucru, laboratoare, birouri etc). 

Compartimentele de ansamblu (complexe) reprezintă o grupare a cel puţin două 
compartimente elementare aflate sub o autoritate unică a managerului de compartiment. În acest 
caz, autoritatea managerului de compartiment se exercită mediat (indirect) asupra subordonaţilor, 
prin managerii compartimentelor elementare. Managerul compartimentului de ansamblu poate 
delega o parte din autoritatea sa managerilor compartimentelor elementare (de exemplu, şeful 
unei secţii de producţie poate delega o parte din autoritate maiştrilor care conduc atelierele 
secţiei de producţie). 

După natura autorităţii exercitate, compartimentele de muncă pot fi: ierarhice şi 
funcţionale. 

Compartimentele ierarhice se caracterizează prin autoritatea pe care o au managerii lor 
asupra managerilor compartimentelor situate pe nivelurile imediat inferioare de pe aceeaşi linie 
sau filieră ierarhică, de a da dispoziţii şi de a fi informaţi asupra felului în care se transpun în 
practică dispoziţiile. Secţia de producţie este un compartiment ierarhic deoarece şeful de secţie 
are autoritatea de a da dispoziţii şefilor de ateliere din secţie, adică maiştrilor. 

Compartimentele funcţionale se caracterizează prin autoritatea funcţională pe care o au 
managerii lor asupra managerilor altor compartimente, situate pe acelaşi nivel ierarhic, de a da 
îndrumări pe linia specialităţii lor. Compartimentul de Programare, lansare şi urmărire a 
producţiei (PLUP), în raport cu secţia de producţie este un compartiment funcţional, deoarece 
şeful compartimentului PLUP, face recomandări şefului de secţie pe linia programării, lansării şi 
urmăririi producţiei. 

După modul de participare la elaborarea deciziilor şi punerea lor în acţiune, 
deosebim: compartimente de decizie, compartimente de stat-major şi compartimente de execuţie. 

Compartimentele de decizie se caracterizează prin autoritatea decizională şi dreptul de 
dispoziţie într-un anumit domeniu. De exemplu, managementul tehnic al unei întreprinderi este 
exercitat de directorul tehnic care poate lua decizii privind activităţile ce se desfăşoară în secţiile 
de producţie şi dispune realizarea lor. 

Compartimentele de stat-major sunt cele care desfăşoară o activitate de pregătire a 
elementelor necesare procesului de luare a deciziilor de către compartimentele de decizie. 
Compartimentul de marketing este un compartiment de stat-major pentru că oferă servicii, sub 
formă de studii, pentru determinarea nivelului producţiei, asimilarea unei tehnologii etc. 

Compartimentele de execuţie sunt cele care desfăşoară o activitate de aplicare şi realizare 
a deciziilor elaborate în compartimentele de decizie. 

Canalele de-a lungul cărora sunt vehiculate deciziile de la locul de adoptare la cel de 
implementare, precum şi informaţiile de la locul de culegere la organele de decizie, se numesc 
linii sau filiere ierarhice. 

Nivelurile ierarhice exprimă ordonarea compartimentelor şi funcţiilor în raport cu poziţia 
lor faţă de managementul superior al întreprinderii. 

Ansamblul compartimentelor de muncă dispuse pe diferite niveluri ierarhice şi a legăturilor 
ierarhice formează piramida ierarhică. 



                                                                           

 

58 
 

Dimensiunile unei piramide ierarhice sunt: înălţimea (h) şi baza (B). Înălţimea piramidei 
este direct proporţională cu numărul nivelurilor ierarhice (N), iar baza cu numărul total de 
personal din întreprinderea respectivă. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.2. Piramida ierarhică 

 
Structura organizatorică a unei întreprinderi, în funcţie de factorii care o determină, poate fi 

reprezentată printr-o piramidă înaltă, când cuprinde un număr mare de niveluri ierarhice sau o 
piramidă aplatisată, când cuprinde un număr redus de niveluri ierarhice. Ambele tipuri de 
piramidă prezintă avantaje şi dezavantaje care sunt prezentate în Tabelul 3.1. 

 
Tabelul 3.1. Tipuri de piramide ierarhice – avantaje şi dezavantaje 

 
Configuraţia 
piramidelor 

ierarhice 

Avantaje Dezavantaje 

 
 
 
 
 

Înaltă 

- Asigură posibilitatea studierii aprofundate a 
problemelor ce trebuie rezolvate. 
- Deciziile adoptate sunt de calitate 
superioară. 
- Asigură un grad sporit de delegare a 
autorităţii. 
- Creează compartimente şi funcţii de 
conducere specializate. 

- Conduce la prelungirea circuitelor 
informaţionale  şi distorsionează 
informaţiile. 
- Contribuie la reducerea 
responsabilităţilor. 
- Determină încetinirea procesului de luare 
a deciziilor. 
- Ocazionează cheltuieli mari cu aparatul 
managerial. 
- Conduce la creşterea birocraţiei. 

 
 
 

 
 
 

Aplatisată 

- Asigură comunicaţii directe şi operativitate 
în informare. 
- Apropie managementul de execuţie. 
- Determină operativitate în luarea deciziilor 
şi facilitează controlul aplicării lor. 
- Ocazionează cheltuieli reduse cu aparatul 
de management. 
- Asigură o creştere motivaţională a 
salariaţilor şi promovarea unor stiluri de 
management participativ. 

- Personalul de management este încărcat 
excesiv. 
- Problemele de rezolvat sunt mai greu de 
cuprins. 
- Adoptarea deciziilor se bazează, într-o 
mai mare măsură, pe elemente subiective. 
- Determină o centralizare excesivă în 
procesul de adoptare a deciziilor. 

 
Cunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor celor două tipuri de piramidă prezintă utilitate 

atât în procesul de concepere cât şi în cel de perfecţionare a structurii organizatorice. 
 
Relaţiile dintre compartimentele de muncă sunt legăturile ce se stabilesc între 

compartimentele situate pe acelaşi nivel ierarhic sau pe niveluri ierarhice diferite cu scopul 
realizării anumitor obiective. 

În cadrul unei întreprinderi se desfăşoară o varietate de relaţii care pot fi evidenţiate şi 
structurate, dacă sunt analizate, după  următoarele criterii: 

 din punct de vedere juridic; 
 după sensul de transmitere a informaţiilor; 
 după conţinutul informaţiilor. 

h

N

3
2
1

B
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Din punct de vedere juridic, relaţiile pot fi: formale (reglementate) şi informale. 
Relaţiile formale (reglementate) sunt acele legături stabilite prin prevederile 

regulamentului de organizare şi funcţionare al întreprinderii sau prin alte acte normative. Aceste 
relaţii constituie coordonata esenţială pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea un compartiment în 
raport cu celelalte compartimente. 

Relaţiile informale sunt acele legături care apar spontan în cadrul sau între 
compartimentele de muncă; astfel de relaţii nu sunt prevăzute în regulamente sau acte normative. 

După sensul de transmitere a informaţiilor se disting: relaţii unilaterale şi relaţii 
bilaterale. 

Relaţiile unilaterale sunt legături care se stabilesc între două compartimente şi constau în 
obligaţia unei părţi să transmită informaţii celeilalte părţi fără ca aceasta din urmă să fie obligată 
să răspundă mesajului. 

Relaţiile bilaterale sunt legăturile care se realizează în ambele sensuri. Fiecare 
compartiment este, pe rând, furnizor şi beneficiar de informaţii. 

După conţinutul informaţiilor se disting: relaţii de autoritate şi relaţii de cooperare. 
Relaţiile de autoritate se stabilesc între două sau mai multe compartimente şi provin din 

autoritatea pe care una dintre părţi o are faţă de cealaltă. Astfel de relaţii, în raport de felul cum 
se exercită autoritatea, sunt: 

- relaţii de autoritate ierarhică – reprezintă legăturile dintre două compartimente situate 
la niveluri diferite, dar pe aceeaşi linie ierarhică. În cadrul relaţiilor de autoritate ierarhică se 
poate manifesta fenomenul de scurtcircuitare, apreciat, în general, ca un fenomen negativ care 
afectează unitatea de management. În cazuri de urgenţă, fenomenul de scurtcircuitare poate fi 
admis. Un exemplu de manifestare a fenomenului de scurtcircuitare (liniile punctate) este redat 
în figura 3.3. 

 
 
     Şef de secţie 
 
 
     Şef de atelier 
 
      Şef formaţie  
        de lucru 
  

Figura 3.3. Fenomen de „scurtcircuitare” 
- relaţii de autoritate funcţională – sunt legăturile ce se stabilesc între două 

compartimente situate pe acelaşi nivel ierarhic. În cadrul acestor relaţii se poate manifesta 
fenomenul de pasarelă, când un compartiment de nivel funcţional transmite recomandările sale 
direct unui compartiment de nivel ierarhic inferior, aflat pe o altă linie ierarhică, şi nu prin 
intermediul compartimentului ierarhic situat pe acelaşi nivel (figura 3.4.) 

 
         Şef         Şef 
       P.P.U.P.       secţie 

 
 

          Şef 
        atelier 

 

Fenomen de 
pasarelă 

 
Figura 3.4. Fenomen de „pasarelă”  

 
Relaţiile de cooperare sunt legături ce se stabilesc între compartimente de muncă diferite 

ca profil, situate de regulă la acelaşi nivel ierarhic. Aceste legături sunt determinate de 
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necesitatea elaborării în comun a unor lucrări, prestări de servicii sau consultări cu privire la 
modul de rezolvare a unor probleme. Relaţiile de cooperare, în funcţie de scopul urmărit, pot fi: 
de colaborare, de tip furnizor-beneficiar, de informare. 

3.2.2.Tipuri de structuri organizatorice 

 
Structura ierarhică a fost utilizată prima dată în domeniul militar, constituind forma de 

organizare a legiunilor romane. În domeniul industrial, structura ierarhică a fost propusă, 
experimentată şi folosită de către Fr. Taylor. Este o structură simplă, clară, directă cu un număr 
redus de compartimente, predominante fiind cele cu caracter operaţional. Esenţial pentru acest 
tip de structură este faptul că la orice nivel ierarhic un subordonat primeşte dispoziţii de la un 
singur şef, în faţa căruia răspunde pentru întreaga sa activitate. Experienţa acestui mod de 
subordonare determină comunicaţii exclusiv verticale, de-a lungul liniilor ierarhice; 
comunicaţiile se realizează prin contacte directe între conducători şi executanţi. 

Structura ierarhică prezintă aplicabilitate în condiţiile întreprinderilor mici, cu nivel scăzut 
de complexitate a activităţii. Cea mai simplă structură organizatorică de tip ierarhic este redată 
de figura 3.5. 

 
 

Figura 3.5. Structura ierarhică simplă 
Pe măsură ce întreprinderea se dezvoltă, între patron şi executanţi (subordonaţi) se interpun 

mai multe persoane cu o anumită delegare de autoritate (şef de echipă, de personal etc.). În 
această situaţie structura organizatorică de tip ierarhic poate conţine, alături de compartimentele 
de muncă operaţionale, unul sau câteva compartimente de muncă funcţionale (în figura 3.6, şeful 
contabil conduce un compartiment de muncă funcţional). 

 
Figura 3.6. Structură ierarhică cu trei niveluri 

 
Structurile ierarhice au atât puncte forte cât şi puncte slabe (redate în tabelul 3.2.). 

Tabelul 3.2. Avantajele şi dezavantajele structurii ierarhice 
Avantaje Dezavantaje 

Responsabilităţile fiecărui angajat sunt precizate 
cu claritate. 
Permite comunicaţii rapide atât în  sens ascendent 
cât şi descendent. 
Asigură deplină unitate de management. 
Conferă coerenţă întreprinderii în toate activităţile 
desfăşurate. 
Necesită cheltuieli de management reduse. 

Necesită manageri polivalenţi. 
Compartimentele de muncă integrează activităţi 
eterogene. 
Comunicaţiile între compartimentele de muncă 
situate pe acelaşi nivel ierarhic se realizează cu 
dificultate. 
Aplicabilă numai în cazul întreprinderilor de 
dimensiune mică, cu un grad redus de dotare 
tehnică şi un nivel scăzut de complexitate. 

 

 
     
 
 

    Executanţi 

Patron 

 
                                                                    Patron 

  (Şef de întreprindere) 
 
 
       Şef  de                                                                        Şef           
       echipă                                                                      contabil 
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Structura funcţională a fost concepută de H. Fayol pentru a elimina dezavantajele 
structurii ierarhice, în contextul în care întreprinderile devin tot mai mari şi cu un grad ridicat de 
complexitate. Este un tip de structură relativ complicată şi confuză, alcătuită din compartimente 
operaţionale şi funcţionale.  

 
Director 

Şef departament 
Resurse umane 

şi Salarizare 

Manager 
de  

producţie 

Şef departament 
Depozite-Aprovizionare- 

Transport 

Şef departament 
Financiar-Contabil 

Şefi - secţii 

Şefi -  
formaţii de 

lucru 

Şefi - ateliere 

Executanţi  
Figura 3.7. Structură de tip funcţional 

 
Tabelul 3.3. Avantajele şi dezavantajele structurii ierarhice 

 
Avantaje Dezavantaje 

- Asigură un management mai calificat prin existenţa 
compartimentelor specializate funcţional care acordă 
consultanţa de specialitate managerilor. 
- Simplifică procesul de recrutare a personalului cu 
funcţii de management, acesta necesitând o pregătire 
de mai strictă specialitate. 
- Deciziile adoptate se fundamentează pe elemente 
ştiinţifice. 
- Executanţii şi şefii lor nemijlociţi sunt degrevaţi de 
sarcinile administrative, putându-se ocupa, în 
exclusivitate, de sarcinile posturilor respective. 
- Permite dezvoltarea funcţională pe competenţe 
distincte. 
- Asigură centralizarea controlului strategic al 
rezultatelor. 

- Determină o dublă sau chiar multiplă 
subordonare, atât a compartimentelor cât şi a 
personalului. 
- Pune probleme de coordonare funcţională şi 
creează conflicte şi rivalităţi între funcţii. 
- Poate provoca superspecializarea şi 
managementul limitat, îngust. 
- Contribuie la slăbirea unităţii   de 
management prin existenţa multor 
compartimente specializate funcţional. 
- Determină o reţea densă de comunicaţii 
oblice. 
- Nu se poate aplica cu bune rezultate decât în 
cazul întreprinderilor care realizează o singură 
afacere (strict specializate). 
- Necesită cheltuieli de management mari. 

 
Esenţial pentru acest tip de structură este că la fiecare nivel ierarhic sarcinile sunt divizate 

între compartimente specializate, acestea având în domeniul lor autoritate deplină asupra 
nivelurilor ierarhice inferioare. Executanţii primesc dispoziţii atât de la şefii ierarhici, cât şi de la 
şefii compartimentelor funcţionale, în faţa cărora răspund deopotrivă. În aceste condiţii se 
diluează considerabil responsabilităţile şi apar frecvent conflicte de competenţă între 
conducătorii specializaţi. Un asemenea tip de structură organizatorică este redată în figura 3.7., 
iar avantajele şi dezavantajele sale sunt prezentate în tabelul 3.3. 

Structura funcţională constituie un tip istoric şi prezintă interes exclusiv teoretic, neavând 
demonstraţii convingătoare în practică. 

Structura ierarhic-funcţională (mixtă) a apărut după anul 1920 pentru a face faţă 
nevoilor marii întreprinderi şi reprezintă o simbioză a structurilor ierarhică şi funcţională, 
conţinând corective destinate să asigure creşterea funcţionalităţii cadrului organizatoric rezultat.  
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Structura ierarhic-funcţională prezintă un conţinut complex, ceea ce o recomandă pentru 
întreprinderile care desfăşoară activităţi numeroase şi strâns corelate. 

Esenţial pentru acest tip de structură este faptul că prevede existenţa atât a unor 
compartimente ierarhice, caracterizate prin posibilitatea de a da ordine şi dispoziţii denumite 
line, cât şi compartimente funcţionale, denumite state majore sau staff, care ajută liniile 
ierarhice sub diferite forme, neavând autoritatea de a emite ordine şi dispoziţii. 

Un exemplu de structură organizatorică ierarhic-funcţională este pus în evidenţă în figura 
3.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8. Structură ierarhic-funcţională 
 

Împărţirea compartimentelor întreprinderii în ierarhice şi funcţionale se face în raport cu 
natura activităţilor conţinute. Astfel, pentru realizarea activităţilor  de bază ale întreprinderii, 
determinate de profilul acesteia, se constituie compartimente ierarhice, în timp ce pentru 
efectuarea activităţilor auxiliare sunt create compartimente funcţionale. Aceste compartimente 
au, în cadrul lor, o organizare ierarhică, iar rolul lor funcţional se manifestă în relaţiile cu 
celelalte compartimente şi, în primul rând, cu cele ierarhice. 

Existenţa compartimentelor funcţionale generează apariţia unor relaţii speciale ca formă 
particulară a relaţiilor funcţionale. În cadrul structurii organizatorice se creează o linie de 
consultanţă sau de staff care face propuneri, sugestii, fără a decide. Acest rol poate fi îndeplinit 
de o persoană (consilier/asistent) sau de un compartiment funcţional care pregăteşte deciziile 
unui conducător ierarhic furnizându-i, la cerere sau din proprie iniţiativă, toate informaţiile 
necesare fundamentării deciziilor. De regulă, stafful se ataşează nivelurilor ierarhice superioare 
din întreprindere. 

Compartimentele ierarhice, depozitare de autorităţi şi cu putere de decizie, formează în 
cadrul structurii organizatorice o linie de decizie, respectiv line. 

Cu toate avantajele pe care le deţine, structura organizatorică de tip ierarhic-funcţional este 
contestată, cele mai evidente critici referindu-se la numeroasele rivalităţi dintre funcţionarii de 
birou şi operaţionalii de teren, respectiv, între staff şi line. 

3.3. PROCESUL DECIZIONAL ÎN ÎNTREPRINDERE 

Luarea unei decizii, ca acţiune în sine, nu este un proces atât de dificil pe cât de dificilă 
este pregătirea deciziei. Realizarea unei organigrame, cercetarea consumatorului, întocmirea 
unui bilanţ contabil etc. sunt acţiuni premergătoare luării deciziei. Ele sunt acţiuni complexe 
şi se realizează cu multă dificultate, necesitând un personal cu înaltă calificare. Nivelul la care 
sunt desfăşurate aceste acţiuni premergătoare, informaţiile pe care le oferă decidentului 
condiţionează, în cele din urmă, calitatea deciziei în sine. La nivelul managementului unei 
întreprinderi, necesitatea unei decizii apare atunci când în subsistemul condus se identifică o 
problemă care aşteaptă o soluţie. 

Direcţia 
generală

 Divizia 
produs B 

Divizia 
produs A

Direcţia 
marketing

Direcţia 
personal 

 

Serviciul 
tehnic 

Secţie de 
producţie

Secţie de 
producţie

Compartimente ierarhice Compartimente funcţionale 
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3.3.1. Decizia şi elementele sale 

Decizia reprezintă cel mai important moment al procesului de management şi presupune 
alegerea unei căi de acţiune în vederea realizării unor obiective, prin a cărei aplicare este 
influenţată activitatea a cel puţin unei alte persoane decât decidentul. 

În sinteză, pentru a putea lua o decizie este necesar să se îndeplinească cel puţin 
următoarele condiţii: 

 să se aleagă una din cel puţin două alternative de acţionare; 
 să existe una sau mai multe persoane care să fie antrenate în procesul de luare a deciziei; 
 să fie luată de acel organ sau acea persoană care are dreptul legal şi împuternicirea 

abordării deciziei şi asumării corespunzătoare a responsabilităţii; 
 să se determine factorii care influenţează alegerea unei anumite soluţii; 
 să existe unul sau mai multe obiective de atins. 
Dacă nu ar fi respectată una dintre condiţiile prezentate, procesul respectiv nu ar avea 

caracter decizional. 
 Decizia managerială trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe de raţionalitate, între care 

acelea de a fi: 
 fundamentată ştiinţific, adică să fie luată în conformitate cu realităţile din întreprindere, 

pe baza unui instrumentar ştiinţific adecvat care să înlăture improvizaţia, rutina; 
 împuternicită, adică să fie adoptată de cel în ale cărui sarcini este înscrisă în mod expres, 

iar acesta să dispună de cunoştinţele, calităţile şi aptitudinile necesare fundamentării respectivei 
decizii; 

 clară, concisă şi necontradictorie, ceea ce înseamnă că prin formularea deciziei va fi 
precizat, fără o altă interpretare, conţinutul situaţiei decizionale (variante, criterii, obiective, 
consecinţe), astfel încât toate persoanele participante la fundamentarea deciziei să înţeleagă 
respectiva situaţie; 

 oportună, adică să se încadreze în perioada optimă de elaborare şi operaţionalizare; 
această cerinţă se impune tot mai mult, pe măsura accelerării schimbărilor şi a creşterii 
complexităţii situaţiilor decizionale din întreprinderi; 

 eficientă, adică de a permite obţinerea unui efect sporit cu un efort redus 
(eficienţa reprezintă criteriul de evaluare al activităţii de management, iar decizia să fie 
apreciată prin prisma efectelor obţinute în urma implementării ei); 
 completă, adică să cuprindă toate elementele necesare înţelegerii corecte şi mai ales 

implementării.  
Analiza deciziei, ca moment esenţial al procesului de management, presupune o 

interpretare a situaţiei elementelor componente: 
 decidentul (factorul de decizie); 
 mediul ambiant; 
 relaţia (legătura) dintre decident şi mediu. 
 
Decidentul este reprezentat de individul sau gruparea (colectivitatea) care urmează să 

aleagă varianta cea mai avantajoasă din mai multe posibile. Calitatea deciziei depinde de 
calităţile, cunoştinţele şi aptitudinile decidentului. 

Pentru a lua decizii, decidentul trebuie să îndeplinească două condiţii de bază: să fie 
investit cu autoritatea necesară în domeniul respectiv şi să cunoască bine domeniul în care ia 
decizii, deci să fie competent. Din aceste considerente, pe de o parte, se impune o pregătire de 
specialitate a decidentului în domeniul managementului, iar pe de altă parte, este necesară 
atragerea unui număr tot mai mare de persoane la procesul decizional. 

Mediul ambiant este format din totalitatea condiţiilor interne şi externe întreprinderii care 
influenţează şi, la rândul lor, sunt influenţate, direct sau indirect, de decizia respectivă.  

În mediul ambiant se pot manifesta, pentru o anumită situaţie decizională, mai multe stări 
ale condiţiilor obiective. În perioada actuală, mediul ambiant este caracterizat de schimbări 
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frecvente şi rapide care induc în sistemul conducător şi chiar în cel condus factori perturbatori ai 
activităţii întreprinderilor. Condiţiile interne şi externe, caracteristice întreprinderii, generează 
cadrul în limitele căruia acţionează decidentul prin informaţiile de care dispune. 

Influenţa mediului ambiant din interiorul întreprinderii se manifestă asupra deciziei 
prin următorii factori: 

   competenţa managerilor aflaţi pe diferite niveluri ierarhice; 
 metodele şi tehnicile de lucru utilizate; 
 sistemul informaţional folosit în cadrul întreprinderii; 
 gradul de înzestrare tehnică; 
 nivelul tehnologiilor aplicate. 
Mediul ambiant extern influenţează decizia prin cele două componente ale sale: mediul 

extern naţional şi mediul extern internaţional. 
Principalele categorii de factori ai mediului extern naţional, sunt: furnizorii de mărfuri, 

furnizorii de personal, prestatorii de servicii, intermediarii, clienţii, concurenţii şi organismele 
publice. 

Mediul extern internaţional îşi exercită influenţa asupra întreprinderilor prin intermediul 
raporturilor dintre state, de acordare sau neacordare de facilităţi în schimburile reciproce 
(economice, comerciale, juridice etc.). 

Evoluţia mediului ambiant se manifestă uneori contradictoriu în ceea ce priveşte influenţa 
asupra procesului de elaborare a deciziilor în cadrul întreprinderii. Astfel, creşterea complexităţii 
activităţii întreprinderii influenţează în mod nefavorabil fundamentarea deciziilor, în timp ce 
ridicarea nivelului de pregătire de specialitate şi în domeniul managementului are efecte 
favorabile asupra luării deciziilor. 

Relaţia dintre decident şi mediu se exprimă prin natura legăturilor dintre decizie şi 
implicaţiile ei economice, ştiinţifice, sociale, politice, culturale, umane etc. 

În legătură cu această relaţie decident-mediu, există, în principal, trei situaţii de luare a 
deciziilor: în condiţii de certitudine, de risc (incertitudine cuantificată) şi de incertitudine. 

 

3.3.2. Tipologia deciziilor 

 
Importanţa practică şi teoretico-metodologică a clasificării deciziilor microeconomice 

decurge din necesitatea formulării unei opţiuni corecte privind alegerea metodelor, tehnicilor şi 
instrumentelor specifice elaborării, fundamentării şi adoptării variantei decizionale optime. 

 
După gradul de cunoaştere a mediului ambiant de către   decident şi în funcţie de 

natura variabilelor care influenţează rezultatele potenţiale, distingem:  
 decizii în condiţii de certitudine, caracterizate prin aceea că se manifestă o 

singură stare a condiţiilor obiective a cărei probabilitate de apariţie este maximă; variabilele 
cu care se operează sunt controlabile, iar gradul de certitudine privind obţinerea rezultatelor 
potenţiale este mare; 

 decizii în condiţii de risc, când nivelul consecinţelor ce caracterizează variantele 
decizionale este influenţat de două sau mai multe stări ale condiţiilor obiective; manifestarea 
stărilor condiţiilor obiective se cunoaşte cu o anumită probabilitate; 

 decizii în condiţii de incertitudine, caracterizate prin manifestarea a două sau 
mai multe stări ale condiţiilor obiective, fără a cunoaşte nici măcar probabilitatea de apariţie; 
în schimb influenţează nivelul consecinţelor specifice variantelor decizionale. Variabilele cu 
care se operează sunt necontrolabile, iar gradul de certitudine în obţinerea rezultatelor 
potenţiale este nul. 
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După orizontul de timp pentru care se adoptă: 
 decizii strategice (neprogramate) sunt acelea care se referă la probleme majore, 

de ansamblu şi pentru a căror rezolvare sunt necesare, cel puţin cu caracter parţial, unele 
soluţii originale. În această categorie de decizii intervin elemente de cercetare şi de 
fundamentare a soluţiilor pe baza utilizării informaţiilor aflate la dispoziţie şi a interpretării 
tuturor influenţelor de corelaţie. Deciziile strategice se adoptă de regulă la nivelul grupurilor 
decizionale, comportă cele mai mari riscuri datorită elementelor aleatorii cu care se operează 
şi vizează orizonturi mari de timp (mai mult de un an); 

 decizii tactice (programate) se referă la domenii importante ale întreprinderii şi 
sunt adoptate pentru o perioadă relativ scurtă de timp (aproximativ un an). Acestea se iau 
pentru acţiuni concrete, imediate şi au o repetitivitate relativă. Informaţiile care 
condiţionează alegerea unor astfel de decizii sunt în cea mai mare parte cunoscute. Deciziile 
tactice se fundamentează pentru realizarea unor obiective derivate din obiectivele strategice; 

 decizii curente (semiprogramate) sunt cele luate pe baza unor elemente 
programate. Se adoptă cu o frecvenţă mare, pe un interval redus de timp, iar aplicarea lor 
afectează un sector restrâns al activităţii întreprinderii. Astfel de decizii se iau la toate 
nivelurile ierarhice. 

 
După numărul de persoane care participă la procesul de elaborare şi fundamentare, 

deosebim: 
 decizii unipersonale sunt fundamentate de către o singură persoană şi vizează 

problemele curente ale întreprinderii; 
 decizii de grup sunt elaborate şi fundamentate prin participarea mai multor 

persoane. Numărul acestor decizii este mare, îndeosebi în cazul întreprinderilor de 
dimensiune mijlocie şi mare. 

 
După frecvenţa cu care sunt luate, deciziile se grupează în: 

 decizii unice, care se elaborează în cadrul întreprinderii o singură dată sau de un 
număr redus de ori dar la intervale mari de timp. Aceste decizii se referă la situaţii ce nu au 
mai avut loc în trecut, solicitând creativitate din partea celor care le iau; 

 decizii repetitive, care se elaborează de mai multe ori într-o întreprindere. În 
acest caz, se pot stabili în prealabil proceduri, modele de elaborare şi realizare deoarece astfel 
de decizii fac referire la situaţii  întâlnite anterior. 

La rândul lor, deciziile repetitive pot fi: periodice (cele elaborate la intervale de timp 
determinate) şi aleatorii (care se repetă în mod neregulat, necesitatea fundamentării lor fiind 
determinată de factori necontrolabili). 

 
După posibilitatea de prevedere, deciziile pot fi: 

 decizii anticipate, sunt adoptate în condiţii de certitudine şi pot fi astfel pregătite 
din timp; 

 decizii imprevizibile, sunt luate pe neaşteptate, atunci când împrejurările o 
impun. 

Pe măsura creşterii investigaţiilor previzionale de cunoaştere a viitorului se reduce 
ponderea deciziilor imprevizibile în favoarea celor anticipate. 

 
După fazele procesului de management, deciziile se pot grupa în următoarele categorii: 

 decizii adoptate în faza previzională, sunt decizii preponderent strategice şi se 
iau la cel mai înalt nivel ierarhic (consiliu de administraţie); 

 decizii adoptate în faza operativă, sunt deciziile preponderent tactice şi privesc 
realizarea obiectivelor asumate în condiţiile prestabilite (se iau de către managerii diferitelor 
activităţi în cadrul întreprinderilor); 
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 decizii adoptate în faza postoperativă, care se referă la modalitatea desfăşurării 
acţiunilor în trecut şi orientarea acestora spre viitorul evoluţiei întreprinderii. 

3.3.3. Metode de optimizare a deciziilor 

Abordarea unipersonală a deciziilor 
Deciziile luate în condiţii de certitudine pot fi evaluate în funcţie de un singur criteriu sau 

de mai multe criterii de apreciere. În primul caz, procesul decizional este unicriterial, iar în cel 
de-al doilea multilateral. 

Fundamentarea complexă a deciziei în condiţii de certitudine impune folosirea mai 
multor criterii de apreciere. O astfel de abordare poate fi realizată, între altele, pe baza metodei 
utilităţii globale. 

Metoda utilităţii globale a fost elaborată de cercetătorii J. von Neuman şi O. Morgenstern. 
Conceptul de utilitate măsoară importanţa pe care o are pentru decident o anumită variantă 
decizională care aparţine unei mulţimi de variante. În sensul dat de von Neuman-Morgenstern, 
utilitatea, potrivit unui anumit criteriu de apreciere, ia valori în intervalul 0,1, astfel: 

 
1VU i )( , dacă varianta decizională i este cea mai avantajoasă pentru decident; 

0VU j )( , dacă varianta decizională j este cea mai dezavantajoasă pentru decident. 

 
De asemenea, pot exista şi situaţiile: 
 

)()( ji VUVU  , când varianta decizională i este preferată variantei decizionale j; 

)()( ji VUVU  , când cele două variante decizionale sunt echivalente.  

Rezultă că, dacă sunt cunoscute utilităţile a două consecinţe economice, este posibilă  
determinarea utilităţilor celorlalte consecinţe economice prin interpolare liniară, folosind relaţia: 

01

0

jj

jij
ij aa

aa
U




 , 

în care: 
 

ijU  reprezintă utilitatea variantei decizionale i după criteriul de apreciere j; 

ija   consecinţa economică a variantei decizionale i după criteriul de apreciere j; 
1
ja   consecinţa economică cea mai favorabilă după criteriul de apreciere j; 

0
ja   consecinţa economică cea mai nefavorabilă după criteriul de  apreciere j. 

 
Metoda utilităţii globale utilizează un algoritm de calcul conţinând patru paşi. 
Pasul 1. Matricea consecinţelor economice se transformă, aplicând metoda de calcul 

anterioară, în matricea utilităţilor. 
 
Pasul 2. Se stabileşte importanţa relativă a criteriilor de apreciere. Pentru aceasta, pot fi 

utilizate diferite modalităţi care constau fie în estimarea directă a coeficienţilor pe baza unei 
evaluări subiective, fie în calcularea acestora printr-un sistem de comparare. 

Dacă evaluarea coeficienţilor se realizează prin compararea criteriilor de apreciere de către 
un singur decident, relaţia de calcul a coeficientului relativ de importanţă a criteriului de 
apreciere (kj) este următoarea: 
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j
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j
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în care: 
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jI  reprezintă nivelul de importanţă al criteriului de apreciere j; 

m - numărul criteriilor de apreciere. 
 
Dacă evaluarea coeficienţilor se realizează prin compararea criteriilor de apreciere de către 

mai multe persoane (decidenţi), poate fi utilizată relaţia: 





 


m

j

n

p
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m

p
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j

I

I

k

1 1

1 , 

în care: 
jpI  reprezintă nivelul de importanţă al criteriului de apreciere j stabilit de persoana p; 

n - numărul persoanelor. 
 
Coeficienţii relativi de importanţă stabiliţi cu cele două relaţii au următoarele proprietăţi: 

10  jk               şi                    1
1




m

j
jk  

 
Pasul 3. Se calculează utilitatea globală a fiecărei variante decizionale f(Vi), conform 

relaţiei:  

j

m

j
iji kUVf  

1

)(  

 
Pasul 4. Utilităţile globale ale variantelor decizionale sunt supuse analizei şi se adoptă 

varianta decizională optimă f(V0) pentru care se înregistrează condiţia: 
 
 )(max)( 0 i

i
VfVf   

Pentru abordarea deciziilor în condiţii de risc poate fi utilizată metoda speranţei 
matematice. Această metodă se utilizează în două situaţii decizionale, în funcţie de numărul 
criteriilor de apreciere a stării condiţiilor obiective, şi anume: 

 când, corespunzător fiecărei stări a condiţiilor obiective, decizia se evaluează luând în 
considerare un singur criteriu de apreciere; 

   când, corespunzător fiecărei stări a condiţiilor obiective, decizia se evaluează luând în 
considerare mai multe criterii de apreciere. 

Punctul de plecare în abordarea metodei speranţei matematice, indiferent de numărul 
stărilor condiţiilor obiective şi criteriilor de apreciere utilizate, îl constituie matricea 
consecinţelor economice. În cadrul matricei, fiecărei variante decizionale, stare a condiţiilor 
obiective şi criteriu de apreciere îi corespunde un nivel al consecinţei economice. 

Pasul 1. Pe baza datelor din matricea consecinţelor se elaborează matricea utilităţilor, 
astfel: 

 când stările condiţiilor obiective sunt caracterizate printr-un singur criteriu de apreciere, 
utilitatea variantei decizionale i în cazul stării condiţiilor obiective k (Uik) se stabileşte conform 
relaţiei: 
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 , 

în care: 
ika  reprezintă consecinţa economică a variantei decizionale i în cazul stării  condiţiilor 

obiective k; 
1
ka  - consecinţa economică a celei mai avantajoase variante decizionale în cazul 

stării condiţiilor obiective k; 
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 0
ka  - consecinţa economică a celei mai dezavantajoase variante decizionale în 

cazul stării condiţiilor obiective k; 
 

 când stările condiţiilor obiective sunt caracterizate prin mai multe criterii de apreciere j în 
cazul stării condiţiilor obiective k, utilitatea (Uijk) se stabileşte conform relaţiei: 

01

0

jkjk

jkijk
ijk

aa

aa
U




 , 

în care: 
 

ijka

 

reprezintă consecinţa economică a variantei decizionale i după criteriul de apreciere j 
în cazul stării condiţiilor obiective k; 

1
jka

 

- consecinţa economică a celei mai avantajoase variante decizionale după 
criteriul de apreciere j în cazul stării condiţiilor obiective k; 

0
jka

 

- consecinţa economică a celei mai dezavantajoase variante decizionale după 
criteriul de apreciere j în cazul stării condiţiilor obiective k. 

 
Pasul 2. Pentru fiecare stare a condiţiilor obiective şi variantă decizională se calculează 

utilitatea de sinteză  *
ikU , astfel: 

 când stările condiţiilor obiective sunt caracterizate printr-un singur criteriu de apreciere, 
utilitatea de sinteză a variantei decizionale i în cazul stării condiţiilor obiective k  este: 

ikik UU *  

 când stările condiţiilor obiective sunt caracterizate prin mai multe criterii de apreciere, 
utilitatea de sinteză  *

ikU  a variantei decizionale i în cazul stării condiţiilor obiective este: 





m

j
ijkik UU

1

*  

 
Pasul 3. Se stabileşte nivelul de importanţă al fiecărei variante decizionale f(Vi), conform 

relaţiei: 

k

s

k
iki pUVf  

1

*)( , 

în care: 
kp  reprezintă probabilitatea de manifestare a stării condiţiilor obiective k; 

s1k ,  - numărul stărilor condiţiilor obiective. 
 
Pasul 4. Se compară nivelurile de importanţă ale variantelor decizionale şi se alege 

varianta decizională optimă f(V0): 
 )(max)( 0 i

i
VfVf   

 
În anumite cazuri, decidentul poate constata că nu dispune de informaţii sau informaţiile 

disponibile sunt imprecise. Astfel de situaţii sunt caracteristice abordării deciziilor în condiţii de 
incertitudine şi fundamentarea lor se poate baza pe următoarele reguli: pesimistă, optimistă, 
optimalităţii, proporţionalităţii şi minimizării regretelor. 

Regula pesimistă a fost dezvoltată de statisticianul Abraham Wald. Această regulă 
presupune că varianta decizională optimă este aceea pentru care se obţin cele mai mari avantaje 
în cazul de manifestare a celei mai nefavorabile stări a condiţiilor obiective. Matematic, varianta 
decizională optimă (V0) se stabileşte conform relaţiei: 
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 ik
ki

RV minmax0  , 

în care: 
ni ,1  reprezintă numărul variantelor decizionale; 

sk ,1  - numărul stărilor condiţiilor obiective; 

ikR  - rezultatul variantei decizionale i în cazul stării condiţiilor obiective k.

 
Regula optimistă este utilizată de persoanele capabile să-şi asume orice risc. În acest caz, 

varianta decizională optimă este aceea pentru care se obţin cele mai mare avantaje în cazul de 
manifestare a celei mai favorabile stări a condiţiilor obiective. Regula optimistă constă în 
aplicarea principiului maximax în evaluarea variantelor decizionale. Relaţia de calcul a 
variantei decizionale optime este: 

  ik
ki

RV maxmax0   

 
Dacă regula pesimistă îndeamnă la prudenţă, regula optimistă devine prea riscantă. De 

aceea, mai bine este ca decidentul să fie un pesimist sau optimist ponderat, regula optimalităţii, 
formulată de Leonid Hurwics, fiind cea care ia în considerare aceste trăsături ale decidentului. 

În cazul aplicării regulii optimalităţii, mai întâi se stabileşte nivelul de importanţă al 
variantei decizionale, conform relaţiei: 

 
    01 1 ikiki RRVf   , 

în care: 
 reprezintă coeficientul ce caracterizează pesimismul sau optimismul decidentului; 

coeficientul  ia valori mai mari de zero şi mai mici de unu; 
1
ikR   rezultatul maxim al variantei decizionale i, în cazul stării condiţiilor obiective k;

0
ikR   rezultatul minim al variantei decizionale i, în cazul stării condiţiilor obiective k.

 
Varianta decizională optimă V0 este aceea pentru care înregistrează cel mai mare nivel de 

importanţă: 
 )(max0 i

i
VfV   

 
Regula proporţionalităţii a fost elaborată de Bayes-Laplace şi constă în aprecierea că 

varianta decizională optimă este aceea pentru care media rezultatelor este cea mai avantajoasă. 
Conform acestei reguli, nivelul de importanţă al unei variante decizionale se calculează cu 
relaţia: 
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 )(max0 i

i
VfV   

 
 
Regula minimizării regretelor se adoptă având la bază rezultatul maxim ce s-ar putea 

obţine prin manifestarea unei anumite stări a naturii şi rezultatele corespunzătoare celorlalte 
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variante decizionale în cazul manifestării aceleiaşi stări a naturii. Statisticianul L. J. Savage 
numeşte aceste diferenţe regrete şi propune evaluarea variantelor decizionale prin aplicarea 
criteriului minimax la matricea regretelor. 

Regretul exprimă diferenţa (pierderea) unei variante decizionale oarecare faţă de varianta 
decizională optimă, în cadrul fiecărei stări a condiţiilor obiective şi se stabileşte astfel: 

 

ikkik RRr  1 , 

 
în care: 

ikr  reprezintă regretul de a fi ales varianta decizională i în cazul stării condiţiilor 
obiective k; 

1
kR  - rezultatul maxim în cazul stării condiţiilor obiective k; 

ikR  - rezultatul (consecinţa) variantei i, potrivit stării k a condiţiilor obiective. 

 
După stabilirea celor mai mari regrete, care redau nivelurile de importanţă ale variantelor 

decizionale, varianta optimă este aceea pentru care se înregistrează cel mai mic regret, adică:  )(maxmin0 ik
ki

rV   

 
Abordarea deciziilor în grup 
 
Responsabilitatea adoptării deciziilor revine, în mod exclusiv, managerilor care pot lua 

decizii în mod individual sau în cadrul grupurilor formale (Consiliu de administraţie, Comitet de 
direcţie etc.) sau informale. În condiţiile creşterii continue a complexităţii problemelor 
decizionale cu care sunt confruntaţi managerii, un loc important îl ocupă deciziile de grup. 

Abordarea deciziilor în grup este impusă de cel puţin cinci cerinţe. 
Legitimitatea. Dacă un manager ia o decizie se poate aprecia că acţionează autocratic, că 

nu ţine seama de interesele şi de părerile celorlalţi şi că pune în aplicare decizia mai mult prin 
constrângere decât prin consens. În acest caz se pune problema legitimităţii deciziei. Evident, 
dacă decizia este luată şi acceptată de grup se consideră că are o legitimitate generală, chiar şi în 
cazul când cineva nu este de acord. Important este că persoanei i s-a cerut părerea şi a fost 
implicată direct în procesul de adoptare a deciziei. În general, o decizie luată în grup se va 
bucura de un sprijin mai larg decât o decizie unipersonală. 

Calitatea deciziei. Abordarea deciziei în grup permite să se apeleze la mai multe 
experienţe, aptitudini decât ar putea avea un singur manager. De asemenea, grupul va elabora 
mai multe alternative şi va propune mai multe modalităţi de adoptare în practică. 

Noutatea deciziei. În situaţiile când se cer idei noi, soluţii originale, grupurile sunt 
considerate superioare persoanelor individuale. Confruntate cu nevoia de a elabora noi idei, 
grupurile apar ca o sursă mai prolifică. 

Capacitatea de informare. Când există o lipsă de date sau o urgenţă de documentare, 
grupul va putea aduce mai multe informaţii şi într-un timp mai scurt decât o persoană. Utilizarea 
grupului facilitează şi accesul la cele mai complete şi potrivite informaţii. 

Problema moralului. Luarea deciziei în grup are valenţe pozitive sub aspectul satisfacţiei 
personale, dar poate constitui un fenomen negativ din punctul de vedere al stresului. În cadrul 
grupului, oamenii au satisfacţii pentru că schimbă opinii, comunică mai mult şi, în plus, când 
emit idei bune au şansa să-şi sporească încrederea în forţele proprii. 

Abordarea deciziilor în grup reprezintă un proces complex şi dificil. Deciziile în grup nu 
pot fi luate imediat, la începutul convocării grupului. Va fi nevoie ca grupul să parcurgă mai 
multe etape. În acest context, se apreciază că procesul decizional conţine patru etape: formarea, 
furtuna, normarea şi performanţa. 
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Formarea este etapa în care grupul nu se poate concentra asupra deciziei, dimpotrivă, el 
manifestă dependenţă faţă de lider şi o puternică stare de anxietate. Membrii grupului încearcă să 
stabilească natura situaţiei şi care comportament este acceptabil. Rezultatul etapei este: membrii 
grupului află care este obiectivul, ce se urmăreşte. 

Furtuna este etapa în care se manifestă tendinţa de „spargere” a grupului în subgrupuri 
(opiniile sunt polarizate) şi luarea de atitudine împotriva liderului, opunându-se rezistenţă faţă de 
controlul acestuia. Rezultatul etapei va fi o rezistenţă emoţională la obiectivul propus. 

Normarea este etapa în care se aplanează conflictele, se dezvoltă unitatea şi coeziunea de 
grup, se manifestă adeziune la normele lucrului în grup, apar manifestări de sprijin reciproc şi se 
dobândeşte sentimentul identităţii de grup. Etapa are ca rezultate: schimburi deschise de opinii şi 
dezvoltarea colaborării. 

Performanţa este etapa când problemele personale sau de subgrup au fost rezolvate, 
structura interpersonală devine modalitatea în care trebuie rezolvate problemele, rolurile sunt 
flexibile şi funcţionale. Rezultatele etapei sunt: se dezvoltă atitudini constructive de realizare a 
sarcinilor, apar soluţiile la problemă, energiile sunt puse în serviciul îndeplinirii obiectivului, se 
ia decizia. 
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IV. ÎNTREPRINDEREA ȘI RELAȚIILE SALE CU MEDIUL 
ECONOMIC ȘI SOCIAL 

4.1. ÎNTREPRINDEREA-DEFINIȚIE, FUNCȚII ȘI ROL 

 Activitatea economică este principala preocupare a societății și ea se derulează în 
întreprinderi care utilizează resurse și care devin surse de bogăție pentru aceeași societate. 
Întreprinderea poate fi definită ca o entitate economică şi socială în care se produc bunuri şi servicii 
destinate pieţei, în vederea satisfacerii nevoilor clienţilor şi realizării de profit. Ea este constituită 
dintr-un grup de persoane organizate potrivit anumitor cerinţe juridice, economice, tehnologice, 
ecologice și sociale care concepe şi desfăşoară procese de muncă, folosind un anumit capital. O altă 
definiție consideră întreprinderea un grup uman bine structurat și ierarhizat, care utilizează 
resurse intelectuale, fizice, financiare pentru a extrage, transforma, transporta, distribui bogății 
sau pentru a realiza servicii conform unor obiective stabilite de către o conducere motivată de 
către profit și unitate socială.  În realizarea scopurilor sale, întreprinderea îndeplinește mai multe 
funcții: 

           1. Crearea de bogăție, prin producerea de bunuri și prestarea de servicii, obiectivul 
urmărit fiind acela de a realiza un profit după acoperirea costurilor înregistrate; 
           2. Comercializarea bunurilor și a serviciilor proprii, în vederea satisfacerii cerințelor 
clienților; 
           3. Repartiția veniturilor între partenerii implicați în activitatea sa: personal, conducere, 
deținătorii de capital (asociați, acționari etc), diverse organisme sociale, statul, comunitățile 
locale, întreprinderea însăși; 

4. Inovarea, funcție evidențiată de către economistul austriac J. Schumpeter; o mare parte 
a antreprenorilor refuză rutina și inovează, iar acest proces se manifestă prin apariția de noi 
produse/servicii, de noi procedee (tehnologii), de noi organizări și de noi piețe. 

Toate aceste funcții evidențiază rolul de celulă economică și socială fundamentală pe care 
întreprinderea îl deține în cadrul societății. O analiză suplimentară a celei de-a treia funcții 
accentuează și mai mult acest rol. Venitul care face obiectul acestei repartiții este valoarea 
adăugată, ce reprezintă diferența între sumele încasate din vânzarea produselor și/sau a 
serviciilor realizate de către întreprindere și consumurile intermediare aferente acestora. Acest 
indicator reprezintă, de fapt, valoarea adăugată brută, care include și amortizarea. Întreprinderile 
calculează și valoarea adăugată netă, care nu conține amortizarea. Consumurile intermediare 
reprezintă materiile prime, materialele, energia sub diversele sale forme, serviciile pe care 
întreprinderea le procură de la furnizori pentru a le utiliza în procesul de producție/exploatare la 
obținerea propriilor produse și/sau servicii. Valoarea adăugată se repartizează următoarelor părți 
implicate astfel: 

- personalului întreprinderii, care primește salarii și uneori o parte din profit; 
- acționarilor, care primesc dividende; 
- partenerilor financiari (bănci, fonduri diverse etc), care primesc dobândă; 
- statului și comunităților locale, care primesc impozite și taxe diverse; 
- organismelor sociale, care primesc cotizații; 
- întreprinderii însăși, care își păstrează sume pentru autofinanțare. 

Suma valorilor adăugate brute realizate de ansamblul întreprinderilor de pe teritoriul 
național constituie produsul intern brut. Relațiile aferente calcului valorii adăugate brute și 
produsului intern brut sunt următoarele: 

 
                                                    VAB = CA - CI                                                                     

                                      PIB = 


n

i
AB i

V
1

                                      

Unde:    VABi  = valoare adăugată brută a întreprinderii i; 
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CA    = cifra de afaceri; 
CI     = consumuri intermediare; 

  PIB  = produs intern brut. 
Repartizarea veniturilor întreprinderii depinde de mai mulți factori interni și externi. 

Factorii interni care influențează structura repartiției sunt următorii : 
performanțele economice înregistrate, care determină nivelul valorii adăugate; 
ponderea diferitelor categorii de factori de producție (cu cât valoarea forței de muncă este 

mai mare, cu atât mai mare va fi și valoarea adăugată); 
cuantumul datoriilor, care condiționează partea din valoarea adăugată dirijată către 

creditori (dobânda); 
politica socială a întreprinderii, prin care se stabilesc bugetele aferente salariilor, altor 

acțiuni sociale, distribuția dividendelor; 
politica de finanțare (autofinanțare), prin care se stabilește procentul din profit utilizat în 

vederea susținerii unor investiții viitoare. 
Ca factori externi care influențează procesul de redistribuire a veniturilor întreprinderii se 

pot menționa, de asemenea, următorii: 
a) reglementări legale în domeniul impozitelor și cheltuielilor sociale, al taxelor etc.; 
b) situația existentă pe piața forței de muncă, situație ce condiționează nivelul salariilor; 
c) productivitatea de ansamblu a economiei, care condiționează, de asemenea, atât nivelul 

salariilor, cât și volumul valorii adăugate. 
 

4.2. CREAREA ȘI EVOLUȚIA ÎNTREPRINDERII 

4.2.1. Etapele ciclului de viață al întreprinderii 

  
În mediul și în limbajul economic întreprinderea este comparată adesea cu un organism 

viu, care are propriul său ciclu de viață. După majoritatea autorilor, etapele ciclului de viață al 
întreprinderii sunt conceperea-crearea, demararea, creșterea și dispariția întreprinderii. 

1. Conceperea-crearea întrepinderii reprezintă un demers prin care întreprinzătorul (o 
persoană sau un grup de persoane) parcurge două etape:  

- prima, informală, poate include: documentarea iniţială, cercetarea oportunităţilor, 
nașterea ideii, completarea cunoştinţelor şi efectuarea unor studii preliminare (de natură 
comercială, juridică, financiară etc.); 

- cea de-a doua etapă presupune: întocmirea formalităților necesare înființării; pregătirea și 
organizarea resurselor; organizarea internă a întreprinderii. 
 Formalitățile necesare înființării. Formalitățile care trebuie îndeplinite sunt de natură 
juridică, fiscală și socială. Formalitățile de natură juridică se referă la respectarea unor condiții 
de fond și a unor condiții de formă. Condițiile de fond precizează condițiile asocierii persoanelor 
implicate în crearea întreprinderii, respectiv numărul și calitatea lor, consimțământul și 
capacitatea de a contracta, aportul fiecăruia (financiar, în natură, drepturi de proprietate 
intelectuală etc.), participarea la profit și la pierderi. Condițiile de formă se referă la redactarea și 
semnarea acordului sau contractului de asociere, a statutului societății, la prezentarea 
documentelor solicitate la judecătorie în vederea obținerii avizului de onorabilitate, la 
înmatricularea la Registrul Comerțului, la realizarea demersurilor de publicitate (publicarea 
anunțului de înființare în Monitorul Oficial). 
 Formalitățile de natură fiscală sunt legate de stabilirea bazei de impozitare, de opțiunea 
ca întrepriderea să fie sau să nu fie platitoare de TVA și de alegere a intervalelor de timp pentru 
plata acestor eventuale datorii către stat. Tot în cadrul acestei grupe de formalități se încadrează 
înregistrarea fiscală (obținerea certificatului de înregistrare fiscală), achiziționarea registrelor 
obligatorii, a tipizatelor fiscale (facturier, chitanțier etc.) și deschiderea contului bancar.  



                                                                           

 

75 
 

 În ceea ce privește formalitățile sociale, întreprinderea trebuie să declare înființarea sa la 
la ministerul de resort (actualmente Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice) și să adere la asigurările sociale. 
  Pregătirea și organizarea resurselor. Pentru a putea începe activitatea, întreprinderea 
trebuie să-și amenajeze terenurile, clădirile, să organizeze amplasarea mașinilor, utilajelor și a 
instalațiilor pe care le deține, să recruteze și să angajeze resursele umane de care are nevoie, să 
facă aprovizionarea cu materiile prime, materialele și serviciile necesare începerii producției. Tot 
în cadrul acestei faze trebuie pregătite și individualizate documentele comerciale (antetul cu 
denumirea legală și cea comercială, forma juridică, simboluri, numărul unic de identificare etc.), 
trebuie organizată contabilitatea, concepute formularele interne și circuitele lor, pentru a nu face 
loc birocrației și dificultăților de ordin informațional. 
 Organizarea internă. Dacă faza precedentă vizează cu precădere organizarea tehnică și 
spațială, organizarea internă se referă la conceperea unui sistem adecvat de management pentru 
noua întreprindere. În acest sens se trece la proiectarea unei structuri organizatorice, a 
subsistemelor informațional și decizional, la alegerea metodelor și a tehnicilor de management ce 
vor fi utilizate cu precădere, la elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare (ROF) și 
de ordine internă (ROI) etc.  
 
 2. Demararea activității. Această perioadă durează până la trei ani și este considerată, în 
general, una de testare a viabilității afacerii. Un prim obiectiv al acestei etape este acela de a 
concretiza contactele cu clienții, apoi devine indispensabil să se adopte un anumit număr de 
principii de gestiune și să se aleagă indicatorii specifici controlului activității întreprinderii. Tot 
acum se poate crea un site al întreprinderii, se pot alege programele informatice pentru facilitarea 
gestiunii, experții contabili, modelele de contracte de muncă etc. 
  

3. Creșterea întreprinderii. Reușita unei întreprinderi este asociată întotdeauna cu 
dezvoltarea sa, care este denumită în mod obișnuit creștere. În decursul timpului, creșterea se 
manifestă prin mărirea dimensiunilor (creștere cantitativă) și prin schimbarea caracteristicilor 
întreprinderii, respectiv a produselor, piețelor, tehnologiilor, a resurselor umane, a organizării etc. 
(creștere calitativă). Obiectivele creșterii sunt diverse, dar în majoritatea lor acestea urmăresc, de 
regulă, asigurarea supraviețuirii întreprinderii, întărirea puterii de negociere față de terți, 
reducerea presiunii exercitate de către concurență, identificarea unei dimensiuni critice pentru a 
face față costurilor ridicate ale implantării pe o piață și rezistenței în situație de concurență 
ridicată, creșterea eficacității producției etc. 
 Variante ale creșterii. Dezvoltarea propriei întreprinderi este un deziderat al fiecărui 
întreprinzător, care trebuie să aleagă între creșterea internă și/sau creșterea externă a afacerii sale. 
Cele două modalități de creștere nu se exclud și sunt chiar complementare, deși una dintre ele 
poate să prevaleze în detrimentul celeilalte. Alegerile pe care trebuie să le facă întreprinzătorul 
depind de situația întreprinderii, de personalitatea și de dezideratele sale, de avantajele și 
inconvenientele specifice variantelor de creștere. 
 O întreprindere aflată în activitate se poate concentra pe varianta internă a creșterii sale, 
investind resurse financiare, umane sau tehnice proprii în utilaje și echipamente de producție, în 
clădiri, în cercetare și dezvoltare, în formarea propriilor sale resurse umane. De cele mai multe 
ori creșterea internă vizează domeniul actual de activitate al întreprinderii, dar apar cazuri și de 
diversificare a acestuia.  
 O întreprindere mai mare, cu mijloace financiare mai importante, poate recurge, pentru a 

obține avantaje mai rapide comparativ cu varianta internă a creșterii, la creșterea externă.  Acest 
tip de creștere se realizează prin cumpărarea sau regruparea cu alte întreprinderi, ceea ce 
determină apariția unor sinergii.  Concret, la o astfel de situație se poate ajunge prin absorbția 
unui concurent și întărirea poziției pe piață, cumpărarea unei tehnologii dezvoltate de o altă 
întreprindere, a unei alte întreprinderi pentru intrarea într-un nou sector de activitate.   
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 Modalități de creștere externă. Creșterea externă reprezintă un proces prin care se 
achiziționează unități de producție existente și direct utilizabile și se profită imediat de o nouă 
clientelă, specifică acestora. Acest tip de creștere este utilizat, de regulă, de către întreprinderile 
mari și are la bază cumpărarea unor drepturi de proprietate. Creșterea externă are trei modalități 
de realizare, respectiv orizontală, verticală și conglomerate (tabelul 4.1).  

Creșterea orizontală înseamnă asocierea sau regruparea de întreprinderi care realizează 
produse și servicii asemănătoare sau care răspund acelorași funcții, cu scopul de a elimina 
concurența.  Întreprinderea care recurge la acest tip de creștere externă investește în propriul său 
domeniu de activitate, realizând o extindere a acestuia, fără a recurge la utilizarea unor tehnologii 
noi. 

Creșterea verticală înseamnă integrarea întreprinderilor care participă la fabricarea unui 
produs pentru a obține o scădere a costurilor, scăzând numărul intermediarilor și sporind, în acest 
fel, independența față de furnizori și puterea pe piață. De aceea, acestui tip de creștere i se mai 
spune și integrare. Creșterea verticală în amonte înseamnă extinderea domeniului de activitate 
prin achiziționarea unui furnizor, cum ar fi, de exemplu, cazul unei întreprinderi producătoare de 
mobilă care investește într-o fabrică de cherestea. Integrarea în aval se referă la achiziționarea 
unei întreprinderi aflate într-un stadiu de producție (distribuție) ulterior celui în care se situează 
cumpărătorul.  

   
Tabelul 4.1. Avantajele modalităților de creștere externă 

           Creșterea orizontală        Creșterea verticală       Creșterea conglomerat 

 Reducerea concurentei prin 
dimensiune critică si realizarea 
economiilor de scară  

 Diversificarea productiei în activităti 
identice sau apropiate  

 Securitatea aprovizionărilor 

 Asigurarea de piețe continue 

 Realizarea de economii de scară 

 Repartizarea riscurilor în raport cu 
numărul de activități  
 Limitarea concurenței 
 Cresterea rentabilității investițiilor  

 
Creșterea conglomerat sau de diversificare apelează la o logică financiară și presupune  

cumpărarea de întreprinderi cu activități variate, din sectoare de activitate distincte, pentru a 
reduce riscul unor eventuale pierderi.  
  

4. Încetarea activității întreprinderii. Încetarea activității întreprinderilor ca persoane 
juridice presupune parcurgerea a două etape, respectiv dizolvarea și lichidarea lor. O 
întreprindere se poate dizolva din diverse motive, prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată în 
1998, cum ar fi: trecerea timpului stabilit pentru durata societății, imposibilitatea realizării 
obiectului de activitate al societății, declararea nulității societății, hotărârea adunării generale,  
hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice (de exemplu 
neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății), falimentul societății 
(solicitat de terți), precum și alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății. 
 Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără 
lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii. Orice activitate din această etapă are 
scopul lichidării şi nu al obţinerii de profit. Încetarea activității întreprinderii se poate întinde de 
la câteva luni pană la patru-cinci ani, în funcție de complexitatea cazului de lichidare. Lichidarea 
societăţii comerciale constă într-un ansamblu de operaţiuni care au ca scop împărțirea activului 
net rămas după achitarea tuturor datoriilor între asociații sau acționarii săi. Falimentul societăţii 
conduce, de asemenea, la lichidarea acesteia. Procedura de faliment a unei societăţi comerciale 
aflată în incapacitate de plată se activează dacă tribunalul la care a fost sesizată această situație 
nu confirmă niciun plan de reorganizare a societăţii, debitorul nu respectă planul de reorganizare, 
sau se hotărăște direct întreruperea şi încetarea reorganizării.  
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4.2.2. Regruparea întreprinderilor 

 

 Creșterea externă se realizează prin procese de regrupare a întreprinderilor, care pot avea 
loc prin alianță (asociere) sau prin cumpărare de active.  
 1.Regruparea prin asocierea întreprinderilor. Instrumentele de bază utilizate în 
asocierea întreprinderilor sunt acordurile care se înregistrează din punct de vedere juridic și care 
au consecințe financiare asupra partenerilor, dar nu modifică patrimoniul lor. Aceste acorduri se 
materializează în crearea de parteneriate bilaterale și de rețele. Pe parcursul ultimelor două 
decenii, practica asocierii întreprinderilor prin parteneriate s-a dezvoltat considerabil, odată cu 
răspândirea contractelor de franșiză, de concesiune, de subfurnitură etc. 
 Franșiza. O definiție care să corespundă stadiului său actual de dezvoltare consideră 
franșiza un contract specific prin care o întreprindere, franșizorul, care a dezvoltat un concept 
original rentabil și duplicabil (unitate de producție, produse, servicii), acordă în schimbul unei 
redevențe unei alte întreprinderi, franșizatul, independentă din punct de vedere juridic, dreptul 
de a-l utiliza, a produce și a comercializa grație avantajului concurențial care îl însoțește și care 
permite ambelor părți să facă afaceri profitabile.  
 Subfurnitura. Corespunde unei variante de activitate care presupune ca o întreprindere, 
denumită ”donator de ordine”, să încredințeze total sau partial unei alte întreprinderi, denumită 
”subfurnizor”, un anumit număr de activități. Pentru marile întreprinderi subfurnitura permite 
rezolvarea unor situații dificile, cum ar fi insuficiența capacității lor de face față cererii 
(sezoniere, conjuncturale sau ocazionale) și accesul la competențe și experiențe tehnice 
specializate. Ameliorarea flexibilității pentru întreprinderile donator de ordine se înregistrează de 
cele mai multe ori în detrimentul subfurnizorilor, a căror fragilitate este în creștere în 
cvasitotalitatea cazurilor. Pentru a ilustra mai bine aceste situații este necesară și analiza 
tipologiei subfurniturii, care poate fi de capacitate, de specialitate și în cascadă. În cazul 
subfurniturii de capacitate, ambii parteneri au dotarea necesară și pot realiza activitățile care fac 
obiectul contractului, dar din motive determinate de o cerere mai mare, donatorul de ordine 
încredințează realizarea lor subfurnizorului. În caz de scădere a cererii, donatorul de ordine 
renunță la colaborare, realizează în propriile capacități ceea ce executa subfurnizorul și îl pune pe 
cel din urmă în situație dificilă.  

Situația este cu totul alta atunci când între cei doi parteneri  apare o subfurnitură de 
specialitate. În acest caz, subfurnizorul are o dotare și competențe care îi permit să obțină în 
condiții economice și calitative superioare produsele/piesele/operațiile care fac obiectul 
colaborării, comparativ cu cele existente la donatorul de ordine. Subfurnitura în cascadă este 
specifică situațiilor în care un subfurnizor devine, la rândul său, un donator de ordine pentru alt 
subfurnizor, cele mai întâlnite cazuri de acest fel întâlnindu-se în industria de automobile. 
 Concesiunea. Concesiunea reprezintă un contract comercial prin care un producător 
(concedant) cedează unui concesionar dreptul de a-i comercializa produsele sub marca sa, în 
schimbul unei remunerări. Concesionarul este cel care cumpără și vinde în nume propriu aceste 
produse și nu este autorizat să reprezinte concedantul. Numărul de concesionari este, de regulă, 
limitat pentru un produs oarecare.  
  2. Regruparea întreprinderilor prin modificări de patrimoniu. În creșterea externă se 
utilizează pe scară largă cumpărarea de active de la alte întreprinderi, ceea ce presupune 
modificări patrimoniale mai mult sau mai puțin importante. Cele mai utilizate modalități sunt de 
ordin juridic și financiar. 
 Modalitățile juridice. În cadrul acestor modalități de creștere este vorba de cumpărarea 
de drepturi de proprietate și de regruparea de patrimonii prin fuziune, aport parțial de active și 
luarea de participații. Fuziunea este operațiunea prin care două sau mai multe societăți diferite își 
pun în comun patrimoniul în vederea creerii unei societăți noi sau pentru preluarea controlului 
uneia asupra celeilalte. Fuziunea întreprinderilor poate viza întregul lor patrimoniu (absorbție 
integrală)  sau o parte a acestuia (absorbție parțială). O altă modalitate juridică de creștere a 
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întreprinderilor o constituie aportul parțial de active, denumită uneori și sciziune parțială. Ea 
constă în aducerea de active ale unei întreprinderi la o altă întreprindere. Diferența dintre 
sciziunea totală și aportul parțial de active este aceea că de această dată întreprinderea care se 
scindează nu dispare odată cu restructurarea sa și va deține acțiuni în cadrul întreprinderii 
beneficiare. Luarea de participații este specifică situațiilor în care o întreprindere A cumpără o 
parte din capitalul unei alte întreprinderi, B, ceea ce îi permite să dețină un număr de acțiuni la 
cea din urmă. Atunci când participarea depășește 50% din titluri, întreprinderea cumpărătoare, A, 
deține controlul efectiv asupra întreprinderii B, dar ambele își păstrează personalitatea juridică. 
 Modalitățile financiare. Cele mai utilizate modalități financiare utilizate în regruparea 
întreprinderilor sunt negocierea, colectarea bursieră, oferta publică de cumpărare (OPC) și oferta 
publică de schimb (OPS). Negocierea este specifică situațiilor în care o întreprindere A, care 
dorește să cumpere întreprinderea B, negociază direct cu acționarii acesteia o eventuală 
cumpărare. Metoda este utilizată atunci când societățile vizate nu sunt cotate la bursă și/sau 
numărul de acționari este redus. În cazul colectării bursiere întreprinderea inițiatoare cumpără de 
pe bursă, încetul cu încetul, acțiunile unei alte întreprinderi, în scopul de a deține părți cât mai 
importante din aceasta și de a o controla. Limitele sale țin de faptul că fiecare întreprindere își 
stabilește un prag de deținere (de regulă de 5%), peste care orice cumparator trebuie să-și 
exprime clar dorințele. În caz de cumpărare (și nu de intenții pur speculative), cumpărătorul 
trebuie să lanseze o ofertă publică de cumpărare. Pentru a-și crește dimensiunile o întreprindere 
se poate oferi public să achiziționeze acțiunile unei alte întreprinderi, totul la un curs superior 
celui bursier și pe o perioadă de timp limitată, înaintând o ofertă publică de cumpărare (OPC). 
Această ofertă trebuie să se facă asupra întregului capital al întreprinderii care se cumpără și 
poate avea un caracter amical sau inamical, după cum are loc cu sau fără acceptul conducerii 
acesteia. Destul de asemănătoare cu precedenta modalitate, oferta publică de schimb (OPS) 
diferă de acesta prin faptul că plata nu se mai face în bani, ci în titluri ale întreprinderii care a 
inițiat demersul de cumpărare. 
 

4.2.3. Dimensionarea afacerii (întreprinderii) prin metoda pragului de rentabilitate 

 
Pragul de rentabilitate (qcrt) reprezintă un indicator fundamental, care trebuie calculat în 

faza de proiect al afacerii (întreprinderii). Pentru orice întreprindere, calculul acestui prag este 
important, chiar indispensabil, deoarece permite determinarea nivelului minimal de activitate de 
la care întreprinderea devine rentabilă. Prin comparația acestui prag cu dimensiunile pieței 
potențiale a întreprinderii se obțin informații prețioase privind rentabilitatea care va rezulta din 
lansarea afacerii și se pot lua cele mai bune decizii în acest sens.                      
Relația de calcul pentru obținerea lui, în condițiile realizării unui singur tip de produs, este 
următoarea: 
               qcrt= CF/p-cv  
                                
unde:   CF- cheltuielile fixe ale întreprinderii; 
 p- prețul de vânzare acceptat de piață; 
 cv - cheltuieli variabile ale produsului analizat. 
 

4.3. ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE 

 
Rentabilitatea întreprinderii depinde în mare parte de modul cum se realizează 

achiziționarea de materii prime, materiale, subansamble, mărfuri sau servicii necesare 
funcționării sale. Din această condiție rezultă importanța activității de aprovizionare. Activitatea 
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de aprovizionare grupează ansamblul operațiunilor al căror obiectiv principal este acela de a 
procura din exterior și a pune la dispoziția întreprinderii într-o manieră rentabilă materiile 
prime, materialele, piesele, subansamblele, mărfurile sau serviciile de care acesta are nevoie 
pentru producție și/sau comercializare. 
 1. Procesul de cumpărare. Principiul de bază al cumpărării constă în a pune în situație 
de concurență diferiți furnizori potențiali și a selecționa din cadrul acestora pe cei care oferă cele 
mai bune materiale și cele mai interesante condiții de vânzare. Procesul tradițional de cumpărare 
presupune derularea următoarelor etape: cunoașterea pieței din “amonte”; cunoașterea cerințelor 
întreprinderii; lansarea cerințelor de ofertă și primirea ofertelor; evaluarea și selecționarea 
furnizorilor; negocierea cu furnizorii aleși; lansarea comenzii și încheierea contractului; 
urmărirea comenzii și recepția materialelor. 
 2. Planul de aprovizionare. Politica de aprovizionare a întreprinderii se conturează prin 
intermediul planului și a programelor de aprovizionare. Planul de aprovizionare nominalizează, 
de fapt, cererile de resurse materiale ale întreprinderii pe o anumită perioadă (de regulă, până la 
un an), pe categorii de resurse (materii prime și materiale diverse, piese de schimb, diferite 
repere etc), nivelul acestora și sursele de acoperire. Schema care stă la baza întocmirii acestui 
plan se regăsește în tabelul 4.2.   
 

Tabelul 4.2 Elemente de bază ale planului de aprovizionare 
NECESAR DE CONSUM RESURSE 

I. Necesar pentru realizarea activității planificate, Npl 
II. Stoc de resurse la sfârșitul perioadei, Sf  

I. Stoc de resurse preliminat la începutul activității, Si 
II. Necesar de aprovizionat pe parcursul perioadei, Na  

III. Necesar total de consum și stocaj, Ntcs III. Resurse totale de acoperire a necesităților de consum, 
RT  

Desfășurarea în bune condiții a aprovizionării este o condiție a realizării obiectivelor 
întreprinderii. O bună aprovizionare trebuie să asigure un echilibru permanent între cerințele de 
resurse materiale și  resursele existente. Ca atare, 

 
Ntcs = RT, 

 
sau:                                                           Npl+Sf = Na+Si ,      
 
de unde:                                                               

Na = Npl+(Sf-Si) 
 
Dificultatea întocmirii unui plan de aprovizionare apare la determinarea necesarului de 

resurse materiale pentru realizarea producției (Npl), care ocupă o parte importantă a volumului 
de muncă al compartimentului de resort. Planul de aprovizionare stabilește, pe fiecare tip de 
material în parte, cantitatea de care trebuie să se dispună pentru realizarea producției fizice 
planificate. În calculele de fundamentare a necesarului de resurse sunt utilizate mai multe 
metode, alese în funcție de tipul de resurse, de tipul activității, de produse etc. Cea mai cunoscută 
este metoda calcului direct, care presupune determinarea necesarului pentru realizarea activității 
pe fiecare tip de resursă în parte, folosind structura și cantitățile de produse din planul de 
producție (Qj) și norma de consum (ncij), respectiv consumul prevăzut prin tehnologie sau prin 
rețeta de fabricație la materialul i, pentru produsul j. Relația utilizată este: 

 
Npli = ∑ ∑ ∙  

 
Semnificația simbolurilor este următoarea: 
Npli - reprezintă necesarul planificat la resursa i; 
Qpj - reprezintă cantitatea planificată a se realiza la produsul j; 
ncij - norma de consum la materialul i, pentru produsul j. 
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Această metodă este aplicabilă în întreprinderile care care cunosc în întregime planul de 

fabricație, și-au definitivat tehnologiile și cunosc consumurile specifice. 
  

3. Gestiunea stocurilor. Stocul reprezintă ansamblul mărfurilor sau al articolelor 
cumpărate și acumulate în așteptarea unei utilizări ulterioare mai mult sau mai puțin apropiate, și 
care permite alimentarea proceselor de producție și/sau comercializare pe măsura cerințelor lor, 
fără a se mai impune amânări și întreruperi ale fabricației/livrării. Stocurile mici sunt, în general, 
puțin costisitoare, dar riscante, în timp ce stocurile mari sunt costisitoare și fără riscuri. 
Gestiunea economică a stocurilor își propune să concilieze între aceste două variante cantitative, 
astfel încât să minimizeze ansamblul costurilor și să evite rupturile de stoc. Stocul deținut de 
întreprinderile productive trebuie să pornească de la un nivel minim, sub care activitatea lor este 
în pericol de a fi întreruptă. În depozitele unei întreprinderi se prevede constituirea următoarelor 
tipuri de stocuri: curent, în curs de transport, de siguranță, de condiționare și de transport intern.  

Stocul curent cuprinde cantitatea de materii prime, materiale etc destinată asigurării 
ritmicității producției în intervalul dintre două aprovizionări succesive. Acest stoc se formează 
periodic, pe baza aprovizionărilor curente, și are o valoare maximă în ziua când se recepționează 
materialele, și alta minimă, în ziua precedentă următoarei aprovizionări.  

Stocul în curs de transport reprezintă cantitatea de resurse materiale ce se află în stadiu 
de transfer, de la vânzător la cumpărător, sau de la un depozit la altul, în cazul în care 
întreprinderea are subunități dispersate teritorial.  

Stocul de siguranță înseamnă o cantitate suplimentară de materiale, care asigură 
desfășurarea continuă a producției în cazul în care intervin anomalii în procesul de aprovizionare 
(dificultăți de transport, marfă necorespunzătoare calitativ), sau apar creșteri imprevizibile ale 
consumului mediu zilnic.  

Stocul de condiționare sau de pregătire reprezintă cantitatea de materiale care se 
acumulează și este păstrată o perioadă de timp în spații special amenajate, pentru ca prin 
operațiuni de condiționare să fie aduse la parametrii fizico-chimici impuși de procesul tehnologic 
de prelucrare.  

Stocul de transport intern este specific întreprinderilor mari, care acumulează resurse 
materiale în depozitele și magaziile subunităților (secții sau ateliere de fabricație), în scopul 
acoperirii cererilor de consum pe durata eliberării și transportului materialelor de la depozitul 
central la destinațiile de folosire. 

 

4.4. PROCESUL DE PRODUCȚIE: DEFINIȚIE, CONȚINUT 

 
Procesul de producție reprezintă totalitatea acțiunilor desfășurate cu ajutorul mijloacelor 

de muncă și a proceselor naturale, care au loc în legătură cu transformarea - organizată, condusă 
și realizată de oameni-a obiectelor muncii. El se desfășoară pe baza unei anumite tehnologii 
(rețete) și prin aplicarea a diferite metode de muncă, în scopul realizării de bunuri, lucrări sau 
servicii necesare satisfacerii unor nevoi sociale. Orice proces de producție include două laturi 
inseparabile: procesul tehnologic și procesul de muncă.  

Procesul tehnologic este latura procesului de producție care reprezintă transformarea 
directă, cantitativă și calitativă a obiectelor muncii, prin modificarea formei, structurii, grupării, 
compoziției chimice, amplasării în spațiu etc. Acest proces nu se desfășoară la întâmplare, ci 
după o ordine stabilită apriori, pe parcursul unei durate previzionate. 

Procesul de muncă, cea de a doua latură a procesului de producție, reprezintă activitatea 
executantului în sfera producției materiale.  
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4.5. RESURSE UMANE:  RECRUTARE, REMUNERARE   

4.5.1.Recrutarea personalului în  întreprindere.  

Recrutarea este definită, în general, ca ansamblul de acțiuni care vizează să ofere 
întreprinderii un număr suficient de candidați calificați, astfel încât aceasta să poată alege 
indivizii apți să ocupe posturile disponibile. O bună recrutare permite întreprinderii să angajeze 
persoane ale căror aptitudini sunt foarte apropiate sau se suprapun cerințelor postului. 
Recrutarea presupune parcurgerea unui proces compus din mai multe etape. 
 Stabilirea cerințelor de recrutare. Cerințele de recrutare pot fi identificate la nivel 
central, urmare a gestionării sistemului previzional al efectivelor și al competențelor și la nivelul 
verigilor organizatorice, de către responabilii acestora. Analiza oportunității cerințelor de 
recrutare se realizează în cadrul compartimentului de resurse umane, care le prezintă conducerii 
pentru aprobare.   
 Descrierea postului. Sarcina descrierii postului revine atât compartimentului de resurse 
umane, cât și compartimentului din care provine postul, care cunoaște mai bine conținutul său. 
Descrierea postului trebuie să precizeze și exigențele ocupării sale, exigențe care se referă la 
pregătirea necesară, la experiența în muncă și la calitățile personale ale ocupantului. Ea devine 
bază pentru aprecierea manierei de ocupare a postului. 
 Definirea profilului candidatului. Cea de-a treia etapă a procesului de recrutare are ca 
obiectiv descrierea persoanei ideale pentru postul ce trebuie ocupat, indicând cea mai mare parte 
a însușirilor ocupantului potențial: formare, experiență, vârstă minimă, calități personale etc. 
Devine bază pentru gestiunea carierei unui salariat. 

Alegerea surselor de recrutare. Alegerea surselor de recrutare are ca obiectiv să decidă 
dacă se va proceda la o recrutare internă sau se va opta pentru o recrutare externă, prin căutarea 
unor candidați de pe piața forței de muncă. O alegere internă permite realizarea politicii de 
promovare, crește motivația și îmbunătățește imaginea întreprinderii pe piața forței de muncă. O 
alegere externă poate să îmbunătățească potențialul uman al întreprinderii, să aducă un suflu nou, 
să evite așa-zisa "consanguinitate". 

Campania de anunț a recrutării. Optica de marketing s-a dovedit compatibilă și în 
domeniul recrutării personalului. Campania de anunț are ca obiect nu numai apariția de 
candidaturi pentru postul ce trebuie ocupat, dar și întărirea imaginii întreprinderii pe piața forței 
de muncă. Principalele etape ce trebuie parcurse în realizarea unei campanii de anunț sunt 
următoarele: identificarea segmentelor ce sunt interesate de recrutare, stabilirea duratei și a 
parcursului campaniei, selectarea categoriei de mass-media și a mijloacelor adecvate transmiterii 
informațiilor, conceperea textului ce trebuie comunicat. 

Selecția candidaturilor. În urma campaniei de anunț, întreprinderea primește mai multe 
cereri de angajare. Ea trebuie să răspundă acestor cereri și să le selecteze în urma unui demers 
complex, care presupune: recepția răspunsurilor; preselecția și transmiterea rezultatelor acesteia; 
întocmirea dosarelor de candidatură, convocarea la specialistul în recrutare, selecția a trei sau 
patru dintre cei mai buni candidați,  prezentarea la responsabilii ierarhici, decizia de angajare. 

 4.5.2. Remunerare: etapele conceperii unui sistem de remunerare.  

Stabilirea salariilor și evoluția lor se regăsește tot timpul în centrul conflictelor de repartiție 
a surplusului, care opun pe cei ce dețin principalii factori de producție: deținătorii de capital și 
salariații. Ea afectează în același timp echilibrul financiar pe termen lung al unei întreprinderi, 
echilibrul social între diferitele categorii de salariați și situația lor, gradul lor de motivare. 

 Remunerarea reprezintă deci o importantă variabilă de reglare economică și socială, cu 
multiple incidențe, care presupun realizarea unor manevre experte, prin proceduri cât mai 
obiective și mai raționale. Etapele ce trebuie parcurse pentru realizarea lui sunt următoarele: 
stabilirea fondului de remunerare disponibil; inventarierea și evaluarea posturilor din structura 
organizatorică; proiectarea structurii remunerării posturilor, prin asocierea unui nivel salarial 
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fiecărui post de muncă în conformitate cu poziția sa în clasamentul posturilor; stabilirea 
remunerărilor caracteristice manierelor de ocupare a posturilor; stabilirea condițiilor de 
promovare și a avantajelor sociale ce însoțesc remunerarea. 
 3. Forme de remunerare. Deși este din ce în ce mai contestată datorită îndoielilor care 
persistă asupra ipotezei sale, conform căreia există o relație lineară între salariu și nivelul de 
motivare în muncă, remunerarea după randament (în acord) rămâne încă una din formele cele 
mai utilizate în prezent. Ea asociază nivelului salarial un indicator de performanță individual sau 
colectiv, care poate fi timpul de activitate, producția realizată, numărul de clienți vizitați, cifra de 
afaceri realizată pentru comercianți etc. 

1. Remunerarea după timp. O astfel de formă de salarizare este specifică salariaților 
care lucrează efectiv în producția de unicate și de serie mică, după norme de timp de muncă. 
Pentru cuantificarea volumului de muncă se emit bonuri de manoperă pentru fiecare operație ce 
urmează să se execute. 

2.Remunerarea după producție. Dacă producția este de serie mijlocie, mare sau de 
masă, remunerarea devine mai simplă, norma putând fi exprimată mai ușor, printr-o anumită 
cantitate de piese ce trebuie realizată într-o perioadă de timp. Cuantificarea volumului de muncă 
nu mai necesită bonuri de manoperă, deoarece operațiile tehnologice sunt identice la toate 
produsele.  

 3.Remunerarea "în regie". Este specifică personalului administrativ, conducerii și 
muncitorilor ce nu pot fi plătiți prin intermediul uneia dintre formele de mai sus. Salariul este 
plătit în aceste cazuri pe o lună de zile într-un cuantum fix, potrivit postului ocupat și 
contractului individual. Salariul nu depinde de durata în zile lucrătoare a lunii respective, el fiind 
modificat numai în cazul în care, din diverse motive, nu s-a lucrat complet această perioadă. 

4.Acordul colectiv. Pentru a preveni un climat social negativ, de rivalitate între muncitori, 
tendințele actuale în domeniul remunerării urmăresc, pe de o parte, să limiteze partea din salariu 
asociată unui criteriu de randament și, pe de altă parte, să înlocuiască referințele individuale cu 
referințele la nivelul grupului. Salariile în acord colectiv au fost și sunt utilizate în țara noastră, și 
ele presupun remunerarea fiecărui muncitor în funcție de randamentul echipei din care face parte. 

4.6. RELAŢIILE ÎNTREPRINDERII CU PIAŢA 

4.6.1. Noţiunea de piaţă 

Cuvântul piaţă este utilizat de către oamenii de marketing în două sensuri, respectiv în 
sens restrâns şi în sens larg. 

a) În sens restrâns  se foloseşte adesea termenul de piaţă pentru a caracteriza, de o manieră 
sintetică, mărimea, structura şi tendinţele evoluţiei vânzărilor unui produs (sau serviciu). În acest 
caz este important de a şti în ce unităţi se exprimă mărimea pieţei; adesea ele pot fi unităţi fizice: 
tone de grâu, kilowaţi de energie electrică, hectolitri de vin, număr de televizoare. În alte situaţii, 
atunci când este vorba de servicii, adică de bunuri intangibile, exprimarea se va face în unităţi de 
măsură convenţionale ca de exemplu călători-kilometri. În unele cazuri însă se poate măsura 
volumul unei pieţe în termeni monetari, adică prin suma cheltuielilor consumatorilor pentru 
produsul sau serviciul considerat. De asemenea, acestă modalitate de exprimare este singura 
posibilă în cadrul unor produse foarte eterogene cum ar fi cele farmaceutice, pentru care ar fi 
absurd să se facă măsurarea în tone sau în alte unităţi. 

b) În accepţiunea sa mai largă cuvântul piaţă desemnează ansamblul publicului 
susceptibil de a exercita o influenţă asupra vânzărilor unui produs, sau, mai general, asupra 
activităţiilor unei organizaţii. Acest public este compus din indivizi, întreprinderi sau 
instituţii.Piaţa astfel abordată, trebuie să se facă distincţie între: 
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  piaţa principală, care este alcătuită din ansamblul produselor asemănătoare şi direct 
concurente; 
  piaţa învecinată, care se referă la totalitatea produselor de natură diferită de produsul 
principal, dar care satisfac aceleaşi nevoi şi aceleaşi motivaţii în circumstanţe similare; 
  piaţa generică, adică produsele legate de acel gen de nevoie care este satisfăcută de produsul 
principal; 
  piaţa suport, respectiv ansamblul produselor a căror prezenţă este necesară pentru consumul 
produsului studiat.  

4.6.2. Conţinutul studiilor de piaţă 

Una din sarcinile importante ale responsabililor de marketing din întreprinderi este aceea 
de a pune la dispoziţie studii de piaţă bine fundamentate. Aceste studii pot fi elaborate de 
compartimentele de marketing, ale firmelor respective, dacă au potenţialul necesar sau în caz 
contrar se poate apela la organisme specializate din exteriorul întreprinderii. Şi într-un caz şi în 
altul, pentru a putea obţine la un cost minim informaţii de cea mai bună calitate este necesar ca în 
prealabil să se fi elaborat un proiect de studiu de piaţă, care, concretizat sub forma unui 
document trebuie să cuprindă următoarele rubrici: obiectul studiului (sau problema ce trebuie 
rezolvată); informaţiile ce urmează să fie culese; tehnicile de culegere a informaţiilor; bugetul şi 
programarea în timp a studiului. 

Conţinutul propriu-zis al unui studiu de piaţă variază în funcţie de problema de marketing 
ce trebuie rezolvată. O lansare de produs nou, de exemplu, necesită informaţii mai diverse şi mai 
numeroase decât cele pentru alegerea unui canal de distribuţie, elaborarea unei strategii de 
comunicaţie, fixarea unui preţ de vânzare sau controlul eficacităţii unei campanii publicitare. 
Dacă luăm exemplul întreprinderii care doreşte să se implanteze pe o piaţă şi care hotărăşte să 
întreprindă un studiu de piaţă complet, atunci acesta din urmă va cuprinde: studiul 
consumatorilor, studiul concurenţei, studiul distribuţiei, studiul mediului. 

4.6.2.1. Sursele de informaţii 

Sursele interne 
Informaţiile interne provin din câteva surse importante ale întreprinderii: statisticile privind 

vânzările, fişierul clienţilor, rapoartele vânzătorilor, reclamaţiile şi sugestiile clienţilor, biblioteca 
studiilor anterioare şi personalul. 

 
Sursele documentare 
În ţara noastră distingem următoarele surse documentare care  pot fi folosite la realizarea 

unui studiu de piaţă: organismele guvernamentale şi neguvernamentale: ministerele; Comisia 
Naţională de Statistică; secţiunea economică a Academiei Române; alte institute de specialitate; 
reţeaua camerelor de comerţ şi industrie etc.; organismele profesionale: uniunile patronale, 
centrele de studii afiliate unor institute de învăţământ superior; organismele private: societăţile 
care editează anuare ale comercianţilor (de exemplu, Pagini naţionale),  etc.; surse diverse: presa 
de specialitate (Tribuna economică, Economistul, Capital, Bursa, ş.a.) cataloage ale concurenţilor 
etc.) 

 
Sursele primare 
Folosind aceste surse, cu ajutorul unor metode specifice, se pot obţine informaţii direct de 

la cei care intervin pe piaţă şi în primul rând de la consumatori.  
În practică întreprinderea poate să-şi procure singură informaţiile din sursele primare sau 

poate recurge la un organism specializat. Dacă compartimentul de marketing este suficient de 
dezvoltat el va fi în măsură să-şi asume responsabilitatea realizării anchetei. În caz contrar, se va 
mulţumi să definească obiectul studiului şi să-l subcontracteze cu o unitate specializată. 
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Caracteristica principală a informaţiilor culese este că ele aparţin întreprinderii şi numai ei. 
Ele răspund cu precizie problemei ridicate. În schimb, şi acesta este inconvenientul major, ele 
sunt costisitoare. 

Metodele utilizate pentru procurarea informaţiilor din sursele primare pot număra, 
cuantifica faptele respective, în acest caz fiind vorba de studiile cantitative (sondajele, panelele) 
sau pot cerceta faptele din punct de vedere al înţelegerii şi explicării sensului lor, acestea 
constituindu-se în studiile calitative. 

 
Anchetele prin sondaj  
Desfăşurarea unei anchete prin sondaj are loc în etape, astfel: pregătirea anchetei; 

constituirea eşantionului; elaborarea chestionarelor; colectarea răspunsurilor; prelucrarea şi 
analiza informaţiilor. 

A. Pregătirea anchetei. Această etapă este foarte importantă deoarece de ea depinde 
reuşita sau eşecul sondajului. Înainte de toate trebuie să se definească cu precizie obiectul 
anchetei. Responsabilul comercial al firmei trebuie să-şi ia precauţiunea elementară de a vedea 
dacă nu cumva informaţiile de care are nevoie sunt disponibile în alte surse (de exemplu sursele 
documentare). 

Două consideraţii devin prioritare: bugetul (în funcţie de suma alocată de firmă se va 
proceda la un sondaj de anvergură sau, dimpotrivă, la un studiu scurt) şi termenul (data 
imperativă de predare a rezultatelor cercetării va hotărî natura sondajului de efectuat). 

B. Constituirea eşantionului. După stabilirea obiectivului anchetei devine posibilă 
constituirea eşantionului. Aceasta presupune: determinarea bazei de sondaj, alegerea metodei de 
eşantionare şi determinarea mărimii eşantionului. 

Baza de sondaj corespunde populaţiei pe care vrem să o studiem. O eroare comisă la 
determinarea bazei de sondaj, respectiv existenţa unui decalaj între clientela potenţială vizată şi 
baza de sondaj, poate antrena o eroare sistematică pentru întregul studiu.  

Metode de eşantionare. Validitatea şi precizia estimărilor obţinute la anchetele prin sondaj 
depind în mare măsură de procedeele de eşantionare alese, respectiv de metodele de eşantionare. 
Există două tipuri de metode: metode probabilistice şi metode nonprobabilistice. 

Metodele probabilistice sunt singurele metode care respectă în mod strict legile statistice şi 
permit calculul marjelor de eroare aferente estimărilor sondajului. Ele constau în tragerea la sorţi 
a eşantionului din populaţia de studiat, dând fiecărui element al acestuia o probabilitate 
cunoscută, nenulă, de a fi ales. Există mai multe variante ale metodelor probabilistice: 

 Sondajul la întâmplare sau aleator, care este realizabil atunci când se dispune de o listă 
exhaustivă a elementelor ce compun populaţia-mamă (baza de sondaj). Eşantionul poate fi 
constituit, în acest caz, fie printr-o extragere sistematică, atunci când lista nu conţine o clasificare 
a componentelor sale, fie utilizând un tabel de numere la întâmplare. Folosind procedeele 
descrise mai sus vor fi interogaţi numai componenţii traşi la sorţi. Atunci când aceştia sunt 
dispersaţi geografic sau este dificil de a fi aduşi la un loc, costul anchetei se resimte considerabil. 
De aceea, practica sondajului aleator este destul de rar utilizată fiind adesea preferat sondajul în 
ciorchine  şi sondajul în trepte care evită inconvenientele ce rezultă ca urmare a extragerii directe 
din baza de sondaj. 

 Sondajul în ciorchine presupune împărţirea populaţiei de studiat în aşa-zişi ciorchini 
compuşi din mai mulţi indivizi sau unităţi statistice. De exemplu, o gospodărie familială (menaj) 
este un ciorchine de indivizi, un imobil este un ciorchine de locuinţe. 

Extragerea aleatoare este realizată exclusiv la nivelul ciorchinilor, apoi toţi componenţii 
care aparţin ciorchinilor reţinuţi sunt interogaţi. Eşantionul fiind mai puţin dispersat geografic, 
această metodă este mai puţin costisitoare decât precedenta. În schimb, componenţii acestui 
ciorchine riscă să se asemene între ei mai mult decât unităţile oarecare ale populaţiei de bază. 

 Sondajul în trepte presupune extragerea aleatoare la diferite nivele. De exemplu, pentru a 
interoga un eşantion reprezentativ al locuitorilor unui oraş se vor extrage mai întâi la sorţi 
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străzile, apoi în străzile reţinute, imobilele şi, în sfârşit, în imobilele extrase la întâmplare, 
locuitorii.  

Avantajul acestei metode este că nu se impune în mod necesar o listă  exhaustivă a 
componenţilor, dar, în schimb riscul asemănării între elementele eşantionului este mare. 

Metodele nonprobabilistice. Cu toată rigurozitatea lor ştiinţifică, metodele probabilistice 
sunt, adesea, abandonate în favoarea metodelor de eşantionare mai puţin conformiste dar, în 
acelaşi timp, mai puţin costisitoare şi mai uşor de aplicat. Procedurile de selecţie a eşantionului 
nu se mai bazează pe extragerea la sorţi ci pe o alegere gândită în prealabil a componenţilor 
populaţiei de bază, respectând reguli care privesc fie caracteristicile componenţilor (metoda 
cotelor) fie un anumit traiect de urmat de către anchetator (metoda itinerarelor). 

Determinarea mărimii eşantionului ține cont de trei factori: 
 precizia dorită: mărimea cerută creşte cu pătratul preciziei dorite; 
 omogenitatea populaţiei: pentru a sonda o populaţie perfect omogenă este suficient să 

interogăm o singură persoană; 
 siguranţa în ceea ce priveşte reprezentativitatea eşantionului: aceasta creşte o dată cu 

creşterea eşantionului. 
Mărimea minimă a eşantionului poate fi calculată cu formula: 

n
t p q

E

t p p

E


   2

2

2

2

1
   sau   

( )
 

în care: 
n  reprezintă mărimea eşantionului; 
p      -      proporţia componentelor din eşantion  care posedă caracteristica cercetată; 

(deoarece, de obicei valoarea lui p nu se cunoaşte ea se  consideră egală cu 
0,5 pentru a face ca dispersia să aibă valoarea maximă posibilă). 

E         -         eroarea acceptată; 
t         -        coeficient care corespunde probabilităţii cu care se garantează rezultatele (se 

găseşte în tabelele Student). 
Mărimile eşantionului şi alegerea metodei de sondaj depind şi de unele restricţii 

organizatorice, cum sunt: fondurile băneşti alocate pentru realizarea anchetei; numărul şi 
pregătirea persoanelor ce vor efectua ancheta; natura bazei de sondaj; dispunerea în spaţiu a 
unităţilor colectivităţii cercetate; timpul afectat cercetării. 

C. Elaborarea chestionarelor. Mărimile eşantionului şi alegerea metodei de sondaj 
depind şi de unele restricţii organizatorice cum sunt; fondurile băneşti alocate pentru realizarea 
anchetei; numărul şi pregătirea persoanelor ce vor efectua ancheta; natura bazei de sondaj; 
dispunerea în spaţiu a unităţilor colectivităţii cercetate; timpul afectat cercetării.  

Diferitele tipuri de întrebări sunt preferate, într-un chestionar, în funcţie de avantajele şi 
inconvenientele pe care le prezintă în raport cu obiectul studiului de piaţă şi informaţiile 
urmărite.  

D. Colectarea răspunsurilor. Pentru culegerea informaţiilor în cadrul unui sondaj pot fi 
utilizate două grupe de metode şi anume: anchetele prin corespondenţă şi anchetele prin interviu. 
Alegerea uneia sau alteia dintre metode depinde de numeroşi factori, dar, în orice ipoteză, trebuie 
să se ţină seama de următoarele două restricţii: costul, având în vedere că bugetul atribuit 
anchetei nu permite recurgerea la orice fel de metodă şi fiabilitatea (în funcţie de obiectul 
anchetei: fapte, opinii, intenţii). 

Cele două grupe de metode se deosebesc prin caracteristici, avantaje şi limite specifìce. 
 

Studiile calitative  
În derularea unui studiu de piaţă, studiile calitative preced în general studiile cantitative 

pentru că ele uşurează formularea precisă a ipotezelor de verificat, identificarea tuturor 
dimensiunilor problemelor puse şi ajută la elaborarea chestionarelor anchetei. Nu este mai puţin 
adevărat că uneori ele se efectuează pentru a aprofunda rezultatele unei anchete prin sondaj. În 
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anumite situaţii studiile calitative sunt suficiente fără a mai fi nevoie de alte studii cantitative. În 
orice caz, nu se pot opune studiile calitative celor cantitative, ele fiind complementare. Astfel, 
unele răspund la întrebări ca: Cine? Unde? Când? Cum şi de ce? iar celelalte exprimă numeric, 
cantitativ aceste interogaţii. 

Adesea denumite studii de motivaţii, studiile calitative, care constau în analizarea raţiunilor 
şi a cauzelor profunde ale comportamentului indivizilor (cumpărători, prescriptori, utilizatori, 
distribuitori, vânzători etc.) necesită utilizarea de metode bazate pe psihologie, psihiatrie, 
psihanaliză şi sociologie. Dintre acestea mai uzitate sunt: discuţiile individuale, reuniunile de 
grup, tehnicile proiective şi tehnicile de observare a comportamentului. 

4.6.2.2. Segmentarea pieţei 

Segmentarea constă în decuparea pieţei globale într-un număr restrâns de subansamble pe 
care le denumim segmente, fiecare segment trebuind să fie suficient de omogen în ceea ce 
priveşte comportamentele, nevoile, motivaţiile, etc. astfel încât segmentele identificate să fie 
suficient de diferite unele de altele pentru a justifica elaborarea unei politici de marketing 
distincte. 

Din multitudinea de criterii posibile de segmentare a unei pieţe reţinem pe cele mai adesea 
utilizate care pot fi clasificate în patru categorii principale: criterii demografice, geografice, 
socio-economice; criterii de personalitate şi de stil de viaţă; criterii de comportament faţă de 
produs; criterii de atitudine psihnologică faţă de produs. 

Pot fi avute în  vedere  trei  strategii  diferite:  strategia  nediferenţiată,  strategia 
diferenţiată şi strategia concentratã. 

a) Strategia nediferenţiată. Întreprinderea refuzã să facă distincţie între segmente şi 
preferă să ducã o politică de ignorare a deosebirilor dintre componenţii pieţei propunând  un  
singur  produs  care  să  acopere  aproape  toate  dorinţele ansamblului consumatorilor. Ideea 
care rezultă din această politică este că diferitele segmente nu se află în  opoziţie  unele  cu  altele  
şi  că punctele  comune  sunt mult mai numeroase decât diferenţele. 

Avantajul acestei strategii ţine de fenomenul de învăţare în sens larg: sunt realizate 
economii la costuri, deoarece seriile sunt mai lungi,  studiile  de  marketing  sunt  mai  puţin  
numeroase,  cheltuielile  de publicitate mai bine repartizate etc. 

Inconvenientul,  prin  definiţie,  rezultã  din  absenţa segmentării. Produsul este combătut 
pe fiecare segment de către un alt produs concurent, mai bine adaptat la cerinţele grupului de 
consumatori şi acest fapt este cu atât mai evident cu cât segmentele sunt mai diferenţiate. 

b) Strategia diferenţiată. Întreprinderea intervine pe toate sectoarele interesante şi duce o 
politică de gamă largă: fiecare produs răspunde mai bine dorinţelor fiecărui segment şi, prin 
urmare, penetrează mai bine în rândul clienţilor aleşi. Vânzările totale ale firmei pot înregistra o 
creştere. În schimb, costurile se măresc. Nu mai acţionează legile învăţării; întreprinderea trebuie 
să suporte mari costuri de administrare. Seriile de producţie sunt mai scurte. Sunt elaborate mai 
multe campanii publicitare. Pentru mai buna cunoaştere a fiecărui segment studiile de marketing 
sunt mai numeroase. În domeniul distribuţiei reţeaua este mai vastă şi, deci, mai costisitoare.  

O  politică  diferenţiată  costă  mai  scump,  dar  permite  mai  buna acoperire a pieţei.  
c)  Strategia  concentrată.  În  acest  caz,  întreprinderea  admite segmentarea, dar decide 

să se axeze pe un singur segment sau pe un numãr restrâns de segmente. Ea nu are forţa necesară 
să acopere ansamblul pieţei, şi de aceea se va concentra asupra unui segment ales în prealabil şi 
pentru care va adopta un marketing mix corespunzător. 

Avantajul  strategiei  concentrate  constă  în  buna  cunoaştere  a segmentului pe care 
intervine firma. De aceea, ea încearcă să creeze un monopol. Inconvenientul provine dintr-un 
dublu risc: mai întâi, segmentul ales poate să dispară în timp, apoi poate să intervinã pe 
segmentul respectiv un concurent foarte puternic, care acceptă la început să piardă bani numai 
pentru a penetra pe acel segment.  

În concluzie, pot fi formulate două remarce în legăturã cu segmentarea: 
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 alegerea politicii de piaţă depăşeşte cadrul funcţiunii de marketing, deoarece  decizia  
depinde  de  resursele  întreprinderii,  de  ceea  ce  fac concurenţii, într-un cuvânt de politica 
generală, dar marketingul este primul vizat; 

 segmentarea, în mod exagerat, a fost consideratã multă vreme ca un  remediu miraculos 
al strategiilor de marketing nereuşite.  

4.6.3. Politica de produs 

4.6.3.1. Ciclul de viaţă al produselor 

Existenţa unui produs, de la conceperea sa până la ieşirea de pe piaţă, semnifică ciclul de 
viaţă al produsului respectiv. Acest ciclu presupune percurgerea mai multor faze: 

Faza de studiu. Ideea cu privire la un produs nou pe care trebuie să-l fabrice 
întreprinderea, idee care este lansată de obicei de compartimentele de marketing, impune 
efectuarea unei serii de operaţii ce angajează numeroase funcţii ale întreprinderii. Este vorba în 
principal de: concepere, testare, punere la punct sub aspect tehnic, pregătirea fabricaţiei, 
aprovizionări, achiziţionarea şi amenajarea echipamentelor industriale etc. Întreprinderea 
angajează, deci, mijloace materiale, financiare şi umane, fără recuperarea lor imediată. 

Faza de lansare. În această fază, produsul nou îşi crează o piaţă datorită calităţilor sale 
intriseci, a intensităţii nevoilor pe care este în măsură să le satisfacă şi a investiţiilor comerciale 
care constau în publicitate şi în promovare. Volumul vânzărilor este destul de redus, deoarece se 
aşteaptă ca produsul să-şi dovedească calităţile. Masa beneficiilor adusă de noul produs este 
redusă. 

Faza de creştere. În acest stadiu produsul şi-a creat o piaţă şi vânzările cresc într-un ritm 
accelerat; el aduce beneficii ridicate chiar dacă marja unitară se reduce. 

Faza de maturitate. În acest stadiu vânzările continuă să crească, dar din ce în ce mai lent, 
şi sfârşesc prin a stagna. Beneficiile sunt mari, dar masa lor se stabilizează. Se spune că piaţa este 
"saturată"; ea nu reacţionează decât foarte slab la acţiunile de publicitate şi de promovare. 

Faza de declin sau de îmbătrânire. În această fază, cererea este în regres şi piaţa se 
restrânge. Atât vânzările cât şi profiturile scad. Cele cinci faze ale ciclului de viaţă ale produsului 
sunt ilustrate grafic în fig. 4.1. 
 

Studiu
Concep\ie Lansare

Cre] tere Maturitate Declin

V` nz[ ri

Beneficii

Costuri

 
Figura 4.1. Ciclul de viaţă a produselor 

 
În analizele specialiştilor sunt luate în considerare, de obicei, ultimele patru faze cărora le 

corespund politici comerciale specifice. 
 În faza de lansare, întrepriderea are de ales între patru tipuri de politici rezumate în 
tabelul 4.3. 
 

Tabelul 4.3. Politici selectate în faza de lansare 
Preţ Publicitate - promovare 

 Puternică Slabă 
Ridicat Politică pentru produse de înaltă 

calitate.Trebuie dezvoltată o politică 
de diferenţiere a produsului. 

Politică de penetrare selectivă sau de luare a 
"caimacului pieţei" pentru maximizarea 
beneficiilor pe termen scurt. 

Scăzut Politică de penetrare masivă. Politică pentru produsele de calitate modestă 
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Lărgirea pieţei pentru a atinge un nivel 
rentabil al producţiei. 

care nu atrage concurenţii potenţiali, dar nu 
maximizează beneficiile pe termen lung. 

  
Trebuie menţionat că adoptarea unei politici de preţ ridicat presupune existenţa unei 

clientele capabile să accepte acest preţ, clientelă care să se difernţieze de ceilalţi consumatori. 
Dimpotrivă, adoptarea unei politici de preţ scăzut, pentru lărgirea pieţei, presupune o 
sensibilitate ridicată a consumatorului la preţ. 

În faza de creştere, concurenţa devine ridicată şi preţurile au tendinţa de scădere. 
Întreprinderea va trebui să-şi menţină eforturile de publicitate - promovare, în primul rând, 
pentru a convinge cumpărătorul şi mai puţin pentru a se face cunoscută. Ea va trebui să lupte 
contra concureţei prin amelioarea produselor sale şi prin multiplicarea punctelor de vânzare, 
astfel că beneficiile vor creşte odată cu vânzările. 

În faza de maturitate, concurenţa devine din ce în ce mai vie datorită excedentelor de 
capacităţi de producţie (oferta depăşeste cererea). Pot fi avute în vedere două politici: 

 intensificarea publicităţii şi promovării, dar cu riscul scăderii beneficiilor; 
 modificarea radicală a produsului prin inovaţie, conferindu-i mai multe utilizări şi, prin 

urmare, vânzarea pe noi pieţe. 
În faza de declin, întreprinderea trebuie să hotărască dacă menţine sau retrage de pe piaţă 

produsul. În primul caz, ea poate beneficia de o sporire a vânzărilor în măsura în care concurenţii 
s-au retras. Hotărând să-şi reducă cheltuielile de publicitate, ea mai poate să obţină beneficii 
substanţiale dintr-un produs care are "viaţa în crepuscul". În al doilea caz, ea va trebui să-şi 
pregătească dinainte lansarea de produse noi şi să elaboreze o nouă strategie. 

Se observă, deci, că ciclul de viaţă al produsului influenţează considerabil politica şi 
situaţia economică a întreprinderii. În funcţie de poziţia diferitelor produse în ciclul de viaţă, 
întreprinderea va trebui să-şi planifice cercetarea, investiţiile, producţia şi eforturile comerciale 
în scopul echilibrării acestor activităţi şi obţinerii unei rentabilităţi satisfăcătoare. 

4.6.3.2. Marca de produs 

Asociaţia Americană de Marketing defineşte marca astfel: un nume, un termen, un simbol, 
un semn sau un desen   ori o combinaţie  de  aceste  elemente  care  servesc  la  identificarea 
bunurilor sau serviciilor unui vânzător sau a unui grup de vânzători şi la diferenţierea 
concurenţilor. 

Producătorii care dau nume de marcă articolelor pe care le realizează pot adopta una din 
următoarele soluţii: 

 Aceeaşi marcă pentru toate produsele. Este soluţia adoptată, de exemplu, de firma 
Electroputere. Avantajul este cã transmite, fără efort, prestigiul unui produs către ansamblul 
gamei de produse. În schimb, există riscul ca un singur produs de proastă calitate să degradeze 
imaginea întregii mărci. 

 O singură marcă pentru întreaga linie de produse. Prin aceasta sunt atenuate atât 
efectele de sinergie pozitive, cât şi cele negative. Este strategia aleasă adesea de către 
distribuitori. 

 O  marcă  generică  cu  un  complement  (adãugire)  pe  produs. Semnătura este 
suficient de puternică pentru a da impresia că produsele aparţin aceleiaşi familii. 

 O marcă pentru fiecare produs. Această strategie este adoptată atunci când 
întreprinderea doreşte ca fiecare produs să aibă viaţa sa proprie, şi eventual, să rămână în 
concurenţă cu celelalte bunuri fabricate. De exemplu,S.C. BERE S.A Craiova a lansat mărci de 
bere: Craiova Pils, Golden, etc. 

4.6.4. Politica de preţ 

4.6.4.1. Determinarea preţurilor 

Preţurile se stabilesc în funcţie de trei elemente: costuri, cerere şi concurenţă. 
a) Determinarea preţului pe baza costurilor 
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Costurile reprezintă un element esenţial al determinării preţului. Un produs sau un serviciu 
care ar fi vândut sub costul său ar conduce întreprinderea la faliment. Pentru întreprinzători este 
necesar să calculeze costul pentru a verifica dacă se află în situaţia obţinerii de profit de pe urma 
vânzării produselor sale şi nu în situaţia acumulării de pierderi.  

b) Determinarea preţului pe baza cererii 
Cererea nu se confundă cu cumpărarea şi nici cu consumul. În sens restrâns, este vorba de 

o relaţie între cantitatea pe care este dispus să o cumpere un client (dorinţa sa de cumpărare) şi pe 
care este capabil să o plătească (puterea sa de cumpărare), pe de o parte, şi preţul de vânzare al 
produsului considerat, pe de altă parte. Altfel spus, cererea este rezultatul confruntării între 
preţuri şi cantităţi ipotetice. 

O serie de preţuri posibile, la un moment dat, pot să fie raportate la cantităţile susceptibile 
de a fi cumpărate la diferite niveluri de preţ. Astfel la preţul p1, clienţii sunt dispuşi să cumpere 
cantitatea q1, la preţul p2 clienţii sunt dispuşi să cumpere cantitate q2 , la preţul pn clienţii sunt 
dispuşi să cumpere cantitatea qn. 

Cererea este, în general,o funcţie descrescătoare a preţului; cu cât se micşorează preţul cu 
atât creşte cererea.  

O cerere poate fi mai mult sau mai puţin sensibilă (elastică) la variaţiile de preţ. Numim 
elasticitate (E) a cererii, într-un punct al curbei, raportul dintre variaţiile relative ale cantităţilor şi 
variaţiile relative ale preţurilor: 

Q

P

P

Q

P/P

Q/Q









  

Din punct de vedere practic, responsabilul comercial va urmări preţurile vandabile, 
preţurile acceptabile, cum mai sunt ele numite, urmând să compare apoi preţul vandabil reţinut 
şi costul de producţie în scopul fixării preţului de vânzare definitiv. 

În general, sunt utilizate tehnici inspirate din cercetările de specialitate pentru a determina 
un preţ sau o zonă a preţurilor acceptabile de un număr cât mai mare de consumatori. 

Tehnicile de stabilirea a preţurilor acceptabile presupun un anumit demers. Se începe prin 
constituirea unui eşantion reprezentativ al pieţei noului produs. Fiecare persoană interogată este 
invitată să indice paleta de preţ în interiorul căreia se situează preţul produsului studiat. Sunt 
adresate, în general, două întrebări: 

 Peste ce preţ consideraţi că acest produs este prea scump? 
 Sub ce preţ consideraţi că acest produs este de proastă calitate? 
Se poate trasa un grafic care permite pentru fiecare preţ cunoaşterea procentului de 

persoane care l-ar considera ca acceptabil, adică nici prea ridicat nici prea scăzut. 
Acest procent este dat de abaterea dintre curba preţurilor minime şi cea a preţurilor 

maxime. Curba preţurilor minime reprezintă pentru fiecare preţ (pi) procentajul de persoane care 
au indicat un preţ minim superior sau egal lui pi. Curba preţurilor maxime se construieşte în mod 
analog. 

Preţul psihologic optim corespunde celei mai mari abateri între curba preţurilor minime şi 
cea a preţurilor maxime.  

c) Determinarea preţului pe baza concurenţei 
Atunci când se determină preţurile pe baza costurilor, se ignoră prezenţa firmelor concurente pe 
piaţă. Ori, în anumite cazuri, responsabilii comerciali pot fi constrânşi să ţină seama de 
concurenţă, ba chiar să-şi alinieze preţurile produselor lor la preţurile concurenţilor. Sunt 
practicate trei metode. 

Fixarea preţului la nivelul preţului mediu al pieţei. Este vorba de situaţia în care se 
stabileşte un preţ mediu al pieţei, în urma unui consens implicit sau explicit. Diferiţii agenţi au 
tendinţa să-şi fixeze preţurile la nivele foarte apropiate de preţul mediu al pieţei. Acest procedeu 
prezintă avantaje în următoarele circumstanţe: 
 când costurile sunt dificil de cuantificat din cauza inexistenţei unui sistem de contabilitate 
analitică suficient de perfecţionat; 
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 când  preţul  mediu  practicat  pe  ramură  conduce  la  o rentabilitate apreciată ca suficientă; 
 când există teama de modificare a preţurilor din partea concurenţilor. 

Fixarea preţului sub sau peste preţul pieţei. Pot fi luate în considerare două posibilităţi: 
 fixarea preţului sub preţul pieţei, practicată de către anumiţi detailişti care procedează la 
reduceri de 10-30% în raport cu concurenţii, oferind clienţilor lor servicii mai restrânse; 
  uneori, dar acestea sunt cazuri rare, preţurile sunt fixate peste preţul pieţei de către producători 
sau detailişti care vând produse de lux şi care posedă o imagine de marcă prestigioasă. 

4.6.4.2. Decizii privind preţurile 

Odată fixate obiectivele de preţ, întreprinderea va trebui să ia decizii în următoarele 
situaţii: fixarea pentru prima dată a preţului unui produs nou; modificarea preţului în funcţie de 
oportunităţile întreprinderii şi de conjunctura generală a pieţei. 

a) Decizia privind preţul produselor noi 
Studierea curbelor de viaţă ale produselor ne arată că un produs care a apărut recent pe 

piaţă nu atinge imediat un mare număr de consumatori. Într-adevăr, noul produs trebuie să facă 
mai întâi obiectul unei publicităţi şi al unei promovări a vânzărilor. După distincţia, de acum 
clasică, a lui J.Dean, nu există decât două linii de acţiune posibile: luarea caimacului pieţei sau 
penetrarea cât mai repede cu putinţă a pieţei. 

Politica de luare a caimacului constă în fixarea unui preţ relativ ridicat astfel încât, la 
începutul operaţiunii de lansare, să fie atinsă doar o clientelă limitată, chiar dacă se va trece la o 
reducere de preţ, într-un stadiu ulterior. 

Avantajele acestei politici sunt motivate de patru raţiuni: 

 Luarea caimacului se bazează pe observaţia conform căreia vânzările sunt mai puţin 
sensibile la preţ în faza de lansare. Este perioada în care  toate  eforturile  de  dinamică  
comercială  (promovarea  vânzărilor, publicitate, stimularea echipei de vânzători etc) prezintă cel 
mai mare efect asupra cifrei de afaceri; 

 Luarea caimacului pieţei permite să se profite de un segment de piaţă care acceptă preţuri 
ridicate, înainte de a încerca alte grupuri de consumatori mai sensibili la preţuri. Altfel spus, se 
obţine la început un supliment de vânzări în rândul celor care nu se preocupă deloc de preţuri, 
timp în care se capătă experienţă pentru atingerea unei pieţe mai întinse într-o perioadă viitoare, 
prin niveluri de preţ mai atrăgătoare; 

 Cu această politică de preţ responsabilii comerciali sondează cererea. Într-adevăr, este 
mai judicios să se înceapă printr-un preţ ridicat şi să se scadă mai târziu, când primul segment de 
piaţă a fost în întregime prospectat şi satisfăcut, decât să se înceapă prin oferirea produselor la un 
preţ scăzut, care să fie ridicat ulterior, pentru a acoperi unele costuri neprevăzute; 

 Preţurile ridicate, pentru o cerere care se arată a fi favorabilă produsului, antrenează un 
volum mai mare de vânzări, decât ar putea face o politică de preţuri joase. 

În concluzie, politica de luare a caimacului pieţei este indicată în cazul unei producţii 
restrânse şi atunci când resursele financiare ale întreprinderii sunt modeste. În acest caz, 
investiţia comercială (echipa de vânzare, publicitatea, promovarea vânzărilor etc) rămâne, 
datorită acestui fapt, limitată. Beneficiile care provin din marje ridicate permit mărirea producţiei 
şi sporirea volumului investiţiilor comerciale prin autofinanţare. 

Inconvenientele care decurg din politica de luare a caimacului pieţei se referă, pe de o 
parte, la frânarea evoluţiei vânzărilor, iar pe de altă parte, la incitarea concurenţilor în a se instala 
pe piaţă, atraşi de speranţa unor marje substanţiale. 

Politica  de  penetrare  constă  în  cucerirea  rapidă  a  unei  părţi importante dintr-o piaţă 
largă, datorită unui preţ scăzut, cu ajutorul unei publicităţi intense şi printr-o politică de 
distribuţie largă, de masă. 

Alegerea unei asemenea politici este preferabilă în următoarele patru cazuri: 
 când volumul vânzărilor este foarte sensibil la preţ, chiar în faza de lansare a produsului; 
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 când se pot realiza economii la costurile unitare de producţie şi de distribuţie prin 
lansarea unor cantităţi mari; 

 când se ştie că produsul va fi ameninţat de o vie concurenţă încă de la lansarea pe piaţă; 
 când nu există piaţă de elită, altfel spus, când nu există segmente de clientelă care să 

accepte plata unui preţ ridicat pentru achiziţionarea ultimei noutăţi. 
Avantajele politicii de penetrare constau în punerea barierelor contra rivalilor potenţiali.  

Perspectiva unui profit redus, chiar a unei pierderi temporare,  prezintă  şanse  mari  în  frânarea  
concurenţilor  sau  chiar descurajarea lor definitivă. Mai mult, întreprinderea cucereşte pe piaţă o 
asemenea poziţie de forţă, încât va fi în măsură să-şi utilizeze potenţialul său, atunci când va fi 
necesar.Inconvenientul  politicii  de  penetrare  constă  în  caracterul  său costisitor, întrucât 
necesită mari investiţii şi presupune un volum mare de stocuri. 

 
b) Decizia de modificare a preţului în funcţie de oportunităţile întreprinderii şi de 

conjunctura generală a pieţei. 
Responsabilul de marketing este pus adesea în situaţia de a modifica preţurile produselor 

sale în sensul reducerii, al creşterii sau al stabilirii unor baremuri de abateri faţă de preţurile de 
catalog. 

Reducerea preţurilor. O asemenea decizie este motivată atât de cauze externe, cât şi de 
cauze interne. 

 Cauzele externe.  Dacă  un  concurent  redutabil ia  iniţiativa reducerii  preţului unui 
articol, atunci se pune problema unei modificări de preţ. Dar, trebuie ştiut dacă reducerea 
preţului efectuată de concurent este temporară (lichidând stocul îşi poate ameliora trezoreria) sau 
definitivă. 

În prima ipoteză, dacă consumatorii nu sunt prea sensibili la variaţiile de preţ, reacţia este 
mai lentă decât în ipoteza a doua. 

Dacă  a  doua  variantă este confirmată, apar alte probleme. Trebuie oare să ne aliniem la 
preţul concurentului? Trebuie să micşorăm preţul, rămânând totuşi la nivel superior faţă de rival? 
Trebuie, în sfârşit, să declarăm un adevărat război al preţurilor situându-ne sub valoarea fixată de 
către atacant? Nu poate fi dat nici un răspuns univoc. De fapt, decizia depinde în mare parte de 
natura produsului. Atunci când cele două bunuri sunt omogene, uşor de comparat de către 
eventualii clienţi, este preferabil să ne aliniem la preţul concurenţei, cu condiţia ca operaţiunea să 
rămână rentabilă. În schimb, atunci când produsele sunt într-o anumită măsură diferite, când 
consumatorii par să nu mai fie atenţi la nivelul preţului, când notorietatea mărcii este mare, ne 
putem permite să ignorăm concurentul. 

Cu toate că reducerile de preţ par uşor de practicat sau de imitat, ele sunt  deseori 
periculoase pentru întreprinderile de producţie. Într-adevăr, asemenea decizii provoacă adesea o  
supralicitare. Ele diminuează mereu rentabilitatea  firmelor şi  conduc  pe  unele dintre  ele  la  
ruină.  Numai întreprinderile comerţului cu amănuntul şi consumatorii profită de aceste rivalităţi 
şi îşi împart beneficiul operaţiunii de reducere a preţului. 

În consecinţă, rareori se recurge la utilizarea acestei arme. Există totuşi ocazii în care este 
adoptată această strategie, fie pentru cucerirea unei pieţe noi, fie pentru provocarea dispariţiei 
unui concurent. 

 Cauzele interne. Reducerea de preţ poate fi motivată şi de cauze din interiorul firmei cum 
ar fi diminuarea costurilor sau iniţierea unei acţiuni promoţionale. 

Atunci când costurile se reduc datorită progresului tehnic, putem menţine nivelul preţului 
şi putem realiza un profit mai ridicat. Dar, mai putem repercuta reducerea costului asupra 
preţului de vânzare, aşa cum au făcut-o în ultimii ani fabricanţii de calculatoare. 

Adesea, trebuie să fie luate anumite precauţii. Reducerea preţului nu trebuie să 
neliniştească consumatorii şi să-i facă să se îndoiască de calitatea produsului. Deci, această 
strategie de reducere a preţului pe baza diminuării costurilor nu trebuie să fie pusă în aplicare 
decât atunci când produsul este larg răspândit şi a devenit astfel familiar. 
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La originea reducerii preţului se poate afla şi o acţiune promoţională. De altfel, în acest 
caz, măsura este limitată în timp. La terminarea promovării, preţul este readus la nivelul iniţial. 

Creşterea preţurilor poate fi justificată prin trei motive: o creştere a costurilor, o decizie de 
îmbunătăţire a rentabilităţii şi voinţa de modificare a imaginii produsului. 

Eventualitatea creşterii costurilor determină responsabilii comerciali să se întrebe dacă nu 
trebuie să repercuteze creşterea cheltuielilor (parţial sau total) asupra preţului de vânzare. 
Răspunsul la această întrebare depinde de natura produsului, de sensibilitatea clientelei la 
variaţiile de preţ şi de deciziile concurenţilor. Dacă aceştia din urmă constată că rata profitului 
lor scade, atunci vor reacţiona şi îşi vor mări preţul lor de vânzare. Din momentul acela este 
posibilă practicarea unor preţuri majorate. 

Decizia de ameliorare a rentabilităţii este un caz mai rar întâlnit. Totuşi, această decizie 
poate fi luată atunci când o firmă deţine un element de monopol eficace şi stabil, cu condiţia însă 
ca cererea să fie puţin sensibilă la variaţiile de preţ. De asemenea, este bine să se verifice dacă nu 
există alt produs de substituire cu preţ mai mic. 

4.6.5. Politica de distribuţie 

4.6.5.1. Funcţiile distribuţiei 

Distribuţia  reprezintă  ansamblul  activităţilor realizate  de  către fabricant cu sau fără 
concursul altor organizaţii, din momentul în care produsele sunt terminate şi aşteaptă să fie 
expediate, până în momentul în care intră în posesia consumatorului final, gata de a fi 
consumate, în locul, la momentul, sub formele şi în cantităţile corespunzătoare nevoilor 
utilizatorilor. 

Multiplele operaţiuni de distribuţie pot fi grupate în şase funcţii principale şi corespund 
următoarelor două tipuri de bază: 

 distribuţia fizică. Acestui tip îi corespund trei funcţii: transport, asortiment şi stocare; 
 serviciile: se referă la serviciile financiare, materiale şi de comunicare. 

4.6.5.2. Circuitele de distribuţie 

Circuitul de distribuţie reprezintă drumul parcurs de un produs sau serviciu pentru a 
ajunge din stadiul producţiei în stadiul consumului. Acest itinerar este alcătuit dintr-un ansamblu 
de persoane sau întreprinderi pe care le numim intermediari. Se  disting  trei  mari  categorii  de  
circuite: circuitul ultrascurt, circuitul scurt şi circuitul lung. 

Obiectivele  partenerilor  comerciali  în  sfera  distribuţiei  nu  sunt întotdeauna identice.  
Rivalitatea dintre producători şi distribuitori apare mai ales la nivelul politicilor de marcă 

şi de preţ. Marii detailişti şi-au creat propriile lor mărci de  distribuţie  sub  care  vând  mai  mult  
de  jumătate  din  articolele comercializate.  Pentru  detailist,  marca  de  distribuţie  întăreşte  
imaginea firmei,  deoarece  se  adaugă  la  emblema  magazinului  ca  un  mijloc  de identificare  
de  către  consumatori.  În  plus,  ea  constituie  un  factor  de diferenţiere a asortimentelor de 
mărfuri. Un asemenea element de monopol permite distribuitorului să controleze îndeaproape 
preţurile şi marjele. Astfel, marele detailist nu mai depinde atât de mult de furnizorii săi, 
deoarece îşi întăreşte  suveranitatea  prin  propria  marcã.  Această  tendinţă  din  partea 
distribuitorului atrage după sine refuzuri energice ale fabricanţilor de a renunţa la marca proprie, 
întrucât nu mai poate beneficia de exploatarea rentabilă a mărcilor de fabrică. 

Există  situaţii  în  care  sursa  conflictului  dintre  fabricanţi  şi distribuitori se află în 
politica de preţ a distribuitorului. Acesta încearcă să vândã produsele la preţuri cu amănuntul 
foarte reduse în scopul de a-şi lărgi piaţa, exercitând în acelaşi timp presiuni asupra fabricanţilor 
cu ocazia negocierii preţurilor de vânzare. 

În funcţie de atitudinea părţilor în conflict şi de importanţa mizei, conflictul va  provoca fie 
ruperea  relaţiilor  comerciale,  fie  continuarea tranzacţiilor. 

Antagoniştii  pot  adopta  mai  multe  atitudini: ignorare, acomodare, dominare, compromis 
şi cooperare. 
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Restricţiile care limitează posibilităţile de alegere a soluţiilor de către fabricant pot fi de 
natură financiară, legislativă, legate de clientelă sau de natura produselor. 

4.6.5.3. Strategiile de distribuţie ale  fabricantului 

În  general,  întreprinderea  are  de  ales  între  trei  posibilitãţi:  o distribuţie intensivă, o 
distribuţie selectivă şi o distribuţie exclusivă. 

Distribuţia intensivă se recomandă, în mod deosebit, pentru bunurile obişnuite, de consum 
curent pe care cumpărătorii trebuie să le găsească în orice moment, în aproape toate punctele de 
vânzare.  

În cazul distribuţiei selective, fie că este vorba de bunuri simple, fie că  este  vorba  de  
produse  de  înaltă  tehnicitate  ori  articole  de  modă, producătorul va selecta detailişti 
specializaţi în care are încredere, pentru a vinde produsele sale. În această situaţie, angrosistul 
este, în general, absent, deoarece fabricantul îşi concentrează toate eforturile asupra detailistului.  

În cazul distribuţiei  exclusive,  fabricantul acordă numai câtorva detailişti posibilitatea de 
a-i vinde produsele. Fiecare găseşte avantaje din aceastã distribuţie exclusivă. Fabricantul 
urmăreşte îndeaproape vânzarea produselor sale, înregistrează în mod regulat comenzile. În ceea 
ce-l priveşte pe comerciant, ajutat de fabricant, el este satisfăcut de a fi protejat contra 
concurenţei care ar provoca o cădere a preţurilor şi de a dispune de un anumit monopol într-o 
arie geografică determinată. 

Formula distribuţiei exclusive prezintă şi inconveniente. Fabricantul nu  găseşte  
întotdeauna  comercianţii  competenţi  pe  care  doreşte  să-i contacteze. Pe de altă parte, 
detailistul este foarte dependent de producător. EI trebuie să satisfacă cerinţele producãtorului (să 
respecte cotele de vânzare şi stocul minim, să adopte o politică comercială foarte strictă). 

4.6.5.4. Metode de selecţie a circuitelor de distribuţie 

Atunci când fabricantul are de ales între diverse circuite şi nici unul din acestea nu apare 
net superior în raport cu celelalte, pot fi utilizate următoarele metode:  compararea costurilor şi a 
nivelurilor de vânzare; compararea indicilor de randament; folosirea de modele. 

a) Compararea costurilor şi a nivelurilor de vânzare 
Dacă există posibilitatea să se facă distincţie între costurile de distribuţie fixe şi variabile, 

în fiecare dintre cazuri, prin reprezentare grafică rezultă circuitul cel mai avantajos pentru un 
anumit nivel previzionat al vânzărilor  

b) Compararea indicilor de randament 
Dacă nu este posibil să se aprecieze evoluţia costurilor  de distribuţie variabile în funcţie de 

evoluţia vânzărilor, putem totuşi încerca să evaluăm costul total al fiecărui circuit pentru o 
mãrime a vânzărilor sperată. Apoi se calculează pentru fiecare caz în parte indicele de randament 
(R): 

iedistribu de Costul

iedistribu de Costul-afaceri de 

ţ

ţCifra
R   

Dacă se urmăreşte numai criteriul economic, circuitul selecţionat va fi acela care aduce un 
indice de randament, R, cât mai ridicat.  

4.6.6. Politica de comunicaţie 

4.6.6.1. Publicitatea 

În funcţie de autori, există o diversitate de definiţii ale publicităţii. Dintre acestea se 
remarcă cel puţin două. Prima prezintă publicitatea ca fiind ansamblul mijloacelor destinate să 
informeze publicul şi să-1 convingă să cumpere un produs sau un serviciu. Cea de-a doua 
numeşte publicitatea ca fiind orice formă de comunicaţie nepersonală care utilizează un suport 
plătit şi pus la dispoziţia unui emiţător identificat.  

Se pot deosebi două mari categorii de publicitate: publicitatea de firmă şi publicitatea 
produselor. 
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Publicitatea de firmă, numită şi publicitate instituţională, are ca obiect crearea  unei  
imagini  despre  firmă sau modificarea acesteia, adresându-se  cumpărătorilor potenţiali, opiniei 
publice, şi distribuitorilor. 

Publicitatea  produselor  reprezintă  cazul  cel  mai  frecvent.  Un anunţător vrea să susţină 
vânzările unui produs, să-i creeze o imagine mai bună, să-1 repoziţioneze, să-1 facă mai bine 
cunoscut etc. 

Publicitatea produselor diferă după cum este vorba de emiţător sau receptor. În  primul caz, 
ea emană de la un producător sau provine de la un distribuitor. În al doilea caz, dacă publicitatea 
se adresează consumatorului, ea  va  avea  tendinţa  să  incite  la  cumpărare,  iar  dacă  este  
destinată distribuitorului sau forţei de vânzare ea se va apropia de o publicitate de imagine care 
serveşte la motivarea echipei comerciale. 

 
În ce priveşte obiectivele publicităţii, se confruntă două teze. Din această confruntare  

rezultă  distincţia  între  obiectivele  comerciale  (vânzările)  şi obiectivele specific publicitare 
(obiective de comunicaţie). 

a) Obiectivele comerciale. Fără nici o îndoială, scopul final al publicităţii este 
influenţarea părţii de piaţă, a cifrei de afaceri şi a profitului. În timpul lansării unui produs, 
obiectivele sunt fixate în termeni de penetrare pe diferite segmente. Mai târziu, publicitatea are 
ca scop fidelizarea consumatorilor, determinându-i să cumpere repetat produsul livrat. Pe termen 
mai lung sau mai scurt, campaniile publicitare trebuie să se exprime în cifră de afaceri. 

b) Obiectivele de comunicaţie. Acestea se referă la trei idei de bază: 
 expunerea la un mesaj; scopul unei campanii publicitare este obţinerea unei audienţe 

determinate. Atunci când este lansat un produs, acesta trebuie făcut cunoscut unui număr cât mai 
mare de consumatori potenţiali; 

 memorizarea unui mesaj; consumatorii trebuie să-şi amintească de  mesaj. Produsul  
este  deja  cunoscut,  dar cumpărătorii  rămân  oarecum indiferenţi, deoarece un argument 
esenţial privind vânzarea este necunoscut şi, de aceea, campania de publicitate îşi propune ca 
obiectiv să imprime acest argument în mintea cumpărătorului; 

 atitudinea; prospectul (cumpărătorul potenţial) trebuie să manifeste o atitudine 
favorabilă faţă de produs. Dacă consumatorii fac  dovada unei atitudini  negative  faţă  de  un  
produs,  obiectivul  campaniei  constă  în răsturnarea acestei atitudini. 

 
Mecanismul de acţiune al publicităţii 
Fixarea obiectivelor unei campanii publicitare nu se poate realiza fără cunoaşterea 

mecanismului pe care se sprijină. Distingem mai multe modele care se bazează pe 
comportamentul consumatorilor: modelul de învăţare, modelul implicării minimale şi modelul 
atribuirii. 

a)  Modelul  de  învăţare  este  un  model  clasic  care  presupune străbaterea de către 
prospect a unor etape succesive, ca în figura 4.2. 

 
  

Mesaj 
 

Cunoaştere 
 

Atitudine
 

Comportament 
 

Figura 4.2. Modelul de învăţare 
 

b) Modelul implicării minimale se bazează pe o altă succesiune de etape (fig. 4.3.). 
 

  

Mesaj 
 

Cunoaştere Comportament
 

Atitudine 
 

Figura 4.3. Modelul implicării minimale 
 

c) Modelul atribuirii reprezintă inversarea modelului de învăţare (fig. 4.4.). 
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Mesaj 
 

Comportament
 

Atitudine 
 

Cunoaştere 
 

Figura 4.4. Modelul atribuirii 
 

După stabilirea obiectivelor de publicitate, firma poate trece la elaborarea bugetului de 
publicitate pentru fiecare produs în parte. 

Determinarea bugetului de publicitate este una din problemele cele mai dificile cu care se 
confruntă anunţătorul. În teorie, raţionamentul marginalist ar trebui să permită determinarea 
bugetului optimal. Cheltuielile publicitare ar trebui deci să crească până în momentul în care 
creşterea lor s-ar traduce printr-un profit nul. În practică însă, această metodă este aproape 
inutilizabilă. Ea presupune ca să fie cunoscută cu precizie eficienţa marginală a publicităţii. Pe de 
altă parte, ea nu ţine seama de situaţiile în care strategia întreprinderii impune să investeşti 
dincolo de echilibrul temporar al exploataţiei (lansarea unui produs nou, atacul din partea 
concrenţei, etc.). majoritatea anunţătorilor nu se rezumă la o singură metodă de determinare a 
bugetului de publicitate, ci recurg la combinaţii variate de mai multe metode. 

a) Metoda procentului din vânzări 
Multe firme îşi stabilesc cheltuielile de publicitate prin aplicarea unui anumit procent la 

volumul vânzărilor, 
Determinarea bugetului de publicitate pornind de la un procent din vânzări trebuie să se 

facă pe baza vânzărilor previzionale şi nu pe baza vânzărilor din trecut. Acest procent nu trebuie 
să fie rigid ci trebuie să fie adaptat la fiecare situaţie în parte şi calculat pe o perioadă care poate 
depăşi chiar anul bugetar. Nu trebuie să se uite faptul că adesea consumatorii sunt impresionaţi 
de cantitatea absolută de publicitate şi nu de procentul pe care îl reprezintă în cifra de afaceri a 
produsului. 

b) Metoda comparării cu concurenţa 
Deoarece acestă metodă conduce la studierea investiţiilor concurenţei prezintă cel puţin un 

merit important. Ea constă în estimarea cheltuielilor publicitare ale concurenţei şi fixarea 
mărimii bugetului în funcţie de această estimare şi de obiectivul exprimat sub formă de parte de 
piaţă al anunţătorului. 

O practică curentă pe pieţele oligopoliste în care firmele doresc, în principiu, să evite un 
război al preţurilor şi un război de publicitate recomandă următoarea formulă: 
 

ramuriia afacerideCifra

ramurii  ale epublicitat de leCheltuieli
firmei a afaceri de Cifrafirmei al epublicitat de ugetul B  

 
Altfel spus o întreprindere care are x% de parte de piaţă, va trebui să aplice tot x% de 

parte de publicitate (share of voice). 
Partea de publicitate (PPub) se calculează astfel: 

ramurii ale epublicitar Cheltuieli

firmei ale epublicitar heltuieliC
Pub

P   

c) Metoda sumei disponibile 
În acest caz bugetul publicitar este direct legat de disponibilităţile pe termen scurt ale 

întreprinderii. 
Această metodă conduce la tăierea bugetului de publicitate când lucrurile merg prost sau la 

investiţii în publicitate atunci când totul merge bine. De notat este că sistemul fiscal încurajează 
asemenea procedee deoarece o creştere a cheltuielilor cu publicitatea diminuează profitul 
impozabil. 

d) Metoda obiectivelor 
Obiectivele publicitare fiind cunoscute în termeni măsurabili, această metodă constă în 

determinarea mijloacelor necesare pentru a le atinge şi exprimarea costurilor pe care le implică. 
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Dacă bugetul astfel calculat depăşeşte posibilităţile financiare ale întreprinderii, se procedează la 
o ajustare a acestor obiective publicitate determinându-le nivelul. 

Această metodă este desigur cea mai logică şi cea mai riguroasă. Folosirea sa presupune 
cunoaşterea curbelor de răspuns, adică a relaţiilor de cauzalitate care urmăresc acţiunile 
publicitare şi rezultatele. Adesea această metodă face necesară recurgerea la teste. 

4.6.7. Politica forţei de vânzare  

4.6.7.1. Definire, rol şi obiective 

Forţa de vânzare (reţeaua sau echipa de vânzare) a unei întreprinderi este alcătuită din 
ansamblul personalului comercial însărcinat cu stabilirea de contacte individuale cu cumpărătorii 
actuali sau potenţiali. Forţa de vânzare cuprinde, în general, două grupe: forţa de vânzare internă 
sau sedentară  şi forţa de vânzare externă sau itinerantă. 

 Forţa de vânzare internă se compune din personalul de birou respectiv cei care 
redactează corespondenţa, răspund la telefon/fax, vânzători şi tehnicieni comerciali care primesc 
clienţii în localurile întreprinderii, televânzători (cei care fac propuneri de vânzare prin telefon 
clienţilor), persoane însărcinate cu întocmirea devizelor şi execuţia comenzilor.  

 Forţa de vânzare externă (itinerantă) cuprinde, pe de o parte, vânzători, reprezentanţi, 
prospectori care vizitează cumpărătorii potenţiali şi, pe de altă parte, inspectorii de vânzări al 
căror rol este de a conduce şi controla activitatea vânzătorilor. 

Rolul vânzătorilor nu se limitează numai la actul de vânzare propriu-zis ci trebuie să 
îndeplinească numeroase sarcini cum sunt: 

  prospectarea care constă în căutarea de noi clienţi şi analizarea problemelor lor pentru a 
le propune produse care să răspundă unor nevoi reale; 

   transmiterea, către clienţi de informaţii despre produse şi despre întreprindere; 
  vânzarea, care constă în luarea contactului cu clientul, prezentarea avantajelor unui 

produs, efectuarea unei demonstraţii, răspunsul la eventualele obiecţii şi înregistrarea comenzii; 
 colectarea de informaţii asupra clienţilor şi concurenţilor, notarea sugestiilor din partea 

utilizatorilor, pe care vânzătorii le comunică întreprinderii; 
 oferirea de servicii cum ar fi: sfaturi privind gestiunea, servicii după vânzare, aranjarea 

produselor în mobilierul de vânzare (merchandising) sau publicitate la locul de vânzare. 
Obiectivele forţei de vânzare sunt cuprinse de fapt în politica comercială a întreprinderii şi 

se referă la: cifră de afaceri, profit, parte de piaţă, clienţi noi, nivel de servire a clienţilor, 
notorietate, etc. Ele pot fi repartizate în timp şi spaţiu ca şi pe fiecare vânzător în parte. 

4.6.7.2. Determinarea mărimii forţei de vânzare 

Responsabilii comerciali ai întreprinderii sunt interesaţi să determine numărul optim al 
vânzătorilor. Pentru aceasta ei dispun de diferite metode. 

a) Metoda bazată pe norma de muncă a vânzătorului constă în determinarea clienţilor 
potenţiali şi repartizarea lor pe categorii în funcţie de localizare, activitate, nivelul cumpărărilor, 
etc. Apoi, se estimează numărul de vizite necesare pentru deservirea fiecărui client potenţial din 
fiecare categorie. În sfârşit, se stabileşte numărul de vizite pe care le poate face un vânzător 
clienţilor dintr-o categorie dată. 

Pe baza acestor elemente se poate calcula numărul de vânzători ce urmează să fie angajaţi 
pornind de la următoarea formulă: 





n

i i

ii

K

CV
N

1

 

în care:  
N  reprezintă mărimea forţei de vânzare; 
V       - numărul de vizite necesare pentru o categorie de clienţi într-un an; 
C        -      numărul de clienţi potenţiali dintr-o categorie dată; 
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K        - numărul de vizite pe care le poate face un vânzător, pentru o categorie de 
clienţi; 

i          - categoria de clienţi. 
 

b) Metoda bazată pe existenţa unei relaţii lineare între cifra de afaceri şi numărul de 
vânzători. Varianta cea mai simplă constă în estimarea cifrei de afaceri a întreprinderii şi mărimii 
vânzărilor realizate în medie de către un vânzător. 
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V. FINANŢE PUBLICE 

5.1. CONSTITUIREA FONDURILOR FINANCIARE PUBLICE 

5.1.1. Conţinutul resurselor financiare publice 

Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro- şi microeconomic, sunt 
necesare o serie de resurse materiale, umane, informaţionale şi financiare.  

În cadrul resurselor financiare ale societăţii se includ: 
- resursele financiare ale instituţiilor publice; 
- resursele financiare ale întreprinderilor publice si private; 
- resursele financiare ale organismelor fără scop lucrativ; 
- resursele financiare ale populaţiei. 
Cuantumul resurselor financiare ale societăţii este influenţat de: mărimea produsului 

intern brut; proporţia  în  care acesta se împarte pentru formarea brută de capital şi pentru 
consum; nivelul preţurilor; volumul şi structura producţiei; posibilitatea de procurare a unor 
resurse financiare externe etc. 

Diferenţierile existente între finanţele publice şi cele private (ale agenţilor economici) 
determină deosebiri şi între resursele financiare ale societăţii şi resursele financiare publice.  

Resursele financiare publice sunt o parte a resurselor financiare ale societăţii, între ele 
existând un raport ca de la parte la întreg. 

Resursele financiare publice se constituie şi se gestionează printr-un sistem de bugete, şi 
anume: bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului 
şi bugetele altor instituţii publice cu caracter autonom, în condiţiile asigurării echilibrului 
financiar.  

Resursele reflectate în bugetele mai sus menţionate, cumulate la nivel naţional alcătuiesc 
resursele financiare publice totale. 

În categoria resurselor financiare publice se cuprind: 
1) resursele administraţiei de stat centrale, care sunt constituite din impozite şi taxe de la 

agenţii economici cu capital privat şi de la populaţie, din veniturile nefiscale provenite de la 
regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat, din împrumuturi contractate în  
interior şi în exterior etc.; 

2) resursele administraţiei de stat locale şi ale altor colectivităţi publice cu autonomie 
financiară care sunt constituite din impozite, taxe şi venituri nefiscale cu caracter local, 
transferuri sau subvenţii primite de la administraţia centrală de stat, împrumuturi şi alte taxe; 

3) resursele necesare protecţiei şi asigurărilor sociale de stat, care provin în general, din 
cotizaţiile la asigurările sociale plătite de agenţii economici, de instituţiile publice şi de alte 
persoane juridice şi fizice, cotizaţiile plătite de asiguraţi şi din alte surse; 

4) resursele instituţiilor şi autorităţilor publice cu caracter autonom; 
5) resursele asigurărilor sociale de sănătate. 

 Dat fiind caracterul limitat al resurselor financiare, se pune problema alocării resurselor 
necesare producerii tuturor categoriilor de bunuri: publice, private şi mixte.  
 Producţia de bunuri publice şi raportul dintre acestea şi bunurile private sunt determinate 
de decizia privind alocarea resurselor între sectorul public şi cel privat4. În actualele condiţii 
economice, statul (prin intermediul guvernului) acţionează, fie direct (în calitate de producător 
sau consumator de bunuri), fie indirect, în calitate de partener al vieţii publice care 
reglementează şi intervine pentru asigurarea funcţionalităţii pieţei. Prin urmare, rolul alocativ al 

                                                           
4 Iulian Văcărel (coordonator), Finanţe publice, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2007, pag. 350 
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guvernului vizează tocmai utilizarea resurselor pentru producerea şi distribuirea de bunuri şi 
servicii publice. 
 Cererea de resurse financiare publice este determinată de nivelul şi evoluţia cheltuielilor 
publice, dar posibilitatea acoperirii acestei cereri, la un moment dat, este influenţată de un 
ansamblu de factori, printre care menţionăm: 

1) factori economici care determină sporirea produsului intern brut şi pe această bază 
sporirea veniturilor impozabile; 

2) factori monetari (dobânda, creditul, masa monetară) care îşi transmit influenţa prin 
intermediul preţurilor. Creşterea preţurilor şi accentuarea fenomenelor inflaţioniste determină în 
anumite condiţii, creşterea salariilor şi a profiturilor, care la rândul lor determină sporirea 
resurselor financiare provenite din impozitele directe pe venit; 

3) factori sociali, a căror însemnătate este tot mai mare în condiţiile accentuării rolului 
social al statului determinat de necesitatea distribuirii resurselor pentru satisfacerea nevoilor de 
educaţie, sănătate etc.; 

4) factori demografici, care influenţează numărul contribuabililor; 
5) factori politici şi militari, care pot determina efecte multiple asupra producţiei şi 

veniturilor, contribuţiei la asigurările sociale, fiscalităţii etc., ca urmare a măsurilor de politică 
economică, socială sau financiară; 

6) factori de natură financiară, care, de fapt, sintetizează influenţa celorlalţi factori prin 
dimensiunea cheltuielilor publice, a căror creştere determină sporirea necesarului de resurse 
financiare publice. 
 Existenţa unei multitudini de factori de influenţă a condus la apariţia unor noi tipuri de 
resurse publice, având drept efect diversificarea structurii resurselor financiare. 

5.1.2. Structura resurselor financiare publice 

Privite din punct de vedere al conţinutului lor economic, principalele categorii de 
resurse sunt: 

Prelevările cu caracter obligatoriu sunt constituite în cea mai mare parte din veniturile 
cu caracter fiscal  (impozite şi taxe de la agenţii economici cu capital privat  şi de la populaţie). 
Încasările din veniturile cu caracter fiscal nu sunt, de regulă, suficiente pentru acoperirea 
necesităţilor de resurse financiare ale statului. Pentru sporirea volumului resurselor mobilizate 
prin intermediul veniturilor cu caracter fiscal este necesară modificarea sistemului fiscal, prin 
majorarea cotelor de impozit sau introducerea de noi impozite. 

Resursele de trezorerie sunt constituite din împrumuturi pe termen scurt, de regulă până 
la un an, contractate de stat prin punerea în circulaţie a unor bonuri de tezaur. Resursele astfel 
mobilizate constituie un important mijloc de finanţare ce poate fi utilizat pentru acoperirea 
golurilor temporare de casă ale bugetului administraţiei centrale de stat, fie pentru acordarea unui 
sprijin financiar întreprinderilor publice sau colectivităţilor locale care nu reuşesc să-şi asigure 
echilibrul financiar pe seama resurselor proprii. Resursele de trezorerie sunt mobilizate numai 
temporar, iar după o anumită perioadă de timp, prin retragerea din circulaţie a bonurilor de 
tezaur, are loc restituirea sumelor împrumutate de către stat, de la tezaurul public, pe termen 
scurt. 

Resursele mobilizate prin intermediul împrumuturilor publice sunt reprezentate de 
datoria publica a unui stat pe termen mediu şi lung. În perioada contemporană, când majoritatea 
statelor cu economie de piaţă se confruntă cu probleme de deficit bugetar, împrumuturile au 
devenit un mijloc frecvent de procurare a resurselor financiare necesare. Recurgerea la 
împrumuturi nu poate depăşi anumite limite, datorită efectelor pe termen lung pe care acestea le 
au asupra  statului debitor. 

În perioada contemporană este posibilă şi finanţarea pe calea emisiunilor monetare fără 
acoperire, ca mijloc de procurare a unor resurse financiare necesare statului. Menţinerea pentru o 
perioadă de timp mai mare a unui nivel ridicat al inflaţiei determină sporirea încasărilor fiscale 
din impozitele pe venit şi din cele indirecte, în special din taxa pe valoarea adăugată. În condiţiile 
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în care rata dobânzii la împrumuturile de stat este mai mică decât nivelul creşterii anuale a 
preţurilor, exprimat procentual, are loc o diminuare relativă a obligaţiilor de plată ale statului, în 
special în ceea ce priveşte datoria publică. 

Structura organizatorică a statelor reprezintă un alt criteriu de grupare a resurselor 
publice. Astfel, în statele de tip federal, resursele publice se împart în: resurse ale bugetului 
federal, resurse ale bugetelor statelor, regiunilor sau provinciilor  membre şi resurse ale bugetelor 
locale. 

În statele de tip unitar, resursele publice se împart în: resurse publice ale bugetului 
central şi resurse ale bugetelor locale. 

Resursele mobilizate pe linia asigurărilor sociale (contribuţii pentru asigurări sociale) 
figurează în bugetul general (central) care se întocmeşte ca un buget consolidat prin cumularea 
tuturor categoriilor de resurse pe structura sistemului bugetar (cu eliminarea transferurilor). În 
statele de tip federal, aceste resurse se regăsesc ca venit atât în bugetul general consolidat, cât şi 
în bugetele statelor, regiunilor sau provinciilor. 

Luând în considerare regularitatea cu care se încasează la bugetul public naţional, 
avem:  

Resurse ordinare (curente) care sunt constituite din acele venituri la care statul apelează 
în mod obişnuit, în condiţii considerate normale şi care se încasează la buget cu o anumită 
regularitate. În categoria resurselor ordinare (curente) se cuprind: veniturile fiscale, contribuţia 
pentru asigurările sociale de stat, contribuţiile ce alimentează fondurile speciale şi veniturile 
nefiscale. 

Veniturile fiscale provin din impozite directe aşezate asupra veniturilor şi averii 
persoanelor fizice şi juridice particulare şi din impozite indirecte (taxe de consumaţie sau accize, 
taxe vamale, monopoluri fiscale, taxe de înregistrare şi de timbru). 

Veniturile nefiscale cuprind prelevările la buget cu titlu de dividend, redevenţe, chirii, 
arenzi etc. de la întreprinderile şi proprietăţile de stat şi de la instituţiile publice. 

Resursele extraordinare (incidentale) sunt constituite din acele venituri la care statul 
recurge în situaţii excepţionale, când resursele curente  nu sunt suficiente pentru acoperirea 
cheltuielilor publice. În categoria resurselor extraordinare se cuprind: emisiunea de bani de hârtie 
peste necesităţile reale ale circulaţiei monetare, împrumuturile contractate pe plan intern şi în 
exterior, ajutoarele şi alte transferuri primite din străinătate, ş.a. 

Din punct de vedere al provenienţei lor resursele financiare publice se grupează în: 
Resurse interne, alcătuite din: impozite, taxe, veniturile de la întreprinderile şi 

proprietăţile de stat, donaţiile interne, emisiunile de bani de hârtie, împrumuturile contractate pe 
piaţă internă. 

Resurse externe, ce cuprind: împrumuturile de stat externe, transferurile externe primite 
sub formă de ajutoare nerambursabile etc. Împrumuturile de stat externe pot fi contractate la 
guvernele altor ţări, la instituţii financiar-bancare internaţionale, la bănci private sau la alţi 
deţinători de capitaluri băneşti. 

5.2. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE 

5.2.1. Conţinutul, caracteristicile şi rolul impozitelor  

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie şi evoluţie se 
împleteşte cu cea a statului şi a relaţiilor băneşti. Impozitul reprezintă plata bănească, 
obligatorie, generală, definitivă şi nereciprocă, efectuată de persoane fizice şi juridice în favoarea 
statului în cuantumul şi la termenele precis stabilite de lege, fără obligaţia din partea statului de a 
presta plătitorului un echivalent direct şi imediat. 
 Prin urmare, caracteristicile esenţiale ale impozitului se concretizează în: 

- impozitul este o plată bănească, deşi iniţial, au existat impozite în natură, iar mai nou, 
în unele state există şi alte modalităţi de plată (caracterul pecuniar); 
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-  impozitul este o prelevare impusă şi încasată prin puterea de constrângere a statului 
(caracterul forţat); 

- impozitul este o prelevare impusă tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizează 
venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere (caracterul universal); 

- sumele plătite cu titlu de impozit sunt nerambursabile (caracterul definitiv); 
- dreptul de a institui impozite îi aparţine statului, drept exercitat prin intermediul puterii 

legislative şi uneori prin intermediul organelor locale ale puterii de stat (caracterul juridic); 
 - impozitul, alături de alte surse, este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor care se 

efectuează pentru satisfacerea nevoilor generale, impozitele având, deci, o utilitate publică 
(caracterul financiar); 

- nu necesită existenţa unei contraprestaţii directe şi imediate din partea statului (aspect 
ce deosebeşte esenţial impozitele de taxe).  

Spre deosebire de impozit, taxa reprezintă, în general, suma de bani plătită de o persoană 
fizică sau juridică, pentru un serviciu prestat plătitorului de către stat sau instituţiile sale. 

Noţiunea de taxă provine din limba greacă de la cuvântul “taxis” sau din limba franceză 
de la cuvântul  ”taxe” cu înţelesul de fixare impozit. Nu se poate pune semnul egalităţii între 
costul serviciului efectuat de către stat sau instituţiile sale în favoarea persoanelor fizice şi 
juridice şi suma percepută cu titlul de taxă. De regulă, taxa conţine pe lângă costul serviciului 
prestat şi unele elemente de impozit. 

Impozitele îndeplinesc un rol care se manifestă pe plan financiar, economic şi social, 
diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la alta.  

Rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe plan financiar, în sensul că 
impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor băneşti necesare acoperirii 
cheltuielilor publice. În ţările dezvoltate din punct de vedere economic, prin intermediul 
impozitelor şi taxelor se procură între 80-90% din totalul resurselor financiare necesare statului, 
în timp ce, în ţările în curs de dezvoltare aportul acestora reprezintă între 50-90% din totalul 
resurselor financiare publice. 

Pe plan economic, rolul impozitelor se manifestă prin intermediul măsurilor pe care 
statul le ia de a interveni în activitatea economică cu ajutorul impozitelor. În acest sens 
impozitele pot fi folosite ca un instrument de stimulare sau de frânare a unei anumite activităţi, 
de creştere ori de reducere a producţiei sau consumului unui anumit produs, de stimulare sau de 
îngrădire a comerţului exterior etc. Funcţia intervenţionistă a impozitelor se manifestă, deci, în 
următoarele direcţii: 

- aceea de a incita (natalitatea, investiţiile, asigurările, exportul etc.), prin exonerări, 
deduceri, restituiri de impozite etc.; 

- aceea de a inhiba (consumul de produse dăunătoare sănătăţii, degradarea mediului, 
formarea de averi excesive etc.) prin suprataxarea asigurată de progresivitatea cotelor de 
impunere, accize, cote adiţionale, monopoluri fiscale, ecotaxe etc.; 

- aceea de a proteja (anumite ramuri, sectoare sau produse autohtone) prin intermediul 
taxelor vamale. 

Pe plan social, rolul impozitelor se manifestă în mai multe direcţii dintre care 
menţionăm: rolul lor de instrument de redistribuire a unei părţi din produsul intern brut între 
clase şi pături sociale, între persoanele fizice şi juridice etc.  

În literatura de specialitate din ţările occidentale cu economie de piaţă este acreditată 
ideea despre existenţa unor limite ale impozitelor, diferite ca nivel de la o ţară la alta şi de la o 
perioadă la alta, limite determinate de dispersia gradului de fiscalitate din fiecare ţară.  

Limita impozitelor dintr-o anumită ţară este influenţată atât de factori externi sistemului 
de impunere, cât şi de factori interni sau proprii sistemului de impunere. 

Dintre factorii externi sistemului de impunere de care trebuie să se ţină seama în 
fundamentarea nivelului fiscalităţii amintim: 

a) nivelul produsului intern brut pe locuitor - de regulă limita impozitelor este mai 
ridicată când venitul pe locuitor este mai ridicat; 
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b) nivelul fiscalităţii în alte ţări - capitalurile au tendinţa de a migra spre ţările cu o 
fiscalitate mai scăzută; 

c) priorităţile stabilite de stat în ceea ce priveşte destinaţia veniturilor publice - limita 
impozitelor este mai ridicată în cazul în care cheltuielile cu educaţia şi sănătatea au  o pondere 
mai ridicată în totalul cheltuielilor publice; 

d) natura instituţiilor publice - limita impozitelor este mai redusă în ţările cu organe de 
conducere ale statului alese în mod democratic comparativ cu aceea din statele cu regimuri 
totalitare. 

Dintre factorii proprii sistemului de impunere amintim: 
a) progresivitatea cotelor de impunere - impozitele au o pondere mai mare în produsul 

intern brut în ţările în care progresivitatea cotelor de impunere este mai accentuată; 
b) modul de determinare a materiei impozabile - este deosebit de important de cunoscut 

faptul dacă din venitul brut se acordă anumite reduceri pentru a se ajunge la venitul net sau 
impozabil; 

c) corecţiile operate asupra cuantumului impozitului şi alte facilităţi fiscale acordate 
contribuabililor. 

5.2.2.  Elementele impozitului 

Cu prilejul instituirii unui nou impozit trebuie să se precizeze o serie de elemente din care 
să rezulte în sarcina cui cade impozitul respectiv, cuantumul acestuia, modul de aşezare şi 
percepere, căile de urmărire în caz de neplată, sancţiunile pentru încălcarea prevederilor legale. 
Precizarea expresă a acestor elemente este necesară atât pentru contribuabil, pentru a şti cât are 
de plată şi când trebuie să plătească, cât şi pentru organele fiscale, care trebuie să stabilească, să 
perceapă şi să urmărească încasarea impozitelor. 

Elementele impozitului, întâlnite în teoria şi practica financiară, sunt  sintetizate astfel: 
Subiectul impozitului sau plătitorul este persoana fizică sau juridică obligată prin lege 

la plata acestuia. În cazul impozitului pe salarii, subiect al impozitului este orice persoană fizică 
care realizează un venit sub forma de salariu, în cazul impozitului pe profit subiectul (plătitorul) 
este agentul economic etc. În practica financiară subiectul impozitului mai este numit şi 
contribuabil. 

Suportatorul (destinatarul) impozitului este persoana care suportă  efectiv impozitul. 
De regulă, persoana care plăteşte impozitul este aceea care îl şi suportă. Sunt situaţii, însă, când 
suportatorul impozitului este o altă persoană decât subiectul. Este posibilă această situaţie 
deoarece, prin diverse căi şi mijloace, într-o măsură mai mică sau mai mare, unele impozite 
plătite de persoane fizice sau juridice pot fi transpuse în sarcina altor persoane. Se ajunge astfel 
la fenomenul repercusiunii impozitelor. 

Obiectul impunerii este reprezentat de materia supusă impunerii. În calitate de obiect al 
impozitului pot apărea, după caz, venitul, averea iar uneori şi cheltuielile.  

- în cazul impozitelor directe, venitul şi averea apar în calitatea de obiect al impunerii. 
Astfel, în cazul impozitului pe salariu obiectul impozitului îl constituie salariul şi alte drepturi de 
personal, la impozitul pe profit - profitul obţinut de agentul economic, la impozitul pe donaţii 
(succesiuni) - bunurile mobile şi imobile care  fac obiectul donaţiei (succesiunii); 

- în cazul impozitelor indirecte, obiectul impunerii îl constituie produsul care face 
obiectul vânzării, serviciul prestat sau lucrarea executată, bunul importat sau exportat etc. 

Sursa impozitului arată din ce anume se plăteşte impozitul: din venit sau din avere.  
- veniturile ca sursă a impozitului pot îmbrăca mai multe forme: salariu, profit, dividende 

etc.; în cazul impozitului pe venit, sursa impozitului coincide în toate cazurile cu obiectul 
impunerii. 

- averea poate să apară fie sub forma de capital (în cazul acţiunilor emise de societăţile de 
capital), fie sub formă de bunuri (mobile şi imobile); la impozitele pe avere, de regulă, sursa nu 
coincide cu obiectul impunerii, pentru că impozitul se plăteşte din venitul realizat de  pe urma 
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averii respective şi numai în situaţii excepţionale se întâmplă ca impozitul să fie plătit direct din 
avere. 

Unitatea de impunere este reprezentată de unitatea de măsură în care se exprimă 
obiectul impozabil. La impozitul pe salarii unitatea de impunere este unitatea monetară, la 
impozitul pe clădiri - metrul pătrat de suprafaţă utilă, la impozitul funciar - hectarul etc. 

Cota impozitului  este reprezentată de impozitul aferent unei unităţi de impunere. Cota 
impozitului (cota de impunere) poate fi fixă, când impozitul aferent unităţii de impunere apare ca 
o mărime invariabilă, sau procentuală (proporţională, progresivă sau regresivă). Cota de 
impunere se poate exprima deci în mărimi absolute sau în mărimi relative. 

Asieta (modul de aşezare a impozitului) reprezintă măsurile care se iau de organele 
fiscale pentru stabilirea fiecărui subiect impozabil, a mărimii obiectului impozabil şi a 
cuantumului impozitului datorat statului. 

Termenul de plată - indică data la care sau intervalul de timp în interiorul căruia 
subiectul impozitului trebuie să-şi  achite obligaţia faţă de bugetul statului. Momentul în care 
plata unui venit bugetar devine exigibilă nu coincide întotdeauna cu cel al naşterii obligaţiei 
plătitorului faţă de buget.  

Obligaţia plătitorului apare, de regulă, în momentul în care el a intrat în posesia 
obiectului impozabil şi numai stingerea obligaţiei are loc la termenul de plată. Neachitarea 
impozitului până la termenul stabilit prin lege, atrage după sine şi obligaţia contribuabilului de a 
plăti şi majorările de întârziere. Prin normele în vigoare sunt prevăzute şi alte sancţiuni care se 
aplică contribuabililor în caz de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul statului, cum sunt: poprirea, 
executarea silită etc. 

5.2.3. Clasificarea impozitelor 

Impozitele instituite în majoritatea statelor lumii sunt caracterizate prin eterogenitatea lor 
determinată de deosebirile care privesc atât trăsăturile de formă, cât şi de conţinut. Pentru a 
observa mai uşor efectele diferitelor categorii de impozite pe plan economic, social şi politic, se 
impune cu necesitate gruparea acestora pe baza unor criterii ştiinţifice.  

1. După principalele trăsături de fond şi de formă, impozitele se împart în: impozite 
directe şi impozite indirecte. Aceasta  este cea mai importantă grupare a impozitelor, atât din 
punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic. 

a. Impozitele directe se stabilesc nominal în sarcina unor persoane fizice şi/sau juridice, 
în funcţie de veniturile şi/sau averea acestora şi pe baza cotelor de impozit prevăzute de lege. Ele 
se încasează direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. În funcţie de criteriile 
care stau la baza aşezării lor, impozitele directe se pot grupa în impozite reale şi impozite 
personale. 

Impozitele reale se caracterizează prin aceea că se stabilesc în legătură cu anumite 
obiecte materiale (de exemplu pământul, clădirile, fabricile, magazinele etc.) făcându-se 
abstracţie de situaţia personală a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite şi impozite 
obiective sau pe produs, deoarece se aşază asupra produsului sau venitului brut al obiectului 
impozabil, fără a se ţine cont de situaţia subiectului impozabil. 

Impozitele personale ţin cont, în primul rând,  de situaţia personală a subiectului 
impozabil, motiv pentru care se mai numesc şi impozite subiective. 

În raport de materia impozabilă vizată, impozitele personale îmbracă forma impozitelor 
pe venit (care pot fi impozite pe venitul persoanelor fizice şi impozite pe venitul persoanelor 
juridice) şi impozitelor pe avere (impozite asupra averii propriu-zise; impozite pe circulaţia 
averii; impozite pe creşterea averii). 

b. Impozitele indirecte  nu se stabilesc direct şi nominativ asupra subiectului impozabil, 
ci se aşază asupra vânzării bunurilor (de consum, de lux etc.) şi serviciilor (de transport, 
hoteliere, spectacole etc.). Dacă impozitele directe vizează venitul şi/sau averea, impozitele 
indirecte vizează cheltuirea acestora. După formele de manifestare, impozitele indirecte pot fi 
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grupate astfel: taxe de consumaţie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale şi taxe de 
înregistrare şi de timbru. 

2. După obiectul impunerii  deosebim: impozite pe venit, impozite pe avere şi impozite 
pe cheltuieli. Dacă impozitele pe venit şi impozitele pe avere vizează existenţa acestora, 
impozitele pe cheltuieli vizează tocmai cheltuirea veniturilor şi a averilor. 

3. După scopul urmărit  la introducerea lor, impozitele se grupează în: impozite 
financiare (cu caracter fiscal) şi impozite cu caracter de ordine.  

Impozitele financiare sunt instituite în vederea realizării de venituri pentru acoperirea 
cheltuielilor statului. În această categorie se includ: impozitele pe venit, taxele de consumaţie ş.a.  

Impozitele de ordine sunt introduse, în primul rând, pentru limitarea unei acţiuni sau în 
vederea atingerii unui ţel care nu are caracter fiscal. Astfel, prin instituirea unor taxe ridicate la 
vânzarea băuturilor alcoolice şi a tutunului se urmăreşte limitarea consumului acestora având în 
vedere efectul lor nociv asupra organismului uman. 

4. După frecvenţa cu care se încasează la bugetul statului,  impozitele pot fi: 
- permanente, când se încasează periodic (de regulă anual) la bugetul statului; 
- incidentale  sau întâmplătoare, când se instituie şi se încasează  o singură dată (de 

exemplu impozitul pe substanţa averii sau pe câştigul excepţional de război). 
5. După aria de cuprindere a materiei impozabile, deosebim: impozite analitice şi 

impozite sintetice. 
 Impozitul analitic este un impozit aşezat asupra elementelor unui patrimoniu sau asupra 

unei operaţii izolate, respectiv asupra unei singure categorii de venit denumită cedulă. 
 Impozitul sintetic este aşezat asupra unui ansamblu de operaţiuni sau de venituri şi 

constă în impunerea acestui ansamblu de operaţiuni sau de venituri o singură dată. 
Impozitul analitic este cel mai adesea aşezat în cote proporţionale, pe când impozitul 

sintetic este stabilit, de regulă, în cote progresive. Impozitele sintetice sunt cele mai neutre, din 
punct de vedere economic, şi au un randament fiscal mai bun decât impozitele analitice. 

6. După instituţia care le administrează,  în statele de tip federal întâlnim: impozite 
federale, impozite ale statelor (provinciilor) membre ale federaţiei şi impozite locale, iar în 
statele de tip unitar deosebim: impozite ale administraţiei centrale de stat şi impozite ale 
colectivităţilor locale. 

Impozitele mai pot fi grupate şi după alte criterii, astfel: 
-  după modul de aşezare (impozite specifice şi impozite ad-valorem); 
- după tipul cotelor de impunere utilizate (impozite proporţionale, impozite progresive, 

impozite regresive); 
- după modul de stabilire al sarcinii fiscale (impozite de repartiţie şi impozite de cotitate) 

etc. 

5.2.4. Impunerea 

Impunerea  este reprezentată de ansamblul de măsuri şi operaţii efectuate în baza legii, 
care au drept scop stabilirea impozitului ce revine în sarcina unei anumite persoane fizice sau 
juridice. Pentru ca un sistem fiscal să poată fi considerat raţional trebuie să satisfacă o serie de 
cerinţe sau principii, care se referă la dimensionarea, aşezarea şi perceperea impozitelor, precum 
şi la obiectivele social-economice urmărite de politica fiscală. 

Prin urmare, impunerea are atât o latură politică cât şi una de ordin tehnic.  
Din punct de vedere politic, prin impunere se urmăreşte ca fiecare impozit introdus să 

răspundă cerinţelor unor anumite principii şi anume: principiilor de echitate fiscală, de politică 
financiară, de politică economică şi social-politice. 

Din punct de vedere tehnic, impunerea se concretizează în ansamblul metodelor şi 
tehnicilor utilizate pentru  identificarea şi stabilirea mărimii obiectului impozabil, determinarea  
cuantumului impozitului, urmărirea şi perceperea acestuia. 
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A.	Principiile	impunerii	
Într-o interpretare contemporană, principiile ce trebuie să stea la baza impunerii se 

grupează în patru categorii: principii de echitate fiscală, principii de politică financiară, principii 
de politică economică şi principii social-politice. 

1. Principiile de echitate fiscală 
Echitatea fiscală, ca noţiune, semnifică dreptate socială în materie de impozite. Pentru 

respectarea acestui principiu este necesară impunerea diferenţiată a veniturilor şi a averii şi 
stabilirea unui minim neimpozabil, pentru persoanele care realizează venit sub un anumit plafon. 
Atunci când se apelează la spiritul de justiţie în repartizarea sarcinilor fiscale între membrii 
societăţii, trebuie să se facă distincţie între egalitate în faţa impozitului şi egalitate prin 
impozit . 

Egalitatea în faţa impozitului presupune ca impunerea să se facă în acelaşi mod, pentru 
toate persoanele fizice şi juridice, indiferent de locul unde domiciliază sau îşi au sediul, adică să 
nu existe deosebiri de tratament fiscal de la o zona la alta a ţării. Totodată, impunerea să se facă 
în acelaşi mod pentru toate activităţile economice, indiferent de forma juridică în care sunt 
organizate şi funcţionează acestea, producători individuali sau întreprinderi de diferite 
dimensiuni. 

Egalitatea prin impozit presupune diferenţierea sarcinii fiscale de la o persoană la alta, 
în funcţie de o serie de criterii economice şi sociale, printre care amintim: mărimea absolută a 
materiei impozabile, situaţia personală a subiectului impozabil, natura şi provenienţa veniturilor. 

În funcţie de unghiul din care este privită echitatea, aceasta poate sa fie pe orizontală sau 
pe verticală. În primul caz se compară sarcina fiscală la care este supusă o persoană fizică sau 
juridică pentru veniturile realizate dintr-o anumită sursă, cu sarcina fiscală la care este supusă o 
altă persoană pentru venituri de aceeaşi mărime,  realizate din alte surse. În cel de-al doilea caz 
se compară sarcina fiscală aferentă unor venituri realizate de  persoane diferite, dar care au 
aceiaşi sursa de provenienţă.  

Asigurarea în practică a echităţii fiscale presupune îndeplinirea cumulativă a 
următoarelor condiţii:  

a) stabilirea minimului neimpozabil, adică legiferarea scutirii de impozit a unui venit 
minim care să permită satisfacerea nevoilor de trai strict necesare. Această condiţie poate fi 
respectată numai în legătură cu impozitele directe, neavând aplicabilitate în cazul impozitelor 
indirecte; 

b) diferenţierea sarcinii fiscale a fiecărui contribuabil în funcţie de puterea 
contributivă pe care acesta o are, adică cu luarea în considerare a mărimii venitului şi averii care 
fac obiectul impunerii, precum şi a situaţiei personale a acestuia (căsătorit, cu sau fără persoane 
în întreţinere, celibatar etc.); 

c) asigurarea comparabilităţii sarcinilor fiscale între persoanele din cadrul aceleiaşi 
categorii sociale care au putere contributivă egală, şi între categoriile sociale, luate în ansamblu, 
cu aceeaşi putere contributivă; 

d) impunerea sa fie generală, adică să cuprindă toate categoriile sociale care realizează 
venituri dintr-o anumită sursă sau care posedă un anumit gen de avere, cu excepţia celor care se 
situează sub un anumit nivel. 

Respectarea echităţii fiscale este dată şi de felul cotelor de impozit utilizate.  
a. Impunerea în cote (sume) fixe  nu ţine seama de venitul sau averea contribuabilului şi 

nici de situaţia personală a acestuia. Ea a apărut sub forma unei dări pe locuitor şi s-a utilizat în 
orânduirea feudală şi în primele stadii de dezvoltare a capitalismului, în special.  

b. Impunerea în cote procentuale  poate fi întâlnită sub forma impunerii în cote 
proporţionale, în cote progresive şi în cote regresive. 

1. Impunerea în cote proporţionale este o manifestare directă a principiului egalităţii în 
faţa impozitelor. Conform acestei impuneri se aplică aceeaşi cotă de impozit indiferent de 
mărimea obiectului impozabil, păstrându-se în permanenţă aceeaşi proporţie între impozit şi 
volumul venitului (valoarea averii).  
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Deşi prin introducerea impunerii în cote proporţionale s-a făcut  un pas înainte faţă de 
impunerea în cote (sume) fixe, nici în acest caz nu s-a respectat echitatea în materie fiscală, 
pentru că nu s-a avut în vedere faptul că puterea contributivă a diferitelor categorii sociale este 
diferită în funcţie de mărimea absolută a veniturilor pe care le realizează şi de valoarea absolută a 
averii pe care o posedă.  

În prezent, impunerea în cote proporţionale se foloseşte atât în cazul impozitelor directe 
(de exemplu, în unele ţări pentru calculul impozitului pe profitul societăţilor de capital), cât şi în 
cazul impozitelor indirecte (de exemplu, la taxa pe valoarea adăugată, la taxele vamale, la taxele 
de timbru etc.). 

2. Impunerea în cote progresive s-a introdus, în unele ţări, în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, iar în altele (de fapt acestea reprezintă majoritatea) la începutul secolului al XX-lea. 
Impunerea  progresivă constă în aceea că odată cu creşterea venitului (averii) are loc şi 
creşterea cotei impozitului astfel încât impozitul creşte mai repede decât  obiectul  impozabil.  
Cotele progresiei pot creşte fie într-un ritm constant, fie într-unul variabil.  

Impunerea progresivă cunoaşte în practica financiară două variante şi anume:  
- impunerea în cote progresive simple (globale); 
-     impunerea în cote progresive compuse (pe tranşe). 
Impunerea în cote progresive simple (globale) se caracterizează prin faptul că se aplică 

aceeaşi cotă de impozit asupra întregii materii impozabile aparţinând  unui contribuabil.  
Fiind vorba de o impunere progresivă, cota de impozit va fi cu atât mai mare, în limitele 

progresivităţii stabilite prin lege, cu cât venitul sau averea respectivă va fi mai mare. Impozitul 
datorat statului se obţine făcând produsul dintre mărimea obiectului impozabil (venitul, averea) 
şi cota de impozit aferentă nivelului acestuia  

Impunerea în cote progresive simple, deşi a condus la o apropiere importantă de ceea ce 
însemnă respectarea echităţii în domeniul impozitelor, are totuşi unele neajunsuri. Această 
modalitate de impunere dezavantajează pe contribuabilii care realizează  venituri al căror nivel 
se situează la limita imediat superioară celei până la care acţionează o anumită cotă.  

Impunerea în cote progresive compuse (pe tranşe) are ca trăsătură distinctivă divizarea 
materiei impozabile în mai multe tranşe (părţi), iar pentru fiecare tranşă de venit (avere) se 
stabileşte o anumită cotă de impunere. Prin însumarea impozitelor parţiale calculate pentru 
fiecare tranşă de venit (avere) în parte se obţine impozitul total de plată ce cade în sarcina unui 
contribuabil.  

Impunerea în cote progresive compuse (pe tranşe) este folosită mai mult pentru 
impunerea veniturilor obţinute de persoanele fizice şi uneori şi la unele impozite pe avere. 

3. În practica fiscală a unor state se întâlneşte şi impunerea în cote regresive, ca o 
consecinţă a impozitelor indirecte, în situaţia cumpărării unei mărfi sau a utilizării unui serviciu 
când impozitul plătit  este acelaşi, indiferent de mărimea veniturilor cumpărătorului. Aceasta 
face ca ponderea impozitului în venitul cumpărătorului să fie invers proporţională cu venitul 
acestuia. 

2. Principiile de politică financiară 
Din punct de vedere al politicii financiare, la introducerea unui nou impozit, se urmăreşte 

ca acesta să se caracterizeze printr-un randament fiscal ridicat, să fie stabil şi elastic. De 
asemenea, în cadrul principiilor de politică financiară se urmăresc şi aspecte legate de tipul şi 
numărul impozitelor utilizate de stat pentru procurarea veniturilor sale.  

Pentru ca un impozit să aibă un randament fiscal ridicat se cer a fi îndeplinite mai 
multe condiţii, şi anume: 

a) impozitul să aibă un caracter universal, adică să fie plătit de toate persoanele fizice 
şi/sau  juridice care obţin venituri din aceeaşi sursă sau posedă acelaşi gen de avere. 
Universalitatea impozitului presupune, în aceeaşi măsură, ca întreaga materie impozabilă 
(totalitatea veniturilor realizate sau toată averea pe care o posedă) a unei persoane să fie supusă 
impunerii; 
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b) este necesar să nu existe posibilităţi, legale sau nelegale, de sustragere de la 
impunere a unei părţi din materia impozabilă; 

c) volumul cheltuielilor legate de aşezarea şi perceperea impozitului să fie cât mai 
redus. 

Un impozit poate fi considerat stabil, dacă nu este influenţat, într-un sens sau altul, de 
mutaţiile de ordin conjunctural ale ciclului economic. Altfel spus, randamentul unui impozit 
considerat stabil nu trebuie să sporească concomitent cu creşterea volumului producţiei şi a 
veniturilor în perioadele favorabile ale ciclului economic şi nici să scadă în perioadele de criză şi 
depresiune ale ciclului economic. 

În ceea ce priveşte elasticitatea impozitului, aceasta presupune ca impozitul să poată fi 
adaptat în permanenţă necesităţilor de venituri ale statului. Astfel, dacă se înregistrează o 
creştere a cheltuielilor bugetare este necesar ca impozitul să poată fi majorat corespunzător şi 
invers. Realităţile bazate pe practica fiscală, au demonstrat că, de regulă, elasticitatea impozitului 
acţionează mai ales în sensul majorării încasărilor din impozit. 

Legat de felul şi numărul impozitelor utilizate pentru procurarea veniturilor necesare 
statului, s-au conturat două concepţii:  

- una susţine că este suficient un singur impozit reprezentativ; 
- cealaltă susţine necesitatea instituirii şi perceperii mai multor impozite.  
Complexitatea vieţii economice şi sociale actuale, diversitatea surselor de venit şi a 

formelor pe care le îmbracă averea, multitudinea de cerinţe de ordin financiar, economic şi social 
la care trebuie să răspundă impozitele în perioada contemporană, face ca majoritatea 
specialiştilor să recomande utilizarea unui sistem pluralist de impozite, şi toate statele aplică, în 
diferite variante, acest sistem. 

3. Principiile de politică economică 
Statul foloseşte impozitele nu numai ca mijloc de procurare a veniturilor bugetare ci şi 

pentru a exercita o anumită influenţă în viaţa economică şi socială. 
Acest lucru se poate realiza prin două modalităţi: 
- printr-o intervenţie de natură conjuncturală (presiune sau relaxare fiscală); 
- printr-o intervenţie de natură structurală (impulsionarea dezvoltării unor ramuri sau 

subramuri economice, stimularea ori reducerea producţiei sau a consumului unor mărfuri, 
extinderea sau, dimpotrivă, restrângerea relaţiilor comerciale cu străinătatea etc.). 

În ceea ce priveşte prima modalitate de intervenţie, reducerea presiunii fiscale permite 
creşterea puterii de cumpărare a cetăţenilor şi reducerea preţurilor produselor, favorizând 
dezvoltarea tranzacţiilor şi stimularea creşterii economice. Dimpotrivă, o creştere a presiunii 
fiscale va diminua puterea de cumpărare a cetăţenilor, va obliga la o restrângere a consumului, 
frânând ritmul creşterii economice. 

În ceea ce priveşte a doua modalitate de influenţare a activităţilor economice, reţinem 
următoarele aspecte: 

- prin măsurile de ordin fiscal cum sunt: stabilirea unor taxe vamale ridicate la importul 
mărfurilor de acelaşi fel produse în alte ţări; reducerea sau scutirea de impozitele directe a 
mărfurilor autohtone; micşorarea impozitelor directe stabilite în sarcina agenţilor economici; 
facilitarea amortizării accelerate a capitalului fix, ceea ce determină reducerea profitului 
impozabil ş.a., se poate acţiona pentru încurajarea dezvoltării unei ramuri sau subramuri 
economice. Tot în acest sens acţionează şi acordarea de subvenţii de la bugetul statului 
întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea într-o anumită ramură sau subramură economică; 

- regimul fiscal favorabil poate fi utilizat şi în vederea dezvoltării în profil teritorial, fiind 
cunoscută practica acordării unor facilităţi fiscale celor care iniţiază activităţi economice în 
zonele mai puţin dezvoltate; 

- în vederea extinderii relaţiilor comerciale cu străinătatea, statul apelează la încurajarea 
exportului prin restituirea parţială sau integrală a impozitelor indirecte aferente mărfurilor 
exportate. În aceeaşi direcţie poate acţiona şi reducerea taxelor vamale percepute la importul 
mărfurilor provenite din diferite ţări; 
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- limitarea relaţiilor comerciale cu străinătatea poate fi realizată fie prin practicarea unor 
taxe vamale cu caracter protecţionist la importul anumitor mărfuri, fie prin introducerea unor 
taxe vamale la exportul mărfurilor respective.  

Acest ultim procedeu este mai rar întâlnit în perioada contemporană deoarece majoritatea 
statelor sunt interesate de încurajarea exporturilor  (cu titlul de excepţie, este practicat, în special, 
de ţări în curs de dezvoltare pentru a limita exportul de materii prime şi a încuraja exportul de 
produse manufacturate); 

- în sfârşit, pârghiile fiscale sunt utilizate de state şi pentru atragerea de capital străin. 
4. Principiile social-politice   
Politica fiscală promovată de unele state vizează, în mod frecvent, şi realizarea unor 

obiective social-politice. Sunt situaţii când partidul de guvernământ urmăreşte ca politica fiscală 
pe care o promovează să fie în concordanţă cu interesele celor pe care îi reprezintă. Uneori, prin 
intermediul măsurilor cu caracter fiscal, partidul de guvernământ încearcă să-şi menţină influenţa 
în rândul unor categorii sociale, în special în preajma alegerilor. 

Este cunoscută de asemenea, practica acordării unor facilităţi contribuabililor cu venituri 
reduse şi celor care au persoane în întreţinere. 

Sunt situaţii când impozitele sunt folosite şi pentru a limita consumul unor produse care 
au efecte dăunătore asupra sănătăţii (tutun, băuturi alcoolice). Există şi ţări în care, pentru a se 
influenţa creşterea natalităţii, se practică un impozit special asupra celibatarilor şi a persoanelor 
căsătorite fără copii. 

B.	Aşezarea	impozitului	
Aşezarea impozitului presupune efectuarea mai multor operaţiuni succesive, astfel: 

stabilirea mărimii obiectului impozabil, determinarea cuantumului impozitului şi perceperea 
(încasarea) şi urmărirea impozitelor; 

1. Prima operaţie în cadrul procesului de aşezare o constituie stabilirea obiectului 
impozabil care presupune: 

- constatarea existenţei materiei impozabile; 
- evaluarea materiei impozabile. 
a. Constatarea existenţei materiei impozabile se efectuează, de regulă, concomitent cu 

identificarea plătitorului şi urmăreşte supunerea la impunere a tuturor elementelor componente 
ale acesteia. 

b. Evaluarea materiei impozabile presupune determinarea dimensiunii acesteia. Acest 
lucru se poate realiza prin două metode: metoda evaluării indirecte sau pe bază de prezumţie şi 
metoda evaluării directe sau pe bază de probe. 

 Evaluarea indirectă a materiei impozabile se poate realiza prin trei variante şi anume: 
evaluarea pe baza indiciilor exterioare ale obiectului impozabil, evaluarea forfetară şi evaluarea 
administrativă. 

Evaluarea pe baza indiciilor (semnelor) exterioare ale obiectului impozabil este specifică 
impozitelor de tip real, permiţând stabilirea doar cu aproximaţie a valorii obiectului impozabil, 
fapt pentru care dă o imagine cu totul aproximativă a mărimii obiectului supus impunerii 
(pământ, clădiri, activităţi industriale).  

Evaluarea forfetară, constă în aceea că organele fiscale, cu acordul subiectului 
impozabil, atribuie o anumită valoare obiectului impozabil, fără ca vreuna din părţi să aibă 
pretenţia că aceasta a fost determinată cu exactitate. 

Evaluarea administrativă, constă în aceea că organele fiscale stabilesc valoarea materiei 
impozabile pe baza elementelor (datelor) de care dispun. Dacă subiectul impozitului nu este de 
acord cu mărimea obiectului impozabil astfel stabilită, este obligat să facă dovada afirmaţiilor 
sale. 

 Evaluarea directă a materiei impozabile, se poate realiza, la rândul ei, prin două 
variante: evaluarea pe baza declaraţiei unei terţe persoane şi evaluarea pe baza declaraţiei 
contribuabilului (plătitorului de impozit). 
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Evaluarea pe baza declaraţiei unei terţe persoane  se utilizează în situaţia în care o terţă 
persoană are cunoştinţă despre mărimea obiectului impozabil. Terţa persoană este obligată, prin 
lege, să prezinte organului fiscal o declaraţie scrisă în acest sens. Astfel, agenţii economici 
declară salariile pe care le plătesc angajaţilor lor, chiriaşii declară chiria plătită proprietarului etc.  

Evaluarea pe baza declaraţiei contribuabilului  se realizează cu participarea directă a 
subiectului impozitului. În vederea impunerii, subiectul impozitului este obligat să ţină o anumită 
evidenţa, să întocmească bilanţ fiscal şi să prezinte o declaraţie cu privire la venitul şi averea sa, 
pe baza căreia organele fiscale evaluează materia impozabilă.  

2. A doua operaţie în cadrul procesului de aşezare a impozitului o constituie stabilirea 
cuantumului impozitului datorat de subiectul impozabil. După modul de stabilire a impozitului 
datorat, impozitele se pot grupa în impozite de repartiţie şi impozite de cotitate. 

Impozitele de repartiţie sau de contigentare  s-au practicat în perioada feudalismului şi 
în primele stadii de dezvoltare ale capitalismului şi se caracterizează prin aceea că statul stabilea 
suma globală a impozitelor ce trebuie încasate de pe întreg teritoriul ţării. Această sumă era apoi 
repartizată din treaptă în treaptă pe unităţi administrativ-teritoriale, pe subiecte sau obiecte 
impozabile. 

Impozitele de cotitate  se stabilesc prin aplicarea unor cote procentuale pe fiecare obiect 
impozabil în parte. Dacă la impozitele de repartiţie stabilirea sarcinii fiscale se face de sus în jos, 
la impozitele de cotitate se procedează invers, adică pornind de la suma datorată de fiecare 
contribuabil se ajunge la suma ce revine statului de pe teritoriul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale.  

La impozitele de cotitate se ţine seama de mărimea materiei impozabile de care dispune 
fiecare contribuabil în parte, iar uneori, şi de situaţia personală a acestuia, respectiv starea civilă 
şi numărul persoanelor aflate în întreţinerea plătitorului de impozit. Pentru aceasta se corectează 
baza de calcul a impozitului, adică valoarea materiei impozabile sau se corectează cuantumul 
impozitului stabilit după criteriile generale. Din cele menţionate putem trage concluzia că 
impozitele de repartiţie sunt mai inechitabile decât impozitele de cotitate. 

Prin urmare, superioritatea sistemului cotităţii faţă de cel al repartiţiei este incontestabilă, 
aspect ce determină statele moderne să practice, pe scară largă, procedeul cotităţii. 

3. A treia operaţie în cadrul acţiunii de aşezare a impozitului o reprezintă perceperea 
acestuia. În mod logic, după stabilirea cuantumului impozitului, organele fiscale aduc la 
cunoştinţă plătitorului suma datorată cu titlul de impozit şi termenele de plată ale acestuia, apoi 
trec la perceperea (încasarea) impozitului. În practică s-au utilizat trei metode de percepere a 
impozitelor şi anume:  

a) strângerea impozitelor de către unul din contribuabili din însărcinarea comunităţii în 
care trăia şi vărsarea lor la tezaurul public; 

b) încasarea impozitelor prin intermediul unor concesionari sau arendaşi, caz în care o 
persoană particulară avansa statului suma de bani care se estima că se va încasa de pe un anumit 
teritoriu, pe care urma să o recupereze din încasările făcute de la contribuabili; 

c) perceperea impozitelor de către organe specializate ale aparatului de stat. Această 
metodă s-a generalizat în perioada capitalismului premonopolist şi se utilizează şi în prezent.  

În condiţiile existenţei unui aparat fiscal, perceperea impozitelor se realizează pe trei căi, 
astfel: 

1) organele fiscale încasează impozitul direct de la contribuabil. Această cale cunoaşte la 
rândul său două variante:  

- prima, când organul fiscal se deplasează la contribuabil pentru a cere plata impozitului, 
caz în care spunem că impozitul este cherabil; 

- a doua, când contribuabilul se deplasează din proprie iniţiativă la organul fiscal, pentru 
a-şi achita obligaţia fiscală, caz în care spunem că impozitul este portabil; 

2) încasarea impozitului de către organele fiscale prin stopajul la sursă; această cale 
constă în aceea că impozitul se calculează, se reţine şi se varsă la bugetul statului de către o terţă 
persoană. Astfel, societăţile comerciale, regiile autonome, instituţiile publice ş.a. sunt obligate să 
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calculeze şi să reţină impozitul pe salarii, datorat de personalul acestora, şi să-l verse la bugetul 
de stat; editurile sunt obligate să calculeze şi să reţină din drepturile de autor impozitul pe venit 
pe care îl varsă la bugetul statului etc.; 

3) perceperea impozitului prin aplicarea de timbre fiscale mobile se utilizează în cazul 
taxelor datorate statului pentru acţiunile în justiţie, pentru actele, certificatele şi alte documente 
eliberate de notarii publici şi de alte organe ale administraţiei de stat. 

C.	Criteriile	de	impunere	
 Criteriile de impunere încearcă să rezolve problema (de natură politică) autorităţilor 
fiscale ce sunt îndreptăţite să impună veniturile obţinute sau averea deţinută de contribuabili 
din/în mai multe state. 
 În funcţie de interesele fiecărui stat în stimularea sau frânarea unor activităţi aducătoare 
de venituri şi ţinându-se cont de acordurile încheiate între state, în practica fiscală internaţională 
se întâlnesc următoarele criterii de impunere:  criteriul originii veniturilor (teritorialităţii), 
criteriul domiciliului (rezidenţei) şi criteriul naţionalităţii (cetăţeniei). 

În conformitate cu criteriul originii veniturilor (teritorialităţii), impunerea se 
efectuează de către organele fiscale din ţara pe al cărei teritoriu s-au realizat veniturile sau 
averea, făcându-se abstracţie de naţionalitatea sau reşedinţa beneficiarilor de venituri.  

Potrivit criteriului domiciliului (rezidenţei) impunerea veniturilor şi a averii  se 
efectuează de către autoritatea fiscală din ţara căreia îi aparţine rezidentul, fără a se ţine cont 
dacă veniturile sau averea care fac obiectul impunerii sunt obţinute, respectiv se află pe teritoriul 
acelui stat sau în afara acestuia.  

Conform criteriului naţionalităţii (cetăţeniei), un stat impune rezidenţii săi, care 
realizează venituri sau posedă avere din (în) statul respectiv, indiferent dacă ei locuiesc sau nu în 
ţara lor. 

Prin aplicarea acestui criteriu, statul urmăreşte ca veniturile şi averea realizate (situate) pe 
teritoriul său de către rezidenţii săi, care din diferite motive locuiesc o perioadă într-o altă ţară, să 
fie impuse   de organele sale fiscale. 

Aplicarea unuia sau altuia dintre aceste criterii este o opţiune ce aparţine fiecărui stat, 
dar trebuie avute în vedere şi acordurile încheiate între state pentru evitarea dublei impuneri 
fiscale internaţionale. Aceasta întrucât, modul în care sunt aplicate aceste criterii poate conduce 
la apariţia dublei impuneri.  

D.	Dubla	impunere	juridică	internaţională	şi	metodele	de	evitare	a	acesteia		
Dubla impunere reprezintă supunerea aceleiaşi materii impozabile şi pentru aceeaşi 

perioadă de timp, la unul sau mai multe impozite, de către aceeaşi autoritate fiscală (dublă 
impunere economică) sau de autorităţi fiscale diferite (dublă impunere juridică internaţională). 

Apariţia dublei impuneri juridice internaţionale este consecinţa, pe de o parte, a 
fenomenului de internaţionalizare a activităţilor economice care face ca persoanele fizice şi 
juridice să realizeze venituri sau să deţină averi pe teritoriul altor state, iar pe de altă parte, a 
criteriilor diferite de impunere ce stau la baza sistemelor fiscale.  

Ea poate apărea în cazul obţinerii de către rezidenţii unui stat a unor venituri pe 
teritoriile altor state. În acest caz cunoaşterea  practicii fiscale internaţionale are o deosebită 
importanţă deoarece poate stimula  sau frâna lărgirea cooperării între diferitele state ale lunii şi 
intensificarea relaţiilor  economice şi financiare dintre acestea. 

Dubla impunere juridică internaţională poate să apară numai în cazul impozitelor 
directe. În cazul impozitelor indirecte nu se pune problema dublei impuneri juridice, deoarece 
cetăţenii unui stat, atunci când se află pe teritoriul altui stat suportă, în calitate de  cumpărători, 
aceleaşi impozite, cuprinse în preţul mărfurilor cumpărate, ca şi cetăţenii din statul respectiv. 

De menţionat că, în cadrul aceluiaşi stat, supunerea aceluiaşi venit sau a aceleiaşi averi la 
mai multe impozite reprezintă o dublă impunere economică şi exprimă gradul fiscalităţii în 
ţara respectivă. 

Soluţionarea problemei dublei impuneri juridice internaţionale este posibilă printr-o 
înţelegere între statele interesate care să stabilească pentru fiecare categorie de venit sau avere 
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cine este competent să perceapă impozitul, dar se poate evita şi pe baza unor măsuri legislative 
unilaterale. 

Evitarea dublei impuneri prin măsuri legislative unilaterale (de exemplu, prin acordarea 
de reduceri sau scutiri de impozit  pentru veniturile obţinute de rezidenţii unui stat în străinătate 
etc.) este mai dificil de realizat datorită  particularităţilor existente  în fiecare ţară în ceea ce 
priveşte reglementările şi tehnicile fiscale. 

Evitarea dublei impuneri juridice internaţionale pe baza unor convenţii bi- sau 
multilaterale între state rezolvă în mai bune condiţii problemele complexe care apar în acest 
domeniu.  

Convenţia pentru evitarea dublei impuneri se aplică: 
- impozitelor pe venit şi pe avere, percepute în contul fiecăruia din statele contractante, al 

subdiviziunilor lor politice şi al colectivităţilor lor locale. Sub incidenţa convenţiei cad toate 
impozitele pe venit şi pe avere, indiferent de sistemul de percepere folosit; 

- persoanelor care sunt rezidente ale unui stat contractant sau ale fiecăruia dintre cele 
două state. Este vorba atât de persoane fizice, cât şi de persoane juridice, societăţi de persoane şi 
de capital, fundaţii etc. 

Deosebit de importantă este clarificarea domiciliului fiscal al unei persoane fizice care 
este rezidentă a celor două state contractante. Astfel: 

- în cazul persoanelor fizice, problema rezidenţei se rezolvă în raport de locuinţa 
permanentă sau/şi cetăţenia acestora.  

- în cazul persoanelor juridice, problema rezidenţei se rezolvă în funcţie de locul unde se 
află sediul conducerii sale efective.  
 Convenţiile model de evitare a dublei impuneri juridice internaţionale conţin şi unele 
soluţii aplicabile în relaţiile bilaterale dintre state, cele mai importante fiind următoarele: 

- veniturile care provin din exploatarea bunurilor imobile, exploatări agricole şi 
forestiere - se impun în statul contractant în care sunt situate bunurile respective; 

- beneficiile obţinute de agenţii economici se impun de către ţara pe teritoriul căreia 
acestea s-au realizat şi în care subiecţii respectivi au un sediu stabil de exploatare; 

- profiturile obţinute din exploatarea în trafic internaţional a navelor sau aeronavelor se 
impun în statul contractant unde se află conducerea efectivă a întreprinderii. Dacă sediul 
conducerii efective a unei întreprinderi de navigaţie se află la bordul unei nave, atunci acest sediu 
este considerat a fi în statul contractant în care se află portul de origine al navei sau, în lipsa unui 
asemenea port, în statul al cărui rezident este persoana care exploatează nava; 

- veniturile din dividende se impun atât în statul de origine, cât şi în statul de destinaţie, în 
proporţii stabilite prin înţelegere de către părţile contractante. De regulă, statul de origine al 
dividendelor are un drept limitat de impunere(impunându-le cu o cotă de cel mult 15%), 
considerându-se că statul de destinaţie este cel dintâi îndreptăţit la impunerea dividendelor. În 
stabilirea acestei modalităţi de impunere s-a avut în vedere faptul că statul de origine are dreptul 
să perceapă, în plus, un impozit asupra profitului societăţii de capital; 

- veniturile din dobânzi sunt  impuse în ambele state participante la convenţie, în proporţii 
convenite de acestea. Are prioritate la impunere statul de destinaţie a dobânzilor, iar statul de 
origine al acestora percepe un impozit care nu depăşeşte 10% din valoarea brută a dobânzilor; 

- veniturile din redevenţe se impun, de asemenea, în ambele state în procentele stabilite 
de comun acord, cu precizarea că statului de origine i se limitează cota de impozit pe care poate 
să o perceapă. Redevenţele constituie remuneraţii de orice fel plătite pentru folosirea sau 
concesionarea folosirii dreptului de autor, brevetelor, desenelor, echipamentului industrial, 
comercial sau ştiinţific  şi pentru informaţii privind experienţa dobândită în domeniul industrial, 
comercial sau ştiinţific; 

- veniturile care provin din exercitarea pe cont propriu a unei profesii libere se impune 
astfel: în statul de origine a veniturilor, când beneficiarul acestora dispune de un sediu stabil 
pentru exercitarea profesiei libere sau în caz contrar, în statul al cărui rezident este beneficiarul 
veniturilor;  
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- veniturile obţinute sub formă de salarii sau alte remuneraţii similare se impun, de 
regulă, în statul în care se desfăşoară activitatea retribuită; 

- averea formată din bunuri imobile se impune în statul în care se află bunurile respective 
iar averea concretizată în bunuri mobile este impusă în statul în care se află sediul stabil sau baza 
fixă. 

Pentru evitarea propriu-zisă a dublei impuneri juridice internaţionale, în practica 
internaţională se aplică mai multe metode sau procedee tehnice, în funcţie de criteriile adoptate 
de statele participante la convenţie, astfel: procedeul scutirii (totale sau progresive) şi procedeul 
creditării (obişnuite şi integrale). 

Potrivit procedeului scutirii totale, venitul realizat de rezidentul unei ţări într-o altă ţară, 
în care acesta a fost impus, se deduce în întregime din venitul total impozabil în ţara de reşedinţă. 
Practic, în cazul aplicării acestui procedeu, venitul realizat în străinătate de rezidentul unui stat şi 
supus impunerii acolo, nu se mai include în venitul impozabil în ţara de reşedinţă. 

Conform procedeului scutirii progresive, venitul obţinut de rezidentul unui stat în 
străinătate se adaugă la veniturile obţinute în ţara de reşedinţă numai pentru a se stabili cota 
progresivă de impozit, urmând ca această cotă, să se aplice apoi numai asupra veniturilor 
obţinute în ţara de reşedinţă. 

 Procedeul  “creditării” obişnuite  constă în aceea că impozitul plătit statului străin 
pentru venitul realizat pe teritoriul acestuia, de rezidentul unui alt stat, se deduce direct din 
impozitul datorat în ţara de reşedinţă, însă numai până la limita impozitului intern ce revine la un 
venit egal cu venitul obţinut în străinătate.  

Potrivit procedeului “creditării” integrale impozitul plătit în străinătate se deduce 
integral din impozitul datorat în ţara de reşedinţă, inclusiv în situaţiile în care primul impozit este 
mai mare decât cel intern aferent  aceluiaşi venit. 
 Până în anul 1990, ţările foste socialiste, între care şi România, încheiaseră două 
convenţii multilaterale privind evitarea dublei impuneri juridice internaţionale.  

După anul 1990, au început negocieri cu aceste ţări pentru semnarea unor convenţii 
bilaterale care să le înlocuiască pe cele multilaterale. În prezent, România are încheiate convenţii 
cu peste 80 de state, cuprinzând soluţii variate, în raport de interesele statelor contractante. 

Un principiu care guvernează relaţiile internaţionale este cel  al nediscriminării fiscale. 
Statele care semnează convenţia pentru evitarea dublei impuneri se angajează că nu vor aplica 
faţă de rezidenţii celorlalte state contractante sarcini fiscale mai grele decât faţă de proprii 
contribuabili aflaţi în aceeaşi situaţie. Aceasta nu înseamnă însă că un stat este obligat să acorde 
rezidenţilor celuilalt stat reducerile cu caracter personal din venitul impozabil şi nici reducerile 
de impozit în funcţie de sarcinile familiale pe care le acordă propriilor rezidenţi.  

5.3. IMPOZITELE DIRECTE 

5.3.1. Caracterizarea generală a impozitelor directe 

Impozitele directe constituie forma cea mai veche şi mai simplă de impunere. În evoluţia 
lor, impozitele directe au ţinut pasul cu dezvoltarea economică, fiind stabilite fie pe anumite 
obiecte materiale sau genuri de activitate, fie pe venit sau pe avere. Impozitele directe s-au 
întâlnit şi în orânduirile precapitaliste, dar au cunoscut o extindere şi o diversificare deosebită în 
capitalism. 

Impozitele directe prezintă anumite trăsături distinctive, astfel: 
- sunt impozite nominative, ce cad în sarcina unei anumite persoane fizice sau juridice; 
- se stabilesc în funcţie de veniturile sau averea contribuabililor, pe baza cotelor de 

impozit prevăzute de lege; 
- au un cuantum şi termene de plată  precis stabilite, acestea fiind aduse din timp la 

cunoştinţa plătitorilor; 
- subiectul şi suportatorul sunt, în intenţia legiuitorului,  una şi aceeaşi persoană; 
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- tehnica de percepere a celor mai multe impozite directe este cea a rolului „nominativ”. 
Analizând caracteristicile enunţate, se observă că impozitele directe sunt mai echitabile 

şi, deci, mai de preferat decât impozitele indirecte, deoarece la acestea din urmă consumatorii 
diverselor mărfuri şi servicii nu au posibilitatea să cunoască momentul şi, mai ales, suma ce vor 
plăti statului cu titlul de impozite indirecte. 

Potrivit indicatorilor specifici privind finanţele publice din România, luaţi în considerare 
la ordonarea veniturilor bugetare, impozitele directe sunt clasificate astfel: 

I. Impozitul pe profit (bugetul de stat şi bugetele locale); 
II. Impozite şi taxe de la populaţie (bugete locale): impozitul pe clădiri de la persoane 
fizice, taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice, impozitul pe 
terenuri de la persoane fizice şi alte impozite şi taxe de la populaţie; 
III. Impozitele pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice (bugete locale); 
IV. Impozitul pe venit (bugetul de stat, bugetele locale); 
V. Alte impozite directe (bugetul de stat şi bugetele locale); 
VI. Contribuţii (bugetele asigurărilor sociale): 

 - contribuţiile pentru asigurările sociale de stat datorate de angajaţi, angajatori, de alte 
persoane asigurate  (bugetul asigurărilor sociale de stat); 
 - contribuţii pentru asigurările pentru şomaj datorate de angajatori şi angajaţi (bugetul 
asigurărilor pentru şomaj); 
 - contribuţii pentru asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori şi angajaţi (bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate). 
 Aşa cum am arătat, impozitele directe sunt mai echitabile din punct de vedere fiscal decât 
cele indirecte, din care cauză o serie de ţări, ce au avut în vedere acest lucru, au procedat la 
luarea măsurilor pentru creşterea ponderii impozitelor directe în totalul resurselor financiare 
publice. Impozitele directe apar sub două forme: impozite reale şi impozite personale.  

5.3.2. Impozitele reale şi impozitele personale 

Impozitele directe au evoluat odată cu evoluţia producţiei de mărfuri, a societăţii, în 
general, şi cea a finanţelor publice, în special. De la sistemul de impunere pe obiecte materiale 
sau genuri de activităţi (impozite reale), din perioada de început a istoriei finanţelor publice, 
cele mai frecvente forme de manifestare a impozitelor directe, cunoscute astăzi, sunt cele privind 
impozitele pe venit şi pe avere (impozite personale). 

În categoria impozitelor de tip real, cele mai cunoscute în  practica financiară 
internaţională, sunt acelea care au ca obiect al impunerii pământul, clădirile, activităţile 
economice neagricole şi mişcarea capitalului bănesc. Aceste impozite s-au întâlnit în perioada 
descompunerii feudalismului şi în primele stadii de dezvoltare a capitalismului şi s-au prezentat, 
în principal, sub următoarele forme: impozitul funciar, impozitul pe clădiri, impozitul pe 
activităţi industriale, comerciale şi profesii libere şi impozitul pe capitaluri băneşti. 

Impozitele de tip real continuă să existe şi astăzi în unele ţări, în care agricultura ocupă 
un loc important în economia naţională, şi unde impozitul funciar conservă, în general, trăsăturile 
impozitelor reale.  

Specific impozitelor reale este faptul că se stabilesc pe baza unor criterii exterioare care 
dau o anumită imagine despre materia impozabilă,  dar nu şi despre puterea economică a 
subiectului impozitului. 

În cazul determinării impozitelor de tip real se avea în vedere produsul mediu brut 
estimat, şi nu venitul real al subiectul impozabil, metodă care îi dezavantaja pe micii producători 
şi comercianţi şi îi avantaja pe marii producători (aceştia aveau condiţii mai bune de muncă şi 
puteau, prin activităţile desfăşurate, să depăşească media veniturilor brute după care se determina 
impozitul real). 

Rezultă, deci, că impozitele de tip real au prezentat o serie de neajunsuri, printre care: 
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- nu se putea cuprinde în baza de impozitare, prin sistemul lor de aşezare, întreaga 
materie impozabilă, ceea ce conducea nemijlocit la practicarea fenomenului de evaziune fiscală 
pe scară largă; 

- prezentau un puternic caracter regresiv; 
- sufereau de lipsa unor reglementări unitare referitoare la aceste impozite. 
Trecerea de la impozitele reale la cele personale s-a produs, în unele ţări, în a doua 

jumătate a secolului al XIX-lea iar în altele, în perioada dintre cele două războaie mondiale.  
Înlocuirea impunerii reale cu impunerea personală s-a datorat mai multor cauze. 
Cauzele care au determinat schimbarea sistemului de aşezare a impozitelor directe au fost 

multiple, acest lucru devenind o necesitate obiectivă, în special datorită: creşterii cheltuielilor 
publice; cuprinderii în sistemul de impozitare şi a muncitorilor şi funcţionarilor care obţineau 
venituri din muncă; impozitelor indirecte, care erau tot mai apăsătoare pentru cei cu venituri 
mici; introducerii minimului neimpozabil şi acordării unor înlesniri familiilor mai numeroase şi 
care se confruntă cu diferite greutăţi. 

Impozitele directe personale, înlătură neajunsurile menţionate în cazul impozitelor 
reale şi ţin seama de situaţia personală a contribuabilului. În acelaşi timp, acestea  au permis 
instituirea minimului neimpozabil, adică scutirea de impozit a materiei impozabile realizate până 
la un anumit nivel considerat ca suficient pentru asigurarea unor condiţii decente de viaţă. 
Impozitele personale sunt întâlnite sub forma impozitelor pe venit şi a impozitelor pe avere. 

A.		Impozitele	pe	venit	
În cazul impozitelor pe venit în calitatea de subiect pot apărea atât persoanele fizice, cât 

şi persoanele juridice (societăţile comerciale) care realizează venituri din diferite surse.  

a.	Impozitele	pe	veniturile	persoanelor	fizice	
Plătitorii acestui impozit sunt persoanele fizice care au domiciliu sau rezidenţa într-un 

anumit stat, precum şi persoanele nerezidente care realizează venituri din surse situate pe 
teritoriul acelui stat. Uneori sunt supuse la plata acestor impozite şi societăţile de persoane care 
au renunţat la regimul fiscal aplicat societăţilor de capital.  

De la plata impozitului se acordă unele scutiri, fiind exceptaţi, de regulă, diplomaţii 
acreditaţi în statul respectiv (cu condiţia reciprocităţii) suveranii şi familiile regale, uneori 
militarii şi persoanele fizice care realizează venituri până la un anumit plafon. 

Obiectul impunerii îl constituie veniturile realizate care pot îmbrăca următoarele forme: 
salariul pentru angajaţi; profitul realizat din activităţi economice; dividendele repartizate 
acţionarilor; beneficiile realizate de micii întreprinzători şi liber-profesionişti; dobânzi încasate 
pentru sumele împrumutate; venituri din închirieri etc. de către muncitori şi funcţionari, 
întreprinzători, mici meşteşugari şi liber profesionişti etc.  

Venitul impozabil este cel care rămâne din venitul brut după ce se fac anumite scăzăminte 
cum sunt: cheltuielile de producţie, dobânzile plătite pentru creditele primite, sumele prelevate la 
fondul de amortizare şi fondul de rezervă, primele de asigurare, cotizaţiile la asigurările sociale, 
pierderile din activitatea anilor precedenţi, pierderile provocate de calamităţi ale naturii ş.a. 

Impozitul pe venit se aşază, în majoritatea cazurilor,  pe fiecare persoană care a realizat 
venituri, fiind o impunere individuală. Uneori acest lucru nu este posibil şi atunci, impozitul 
vizează un grup de persoane, caz în care impunerea se face pe ansamblul persoanelor care au 
participat la realizarea acestora adică pe o familie sau o gospodărie (se întâmplă frecvent acest 
fenomen în cazul impozitului agricol).  

În practica fiscală sunt cunoscute două sisteme de aşezare  a impozitelor pe veniturile 
persoanelor fizice: impunerea separată a fiecărui venit obţinut dintr-o anumită sursă şi 
impunerea globală a veniturilor, indiferent de sursa din care provin. 

Impunerea separată se realizează fie prin instituirea mai multor impozite, fiecare vizând 
veniturile dintr-o anumită sursă (impozite analitice), fie prin instituirea unui impozit unic, dar 
care asigură un tratament diferenţiat pentru fiecare categorie de venituri, denumită cedulă, în 
funcţie de natura veniturilor (impozit cedular). Impunerea separată permite tratarea diferenţiată a 
veniturilor, ca mod de aşezare şi nivel al cotelor de impunere, după sursa de provenienţă. 
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Impunerea globală presupune cumularea tuturor veniturilor realizate de o persoană 
fizică, indiferent de sursa de provenienţă şi supunerea venitului cumulat unui singur impozit 
(impozitul sintetic). Sistemul impunerii globale a veniturilor realizate de persoanele fizice este 
frecvent întâlnit în Franţa, Germania, Italia, Belgia, S.U.A., Marea Britanie etc. 

Pentru a evita neajunsurile pe care le prezintă fiecare din aceste metode de impunere, în 
unele ţări au fost întâlnite mult timp sisteme de impunere mixte, care îmbinau impunerea separată 
cu cea globală. În prezent, tendinţa care se manifestă pe plan mondial este de a se trece la 
impunerea globală chiar şi în ţările cu tradiţie în impunerea separată. 

Pentru determinarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice se utilizează cotele 
proporţionale sau progresive. În unele ţări venitul impozabil este supus mai întâi impunerii cu 
cote proporţionale şi apoi impunerii cu cote progresive. Se întâlneşte mai frecvent impunerea cu 
cote progresive compuse (pe tranşe). 

Impozitele pe veniturile persoanelor fizice se stabilesc, de regulă, pe baza declaraţiei de 
impunere a contribuabilului sau pe baza elementelor de care dispun organele fiscale. Impozitul 
astfel determinat se înscrie în debitul contribuabilului, în registrul de rol.  

Perceperea impozitelor se realizează fie prin stopajul la sursă, fie direct de la 
contribuabili. 

În România, în perioada 2000-2004, s-a trecut de la impunerea separată la impunerea 
globală, după care, începând cu anul 2005 se practică impunerea cu cotă unică de impozitare. 

b.	Impozitele	pe	veniturile	persoanelor	juridice	
Impozitul pe veniturile persoanelor juridice îmbracă diverse forme, în ceea ce priveşte 

denumirea. Astfel, în majoritatea ţărilor dezvoltate acest impozit este denumit: „impozit pe 
societăţi” sau „impozit pe capital”, iar în altele, printre care şi România, denumirea impozitului 
este cea de „impozit pe profit”. Acest impozit vizează, în ultimă instanţă, indiferent de denumire, 
profitul brut realizat de persoanele juridice, iar modul de impunere este influenţat, de regulă, de 
forma de organizare a acestora (societăţi de persoane sau de capital). 

În situaţia societăţilor de persoane, impunerea veniturilor se face, de regulă, pe baza 
tehnicilor aplicate la impunerea veniturilor persoanelor fizice, deoarece este dificil să se facă 
distincţie între averea fiecăruia dintre persoanele asociate şi patrimoniul societăţii respective. 

La societăţile de capital  profitul obţinut se repartizează, o parte, acţionarilor sub formă 
de dividend, proporţional cu participarea la capitalul social, iar o altă parte, rămâne la dispoziţia 
societăţii pentru constituirea unor fonduri.  

Se poate astfel vorbi de profitul societăţii înainte de repartizare, profitul repartizat 
acţionarilor cu titlul de dividend şi profitul rămas în final la dispoziţia societăţii. Prin urmare, 
există mai multe soluţii de impunere a profitului societăţilor de capital, astfel: 

a) se impune mai întâi profitul total obţinut de societate după care se impune separat 
profitul repartizat acţionarilor sub formă de dividende. Această modalitate de impunere, 
considerată clasică este întâlnită în Spania, S.U.A., Olanda, Elveţia etc. Se remarcă faptul că 
avem de-a face cu o dublă impozitare a veniturilor: o dată la societate şi a doua oară la acţionari. 
Pentru a atenua efectele dublei impozitări, profitul distribuit se impune în cote mai reduse fie la 
societate, fie la acţionari; 

b) se impun, separat, profitul rămas la dispoziţia societăţii şi apoi dividendele repartizate 
acţionarilor, modalitate care este considerată destul de echitabilă; 

c) se impun numai dividendele, exonerând de la impunere partea din profit rămasă la 
dispoziţia societăţii. Această modalitate de impunere este avantajoasă pentru societăţile de 
capital, stimulându-le în plasarea profitului obţinut în realizarea de noi investiţii; 

d) se impune numai partea din profit rămasă societăţii şi se exonerează de la impunere 
dividendele repartizate acţionarilor. Această modalitate de impunere încalcă principiul echităţii 
fiscale, pentru că scuteşte de la impunere dividendele cuvenite acţionarilor. 

Pentru determinarea venitului brut se porneşte, de regulă, de la rezultatele de bilanţ ale 
activităţii desfăşurate, la care se adaugă: rezultatele aferente stocurilor, veniturile din câştigurile 
de capital, dobânzile la conturile curente, veniturile din chirii, dobânzile la creditele acordate etc. 
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Din venitul brut astfel determinat, pentru obţinerea venitului impozabil, se scad: cheltuielile de 
producţie, dobânzile plătite, prelevările la fondul de rezervă şi la alte fonduri speciale, pierderile 
din activitatea anului curent şi din anii precedenţi, unele prelevări în scopuri social-culturale 
(pentru societăţile de binefacere, instituţii de cultură etc.). Limitele  şi condiţiile în care se fac 
aceste scăzăminte diferă de la o ţară la alta. Organele fiscale au sarcina de a urmări ca deducerile 
din venitul brut să se încadreze în limitele admise de lege. 

Impozitul pe venitul societăţilor de capital se determină, în general, cu ajutorul cotelor 
proporţionale cărora li se pot aplica unele corective. 

Impunerea veniturilor persoanelor juridice este, de regulă, anuală şi se face pe baza 
declaraţiei întocmite de acestea.  

În România, după decembrie 1989, sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor 
juridice a cunoscut nenumărate modificări şi ajustări, în corelaţie cu schimbările intervenite în 
derularea reformei economico-sociale. 

c. Contribuţiile obligatorii 
În categoria impozitelor directe (pe venit) se includ şi contribuţiile pentru securitate 

socială, deoarece acestea au un caracter obligatoriu şi se stabilesc atât în sarcina angajatorilor 
(persoane juridice si fizice care angajează forţă de muncă), cât şi în cea a angajaţilor. Totodată, 
astfel de contribuţii plătesc şi cei care lucrează pe cont propriu (independenţi), fiecare dintre 
categoriile enumerate cunoscând dinainte cât şi când au de plătit. 

Datorită acestor caracteristici, contribuţiile pentru securitate socială îndeplinesc condiţiile 
de bază specifice impozitelor directe. 

În România, principalele categorii de contribuţii obligatorii sunt: 
- contribuţia la asigurările sociale de stat (CAS) care se constituie ca venit al bugetului 

asigurărilor sociale de stat; 
- contribuţia la fondul asigurărilor sociale de sănătate (CASS), venit al bugetului 

fondului asigurărilor sociale de sănătate; 
- contribuţia de şomaj, care se constituie ca venit al bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

B.	Impozitele	pe	avere	
Impozitele pe avere au fost instituite în strânsă legătură cu dreptul de proprietate asupra 

unor bunuri mobile şi imobile. Impozitele pe avere se întâlnesc, în practica financiară, sub trei 
forme şi anume: impozitele propriu-zise asupra averii, impozitele asupra circulaţiei averii şi 
impozite asupra creşterii averii. 

a) Impozitele propriu-zise asupra averii  pot fi de două feluri:  
- impozite stabilite asupra averii, dar care se plătesc din venitul produs de averea 

respectivă; 
- impozite pe substanţa averii; în acest caz, impozitul duce la micşorarea materiei 

impozabile, fiind perceput din substanţa averii, motiv pentru care se întâlneşte destul de rar ca şi 
impozit permanent. 

În categoria impozitelor propriu-zise asupra averii mai des întâlnite sunt următoarele: 
impozitele pe proprietăţi imobiliare şi  impozitele asupra activului net. 

1. Impozitele pe proprietăţi imobiliare sunt impozite analitice şi se întâlnesc frecvent sub 
forma impozitelor asupra terenurilor şi clădirilor. În cazul acestor impozite baza impozabilă o 
constituie, adesea, valoarea de achiziţie, valoarea de înlocuire, valoarea declarată de proprietar 
sau veniturile capitalizate privind bunurile respective.  

De regulă, cotele de impozit sunt scăzute pentru a putea fi suportate uşor din veniturile 
produse de averea respectivă şi pentru a nu afecta substanţa averii.   

2. Impozitul asupra activului net  are ca obiect întreaga avere mobilă şi imobilă a unui 
subiect. În unele ţări acest impozit este datorat atât de persoanele fizice cât şi de cele juridice (de 
exemplu, în Suedia, Austria, Germania etc.), iar în altele, fie numai de persoanele fizice (în 
Danemarca şi Olanda), fie numai de societăţile de capital (Canada).  

Sub incidenţa acestui impozit ar trebui să cadă toate activele care pot fi evaluate. În 
realitate se impun: patrimoniul agricol şi cel forestier, fondul funciar, bunurile mobile şi imobile 
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utilizate pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, a profesiei libere etc., din care s-au dedus 
datoriile care le grevează. Pentru determinarea impozitului pe activul net se folosesc fie cotele 
proporţionale, fie cotele progresive. 

În România, impozitele asupra averii propriu-zise au denumiri asemănătoare celor 
practicate pe plan internaţional, respectiv: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra 
mijloacelor de transport. 

b) Impozitele pe circulaţia averii  au ca obiect al impunerii trecerea dreptului de 
proprietate asupra anumitor bunuri de la o persoană la alta.  

În raport cu modalitatea în care are loc transmiterea dreptului de proprietate, întâlnim: 
1. impozite asupra transferului cu titlu gratuit a dreptului de proprietate (impozitul pe 

succesiuni; impozitul pe donaţii); 
2. impozite asupra transferului cu titlu oneros a dreptului de proprietate. 
1. Impozitele asupra transferului cu titlu gratuit a dreptului de proprietate 
În cazul impozitului pe succesiuni, obiectul impozitului îl constituie averea primită drept 

moştenire de o persoană fizică.   Sarcina fiscală se stabileşte fie asupra întregului activ 
succesoral (de exemplu, în Marea Britanie, SUA, Australia etc.), independent de modul de 
împărţire între moştenitori, fie asupra fiecărei părţi succesorale (de exemplu în Franţa, Belgia, 
Germania etc.) în condiţiile progresivităţii impozitului.  

Subiectul impunerii îl constituie moştenitorii şi legatarii lor, iar materia impozabilă este 
reprezentată de averea lăsată ca moştenire, din care au fost deduse în prealabil datoriile care 
grevează succesiunea.  

Determinarea impozitului se face pe baza cotelor progresive, al căror nivel este 
diferenţiat în funcţie de valoarea succesiunii şi de gradul de rudenie între decujus (decedat) şi 
moştenitorii acestuia. La aceeaşi valoare a averii lăsată moştenire, impozitul este cu atât mai 
mare cu cât gradul de rudenie este mai îndepărtat. 

Impozitul pe donaţii s-a instituit pentru a preveni eludarea impozitului pe succesiuni pe 
calea efectuării de donaţii de avere în timpul vieţii. Obiectul impozitului pe donaţii îl constituie 
averea primită drept donaţie de o persoană fizică. La determinarea valorii impozabile, adesea nu 
operează reducerile care se fac în cazul succesiunilor. Subiectul impozabil este persoana care a 
primit donaţia şi este numită donatar.  

Impozitul se calculează în cote progresive, al căror nivel este influenţat de valoarea averii 
donate, de gradul de rudenie între donator şi donatar şi, uneori, şi de momentul şi scopul donaţiei 
respective.  

2. Impozitele asupra transferului cu titlu oneros a dreptului de proprietate se percep 
cu ocazia tranzacţiilor privind bunurile imobiliare sau mobiliare şi sunt reprezentate de: 
impozitele pe actele de vânzare-cumpărare a unor bunuri imobiliare, impozitul pe hârtii de 
valoare şi impozitul pe circulaţia capitalurilor şi a efectelor comerciale etc.  

Aceste impozite se stabilesc în cote proporţionale sau progresive şi se numesc taxe de 
înregistrare deoarece se percep la înregistrarea actului de vânzare-cumpărare la instituţia publică 
de profil.  

c) La impozitele asupra creşterii averii, obiectul impunerii îl constituie sporul de 
valoare pe care l-au înregistrat anumite bunuri într-o perioadă de timp. În această categorie de 
impozite se includ: impozitul pe plusul de valoare imobiliară şi  impozitul pe sporul de avere 
realizat în timp de război etc. 

Impozitul pe plusul de valoare imobiliară, numit şi impozit asupra câştigului de capital, 
a fost introdus pentru impunerea sporului de valoare înregistrat de anumite bunuri imobiliare 
(terenuri, clădiri), în intervalul de timp de la cumpărare şi până la vânzare, independent de 
acţiunea proprietarului. 

 În calitate de subiect (plătitor) al acestui impozit apare vânzătorul bunurilor imobiliare, 
iar obiectul impunerii îl constituie diferenţa dintre valoarea de cesiune şi valoarea de achiziţie, 
corectată cu reevaluările autorizate de lege şi cu lucrările sau amenajările efectuate de proprietar.  

Înregistrarea plusului de valoare imobiliară poate fi determinată de: construirea unor căi 
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de comunicaţie în imediata apropiere a averii respective; extinderea perimetrului unei localităţi 
astfel încât un teren să fie scos din circuitul agricol şi să fie utilizat pentru construcţii de locuinţe; 
executarea unor lucrări edilitare (canalizare, electricitate etc.).  

Impozitul pe sporul de avere dobândit în timp de război  a fost instituit în unele state, în 
urma primului război mondial, iar în altele, după cel de-al doilea război mondial.  

Acesta s-a calculat fie asupra profitului care depăşea nivelul perioadei luate ca baza (de 
exemplu: profitul mediu obţinut pe câţiva ani consecutivi dinaintea războiului), fie asupra 
profitului care depăşea o anumită rată considerată normală faţă de capitalul investit.  

Deşi impozitul s-a calculat în cote progresive, el nu a avut un randament prea ridicat, 
deoarece au existat multiple căi de sustragere de la impunere. Totodată, plata impozitului fiind 
eşalonată pe mai mulţi ani, în condiţii de inflaţie, s-a efectuat în monedă depreciată.  

În România, acest gen de impozite nu este instituit. 

5.4.  IMPOZITELE INDIRECTE 

5.4.1 Caracterizarea generală a impozitelor indirecte 

Pentru procurarea veniturilor de care are nevoie pentru acoperirea cheltuielilor publice, 
statul foloseşte alături de impozitele directe şi impozitele indirecte. În ţările dezvoltate, de regulă, 
aportul impozitelor indirecte la formarea veniturilor fiscale ale statului este mai mic decât cel al 
impozitelor directe. Dimpotrivă, în ţările în tranziţie, ponderea impozitelor indirecte o 
devansează pe cea a impozitelor directe datorită performanţelor economice mai scăzute şi al 
nivelului relativ scăzut al randamentului şi aportului impozitului pe venit. 

Impozitele indirecte se deosebesc de cele directe prin câteva caracteristici esenţiale: 
- îmbracă, în principal forma impozitelor pe consum, deoarece se percep la vânzarea 

anumitor mărfuri sau la prestarea unor servicii; 
- nu au un caracter nominativ, ele se realizează de la toţi cei care consumă bunuri din 

categoria celor impuse, independent de veniturile, averea sau situaţia personală a acestora; 
- în cazul impozitelor indirecte nu se mai acordă facilităţile fiscale cunoscute la aşezarea 

impozitelor directe (scutirea de la impunere a minimului neimpozabil, reduceri sau scutiri de 
impozit pentru cei cu sarcini sociale etc.); 

- perceperea impozitelor indirecte necesită un cost relativ redus, ceea ce justifică 
preferinţa unor ţări pentru impozitele indirecte; 

- cotele de impozit nu sunt diferenţiate în funcţie de venitul, averea sau situaţia personală 
a celui care cumpără mărfurile sau serviciile care fac obiectul impozitelor indirecte; 

- subiectul şi suportatorul nu sunt una şi aceeaşi persoană; în calitatea de plătitori ai 
impozitelor indirecte apar, de regulă, întreprinzătorii (agenţii economici), iar în calitatea de 
suportatori, consumatorii bunurilor sau serviciilor ce cad sub incidenţa acestor impozite; 

- tehnica de percepere este diferită de cea a impozitelor directe, în cazul lor nefiind 
posibilă deschiderea „rolului nominativ”. 

Prin modul de aşezare impozitele indirecte dau impresia că afectează, în aceeaşi măsură, 
veniturile tuturor categoriilor sociale. În fapt, ele afectează în special categoriile sociale sau 
persoanele cu venituri mici deoarece se percep, de regulă, la vânzarea bunurilor de larg consum.  

Prin raportarea impozitelor indirecte la veniturile obţinute de diferite categorii sociale se 
constată că ponderea acestor impozite în venituri este cu atât mai mare, cu cât veniturile 
realizate sunt mai mici. Deoarece la impozitele indirecte nu se acordă facilităţile cunoscute în 
cazul impozitelor directe, se ajunge la situaţia ca impozitele indirecte să aibă un pronunţat 
caracter regresiv. 

Impozitele indirecte nu afectează, prin modul de aşezare, veniturile nominale, ci numai 
pe cele reale micşorând puterea de cumpărare. Totodată, constrângerea politică este înlocuită cu 
constrângerea economică, deoarece cetăţenii nu pot renunţa la procurarea bunurilor de consum. 
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O atentă analiză a impozitelor indirecte scoate în evidenţă, pe de o parte, avantajele pe 
care acestea le prezintă iar, pe de altă parte, anumite inconveniente ale acestora. 

Dintre avantajele care justifică preferinţa unor state pentru practicarea impozitelor 
indirecte cele mai importante sunt: 

- productivitatea lor destul de ridicată şi operativitatea cu care procură resurse financiare 
pentru stat; 

- prin modul de aşezare şi percepere, impozitele indirecte limitează considerabil 
evaziunea fiscală; 

- fiind cuprinse în preţul mărfurilor, impozitele indirecte sunt suportate în mod treptat de 
către contribuabili, care, cel mai adesea, le ignoră, confundându-le cu preţul (fenomenul de 
"anestezie fiscală"); 

- uneori se afirmă că, întrucât actul cumpărări unui bun este conştient şi voluntar, şi plata 
impozitelor indirecte are caracter voluntar, facultativ. Această idee este valabilă, cel mult, în 
ceea ce priveşte procurarea unor obiecte de lux însă nu şi în ceea ce priveşte bunurile de consum  
de strictă necesitate. 

Alături de aceste avantaje impozitele indirecte prezintă şi o serie de deficienţe, şi anume: 
- principala critică adusă fiscalităţii indirecte este legată de lipsa de echitate a acesteia. 

Impozitele indirecte au un caracter regresiv (progresivitate inversă) şi exercită o presiune fiscală 
mai mare asupra categoriilor sociale cu venituri mici; 

- un al doilea reproş adus impozitelor indirecte vizează randamentul instabil al acestora 
generat de sensibilitatea lor în raport de conjunctura economică; 

- cel puţin unele dintre impozitele indirecte (taxele vamale, de exemplu) sunt criticabile şi 
din punct de vedere al costului de percepere al lor. 

În sistemul impozitelor indirecte se cuprind: taxele de consumaţie, monopolurile fiscale, 
taxele vamale şi alte taxe. 

5.4.2 Taxele de consumaţie 

Taxele de consumaţie sunt impozite indirecte cuprinse în preţul de vânzare al mărfurilor 
produse şi realizate în interiorul aceleiaşi ţări. Instituirea lor are la bază ideea conform căreia 
cheltuielile de consum sunt un element relevant al puterii contributive a unei persoane fizice sau 
juridice.  

În practica fiscală se întâlnesc două mari tehnici de impunere a cheltuielilor de consum: 
a. prin impozite analitice pe anumite cheltuieli specifice, rezultând taxe de consumaţie pe 

produs (accize);  
b. printr-un impozit sintetic pe cheltuiala globală care afectează ansamblul cheltuielilor 

efectuate de un contribuabil, rezultând taxe de consumaţie cu caracter general (taxe generale 
pe vânzări). 

A.	Taxele	de	consumaţie	pe	produs		(accizele)		
Aceste taxe vizează consumul anumitor produse care se consumă în cantităţi mari şi 

care nu pot fi înlocuite de cumpărători cu altele, pentru ca în acest fel, impozitul să aibă un 
randament fiscal cât mai ridicat. 

Instituirea de impozite pe anumite cheltuieli specifice de consum ridică, pe de o parte, o 
problemă de politică fiscală constând în alegerea categoriilor de bunuri care să fie impozitate, iar 
pe de altă parte, o problemă de tehnică fiscală, ce constă în alegerea metodelor de impozitare. 

În legătură cu primul aspect, în prezent, aceste impozite vizează două mari categorii de 
mărfuri: articolele de lux (blănuri naturale, bijuterii, articole de cristal, autoturisme, arme de 
vânătoare etc.) şi unele bunuri de uz curent consumate în cantităţi mari şi care au cerere 
inelastică (băuturi alcoolice, produse din tutun, cafea, produse petroliere etc.). 

Prin instituirea unor asemenea impozite pot fi urmărite nu numai obiective cu caracter 
financiar, ci şi obiective cu caracter social (restrângerea consumului unor produse dăunătoare 
sănătăţii), cu caracter economic (limitarea importurilor), cu caracter ecologic (impozitarea 
consumului de carburanţi sau a blănurilor naturale) etc. 
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În legătură cu al doilea aspect, în ceea ce priveşte tehnica fiscală, taxele de consumaţie se 
calculează: 

- fie în sumă fixă pe unitatea de măsură, ceea ce permite lupta împotriva fraudei, dar care 
prezintă inconvenientul că nu se adaptează automat la fluctuaţiile monetare şi necesită actualizări 
periodice; 

- fie în cote procentuale proporţionale aplicate asupra preţului de vânzare, metodă ce 
prezintă avantajul unei adaptări suple la fluctuaţiile monetare, dar care facilitează frauda fiscală.  

De regulă, produsele destinate exportului sunt scutite de aceste impozite indirecte, iar 
cele provenite din import trebuie impuse cu aceleaşi taxe, ca şi produsele indigene. Nivelul 
cotelor utilizate pentru calculul accizelor diferă de la o ţară la alta dar, în general, el este ridicat 
depăşind adesea 50% şi uneori chiar 100%.  

Baza de impozitare  a accizelor o formează în general preţurile, asupra cărora se aplică o 
cotă procentuală de impozit, sau cantităţile exprimate în unităţi naturale asupra cărora se aplică o 
cotă fixă exprimată în euro pe unitate. 

Concluzionând, accizele se instituie, de regulă, asupra produselor5 la care: 
- producţia şi vânzarea sunt supravegheate de stat; 
- elasticitatea cererii în raport cu venitul este supraunitară; 

 -  consumul lor conduce la afectarea sănătăţii populaţiei, la influenţarea mediului 
înconjurător etc. 

În România, urmare a aderării la Uniunea Europeană, prevederile referitoare la accize  
incluse în Codul Fiscal6 sunt în cea mai mare parte armonizate cu prevederile directivelor 
Uniunii Europene în materie de accize.  

Produsele supuse accizelor sunt grupate în două categorii: 
- produse la care se practică accize armonizate cu cele din Uniunea Europeană (bere, 

vinuri, băuturi fermentate, alcool etilic, produse din tutun, uleiuri minerale, electricitate); 
- alte produse accizabile (cafea, unele confecţii din blănuri naturale, articole din cristal, 

bijuterii din aur şi platină, produse de parfumerie, etc.). 
B.Taxele	de	consumaţie	cu	caracter	general	(taxele	generale	pe	vânzări)	
Aceste taxe vizează volumul total al vânzărilor, indiferent dacă obiectul vânzării îl 

reprezintă bunurile de consum sau mijloacele de producţie, motiv pentru care mai sunt întâlnite 
şi sub denumirea de impozite pe cifra de afaceri. 

La aşezarea acestui impozit, caracteristic este faptul că, se pleacă de la dever-ul total 
(cifra de afaceri) al întreprinderilor industriale, comerciale, al celor prestatoare de servicii etc. 

1. În practica fiscală internaţională, în funcţie de veriga la care se încasează (unitatea  
producătoare, comerţul cu ridicata sau cu amănuntul) se cunosc două forme de aşezare  a 
impozitului pe cifra de afaceri, , astfel:  

- impozitul cumulativ (multifazic); 
- impozitul unic (monofazic).  
În condiţiile practicării impozitului cumulativ (multifazic), mărfurile sunt impuse la 

toate verigile  prin care trec din momentul ieşirii din procesul de fabricaţie şi până  când  ajung la 
consumator. Impozitul se mai numeşte şi “în cascadă”, “bulgăre de zăpadă”sau “în piramidă” 
deoarece la fiecare verigă nouă se aşază  asupra preţului la care se achiziţionează marfa, în care 
este inclus şi impozitul plătit cu prilejul fiecărei tranzacţii până în momentul respectiv.  

Impozitul cumulativ prezintă avantajul că asigură un randament fiscal ridicat chiar în 
condiţiile practicării unor cote mici de impozit, însă are şi o serie de dezavantaje: 

- prin modul de aşezare, conduce la calcularea de impozit la impozit; 
- încarcă preţul mărfurilor; 
- dă dovadă de prea puţină transparenţă; 

                                                           
5 Iulian Văcărel şi colab., Finanţe publice, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2007, pag.435. 
6 Legea nr. 571 publicată în M.Of. al României nr. 927/23.12.2003 cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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- nu stimulează procesul investiţional, produsele destinate investiţiilor fiind taxate ca şi 
cele destinate consumului. 
Impozitul unic (monofazic) se caracterizează prin aceea că se încasează o sigură dată, 

indiferent de numărul verigilor prin care trece marfa supusă impunerii.  
Impozitul se poate încasa: 
- fie în momentul vânzării mărfii de către producător şi atunci se numeşte taxă de 

producţie; 
- fie în stadiul comerţului cu ridicata sau cu amănuntul şi se numeşte taxă asupra 

vânzării sau impozit pe circulaţie. 
Taxa de producţie este mai uşor de administrat, deoarece sunt mai puţini plătitori şi are 

un grad mai redus de stratificare, pe câtă vreme impozitul pe circulaţie scapă de sub efectul 
dublei impozitări.  

Acest impozit s-a practicat  în Marea Britanie, Danemarca, Irlanda, Suedia, Norvegia, iar 
în S.U.A., Canada, Japonia şi Elveţia se practică şi în prezent. 

2. În funcţie de baza de calcul, impozitul pe cifra de afaceri îmbracă două forme: 
- impozitul pe cifra de afaceri brută; 
- impozitului pe cifra de afaceri netă. 
Impozitul pe cifra de afaceri brută se stabileşte prin aplicarea cotei de impozit asupra 

întregii valori a mărfurilor vândute, care include şi impozitul plătit la verigile anterioare.  
Impozitul pe cifra de afaceri brută are ca efect concentrarea producţiei deoarece 

întreprinderile integrate, care ocolesc comerţul cu ridicata, sunt avantajate faţă de cele 
neintegrate care livrează produsele lor întreprinderilor comerciale. 

Impozitul pe cifra de afaceri brută prezintă avantajul că are un randament fiscal ridicat, 
dar conţine şi o serie de inconveniente: 

- duce la o stratificare de impozit; 
- determinarea compensaţiei de export cuvenită exportatorului pentru mărfurile exportate 

este dificilă, necunoscându-se cât impozit indirect s-a plătit de la producător la exportator, pentru 
a solicita rambursarea impozitului aferent exportului (calcularea acestei compensaţii este 
necesară deoarece bunurile care fac obiectul comerţului exterior se impun în ţara de destinaţie şi 
nu în cea de origine, şi de aceea este necesară restituirea, parţială sau integrală, a impozitelor 
indirecte aferente mărfurilor exportate). 

Impozitul pe cifra de afaceri netă  se aplică numai asupra diferenţei dintre preţul de 
vânzare şi preţul de cumpărare, adică numai asupra valorii adăugate de fiecare participant la 
procesul de producţie şi circulaţie al mărfii respective, motiv pentru care se mai numeşte şi taxă 
pe valoarea adăugată. 

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit pe cheltuială care a fost instituit în anul 
1954 în Franţa şi care, datorită avantajelor sale, a fost rapid adoptat de o serie de state. 

Taxa pe valoare adăugată este practicată, în prezent în ţările membre ale U.E. şi în alte 
ţări cum sunt: Japonia, Canada, România, Bulgaria. 

Principalele caracteristici ale taxei pe valoarea adăugată, din care se pot desprinde o serie 
de avantaje, sunt următoarele: 

- este un impozit indirect, suportat de către consumatorii finali ai bunurilor şi serviciilor; 
- este un impozit general întrucât se aplică, în principiu, la toate tranzacţiile privind 

bunurile şi serviciile; 
- este un impozit unic cu plata fracţionată, corespunzătoare valorii adăugate în fiecare 

stadiu; 
-  este un impozit neutru în raport cu numărul stadiilor prin care trece produsul şi nu 

influenţează consumatorul în a reduce consumul; 
-  este un impozit transparent ceea ce permite exercitarea dreptului de deducere şi 

detaxarea investiţiilor şi exporturilor; 
- asigură o mai mare ritmicitate a veniturilor la buget prin accelerarea decontărilor. 
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Taxa pe valoarea adăugată are însă şi o serie de neajunsuri, dintre care, cel mai important 
este regresivitatea acesteia, mai ales atunci când se aplică într-o cotă unică. 

Taxa pe valoare adăugată se poate calcula în două variante: 
- prin aplicarea cotei proporţionale asupra valorii adăugate în fiecare stadiu pe care îl 

parcurge marfa de la producător la cumpărător ; este un procedeu mai rar utilizat datorită 
dificultăţilor pe care le ridică determinarea valorii adăugate; 

- prin aplicarea cotei proporţionale asupra preţului de vânzare din stadiul respectiv, 
obţinându-se astfel taxa asupra preţului de vânzare din care se deduce taxa (calculată în acelaşi 
fel), aferentă preţului de vânzare din stadiul anterior. Diferenţa rezultată este taxa pe valoare 
adăugată aferentă stadiului respectiv. În practică au fost adoptate diverse forme ale celei de-a 
doua variante. 

Având în vedere faptul că în cursul perioadei de impunere au loc multiple cumpărări şi 
vânzări de bunuri, în practică se procedează astfel: calculul taxei asupra preţului de vânzare se 
efectuează cu ocazia fiecărei vânzări, cuantumul impozitului înscriindu-se distinct în factură. La 
finele perioadei, se determină TVA colectată, aferentă tuturor vânzărilor, din care se deduce 
totalul TVA cuprins în facturile de cumpărare din aceiaşi perioadă, obţinându-se impozitul de 
plată sau de rambursat (după cum diferenţa este pozitivă sau negativă). Această metodă se aplică 
în majoritatea ţărilor care practică acest impozit, întrucât permite determinarea directă a 
obligaţiei fiscale şi diferenţierea cotelor de impunere. 

Datorează taxă pe valoarea adăugată toţi cei care desfăşoară o activitate economică 
(persoane fizice şi juridice) indiferent de locul, scopul sau rezultatele acesteia. Fiind, aşadar, un 
impozit pe consum, nu interesează calitatea persoanei impozabile, ci natura actului, a operaţiei 
impozabile. Taxa se varsă la buget de către persoana fizică sau juridică care apare în calitate de 
vânzător, dar se suportă de consumatorii mărfurilor sau serviciilor respective în momentul 
cumpărării acestora.     

 Numărul şi nivelul cotelor taxei pe valoarea adăugată diferă de la o ţară la alta. Ţările 
care utilizează mai multe categorii de cote au stabilite, de regulă, o cotă redusă pentru produsele 
alimentare şi de larg consum, o cotă majorată pentru produsele de lux şi cele care fac obiectul 
monopolului de stat şi o cotă normală  (intermediară) pentru celelalte mărfuri şi servicii. În 
general, produsele care fac obiectul exportului nu sunt supuse taxei pe valoarea adăugată. Prin 
urmare, o întreprindere care livrează mărfuri la interni şi la export va plăti taxa pe valoarea 
adăugată numai pentru mărfurile livrate beneficiarilor interni. 

În România, până la mijlocul anului 1993, singurul impozit general pe vânzări practicat a fost 
impozitul pe circulaţia mărfurilor. Era un impozit pe cifra de afaceri brută, stabilit în cote 
diferenţiate pe produse sau grupe de produse (ultima variantă practicată utiliza cinci asemenea 
cote, cuprinse între 3% şi 5%). Întrucât prezenta neajunsurile specifice impozitului pe cifra de 
afaceri brută, începând cu 1 iulie  1993 a fost înlocuit cu taxa pe valoarea adăugată. 

Modelul taxei pe valoarea adăugată introdus în ţara noastră este inspirat de cel aplicat în ţările 
membre ale Uniunii Europene. 

De la introducerea sa şi până în prezent, aşezarea acestui impozit a cunoscut numeroase 
modificări şi adaptări în încercarea de a spori productivitatea şi echitatea sa şi de a face noi 
paşi în direcţia armonizării practicii fiscale de la noi cu cea a Uniunii Europene.  

În privinţa cotelor, în prezent, cota standard a taxei pe valoarea adăugată este de 24% şi 
se aplică  asupra operaţiunilor impozabile, cu excepţia celor scutite de TVA şi a celor care sunt 
supuse cotei reduse a TVA de 9%. 

5.4.3. Monopolurile fiscale 

Monopolurile fiscale constituie o altă formă de manifestare a impozitelor indirecte, fiind 
(ca şi accizele) o modalitate de impunere selectivă a consumului, întrucât vizează anumite 
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categorii de mărfuri, de regulă, din cele cu cerere inelastică şi nesubstituibile: sarea, alcoolul, 
tutunul, chibriturile, cărţile de joc etc. 

Prin monopol fiscal se înţelege dreptul exclusiv al statului de a produce şi comercializa, 
la un anumit preţ, anumite produse, fără a fi expus concurenţei. 

Veniturile realizate de stat de pe urma monopolurilor fiscale sunt formate, pe de o parte, 
din profitul creat în procesul de producţie şi desfacere a acestor mărfuri, iar pe de altă parte din 
impozitul indirect cuprins în preţ, care se încasează de la consumatorii mărfurilor respective. 

Monopolurile fiscale, în funcţie de sfera lor de cuprindere, pot fi: 
a. monopoluri fiscale depline, care se instituie de către stat atât asupra producţiei, cât şi 

asupra comerţului cu ridicata şi cu amănuntul a anumitor mărfuri; 
b. monopoluri fiscale parţiale, care se instituie fie numai asupra producţiei şi comerţului 

cu ridicata, fie numai asupra comerţului cu amănuntul. 
Monopolurile fiscale se instituie de către stat în principal din două motive: 
- pentru că în categoria produselor enumerate (tutun, alcool, băuturi alcoolice etc.) se 

petrec cele mai frecvente fenomene de evaziune şi fraudă fiscală, iar prin preluarea de către stat a 
producerii sau desfacerii acestora se înlătură aceste neajunsuri; 

- pentru că activitatea din acest domeniu este producătoare de venituri importante. 
Printre ţările în care întâlnim monopoluri fiscale putem menţiona: Italia (asupra tutunului, 

chibriturilor şi pietrelor de brichetă), Germania, Suedia, Austria (asupra alcoolului şi băuturilor 
alcoolizate), Spania (asupra tutunului şi petrolului) etc. 

5.4.4. Alte taxe 

 Taxele reprezintă o altă formă a impozitelor indirecte, fiind datorate în schimbul unor 
prestări de servicii pe care le efectuează instituţiile publice, notariale etc. pentru diverse persoane 
fizice şi juridice.De obicei, nivelul lor este superior costului acestor servicii, diferenţa fiind 
reprezentată de veritabile elemente de impozit. 
 După felul şi specificul unităţilor care prestează aceste servicii pe domenii, taxele pot fi: 

1. taxe judecătoreşti care sunt încasate de instanţele jurisdicţionale pentru acţiunile şi 
cererile introduse spre judecare, cererile pentru exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor 
judecătoreşti sau pentru eliberarea de copii de pe actele aflate în dosarele instanţelor; 

2. taxe de notariat, care se percep pentru eliberarea, certificarea, legalizarea sau 
autentificarea de acte, copii sau traduceri de către notariate; 

3. taxe consulare care sunt aplicate la eliberarea de certificate de origine, acordarea de 
vize de către consulate; 

4. taxe de administraţie, care se încasează pentru eliberări de permise, autorizaţii, 
legitimaţii de către organele administraţiei de stat. 

După obiectul operaţiunii care se efectuează şi urmează a fi taxată, taxele pot fi:  
1. taxe de timbru care se percep la efectuarea de către instituţiile publice a unor operaţii 

cum sunt: autentificarea de acte, eliberarea unor documente (cărţi de identitate, paşapoarte, 
permise de conducere auto ş.a.), legalizări de acte etc. Taxele de timbru poartă această denumire 
pentru că încasarea lor se face prin aplicarea de timbre fiscale mobile; 

2. taxe de înregistrare, care se percep la vânzări de imobile, constituirea de societăţi şi la 
majorarea capitalului acestora, la fuzionări, dizolvări şi partajări de societăţi, cedări de fonduri de 
comerţ, de clientelă etc. Perceperea lor se face în numerar sau prin virament, ca şi în cazul 
impozitelor. 

Cuantumul taxelor este stabilit în mod diferenţiat, în raport de natura şi complexitatea 
serviciului prestat, de valoarea bunurilor sau drepturilor ce fac obiectul actului taxabil etc. Ele 
sunt aşezate fie în sumă fixă, fie ad-valorem, prin aplicarea unor cote procentuale proporţionale 
sau progresive asupra valorii acţiunii sau faptelor supuse taxării, fie sub formă mixtă. 

În România, se întâlnesc numeroase taxe de înregistrare şi de timbru, aria lor de 
cuprindere cunoscând o extindere pe măsura intensificării circulaţiei averilor şi a consolidării 
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pieţei financiare. Deşi aria lor de cuprindere este destul de vastă, totuşi contribuţia lor la 
formarea fondurilor financiare publice este destul de redusă. 
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VI. FINANŢE PRIVATE 

6.1.  COMPONENTELE ŞI REGULILE DE BAZĂ ALE GESTIUNII FINANCIARE A 

ÎNTREPRINDERII 

 Ca expresie operaţională a finanţelor întreprinderii, gestiunea financiară cuprinde un 
ansamblu de decizii, operaţiuni şi modalităţi de organizare a activităţii financiare în vederea 
procurării şi utilizării capitalurilor în scopul obţinerii, repartizării şi utilizării rezultatului final, 
respectiv profitului. 
 Gestiunea financiară presupune aplicarea în activitatea întreprinderii a două criterii de 
bază: 
 - autonomia funcţională a întreprinderii, respectiv libertatea în modul de procurare şi 
gestiune a capitalului total; 
 - eficienţa, respectiv obţinerea maximului de rezultate în urma gospodăririi şi utilizării 
capitalului. 
 Gestiunea financiară cuprinde trei componente de bază: 

 deciziile financiare; 
 operaţiunile financiare; 
 cadrul organizatoric al activităţii financiare. 

 Prima componentă a gestiunii financiare o reprezintă deciziile financiare. A gestiona 
înseamnă, în primul rând, a conduce. Iar conducerea activităţii financiare se realizează prin 
intermediul deciziilor financiare, definite ca acte conştiente prin care se  "hotărăsc anumite 
măsuri pentru soluţionarea unei probleme"7 sau care "implică programarea evenimentelor 
viitoare"8. Efectul deciziilor financiare trebuie să satisfacă înainte de toate aşteptările ofertanţilor 
de fonduri, acţionari şi creditori financiari. Aceste aşteptări sunt comensurate în termeni de 
rentabilitate şi risc, noţiuni care reprezintă esenţa logicii deciziilor financiare. Totodată, efectul 
deciziilor financiare trebuie să răspundă şi aşteptărilor personalului întreprinderii, care pretinde 
în schimbul prestaţiei sale o remunerare adecvată şi o stimulare în funcţie de rezultate. 
 I. După orizontul de timp la care se referă, deciziile financiare pot fi grupate în: 
 -  decizii strategice; 
 -  decizii tactice. 
 Deciziile financiare strategice vizează un orizont de timp mai îndepărtat şi sunt cele care 
prefigurează cadrul în care urmează să se desfăşoare activitatea întreprinderii. Ele urmăresc 
întărirea poziţiei întreprinderii pe piaţă şi dezvoltarea întreprinderii. În mod concret, deciziile 
financiare strategice vizează volumul investiţiilor care se vor realiza, creşterea randamentului 
activelor, accelerarea vitezei de rotaţie a activelor circulante, politica de preţuri a întreprinderii 
etc. 
 Deciziile financiare tactice sunt decizii de corecţie, prin care se urmăreşte ajustarea 
influenţelor conjucturale, pentru a se urma strategia fixată. În mod evident, ele sunt adoptate în 
cursul perioadei, în funcţie de condiţiile noi care apar în procesul aprovizionării, de producţie sau 
de desfacere. 
 II. După natura lor, deciziile financiare se grupează în: 
 - decizii de investiţii; 
 - decizii de finanţare. 

                                                           
7 Bistriceanu, Gh. şi colectiv, Lexicon de finanţe-credit, contabilitate şi 
informatică  financiar-contabilă, vol.I, EDP, Bucureşti, 1981, pag. 257 
8 Giurgiu, A., Mecanismul financiar al întreprinzătorului, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1995, pag.16 
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 Deciziile de investiţii sunt decizii de cheltuire a capitalului care conduc la achiziţionarea 
sau construirea unui activ în vederea obţinerii de fluxuri de lichidităţi viitoare. Investiţiile cresc 
valoarea întreprinderii şi de aceea deciziile care stau la baza lor sunt decizii strategice. De altfel, 
sporirea de valoare a întreprinderii denotă că investiţia este rentabilă şi că rentabilitatea 
investiţiei este superioară costului său de finanţare. În urma deciziei de investiţii se obţin două 
componente ale patrimoniului întreprinderii: 
 - o componentă principală reprezentată de activele imobilizate sub cele trei forme: 
imobilizări necorporale, corporale şi financiare, care vor reprezenta zestrea întreprinderii pe o 
perioadă relativ lungă de timp; 
 - o componentă complementară, accesorie, reprezentată de activele circulante (stocuri, 
creanţe de exploatare, portofoliu de titluri de valoare) necesare realizării ciclurilor operaţiunilor 
de exploatare şi financiare. Deşi sunt caracterizate printr-o rotaţie rapidă, caracterul lor de 
permanenţă la un anumit nivel prezintă importanţă în buna funcţionare a mecanismului financiar 
al întreprinderii şi imobilizează o parte destul de însemnată din capitalul întreprinderii. 
 Deciziile de finanţare vizează modul de finanţare a activului întreprinderii, respectiv 
sursele de procurare a capitalurilor necesare. În fond decizia de finanţare înglobează trei tipuri 
majore de decizii: 

 ♦ alegerea structurii de finanţare, respectiv stabilirea raportului între capitalurile împrumutate şi 
cele proprii; 

 ♦ politica de dividend, respectiv opţiunea pentru reinvestirea rezultatului sau distribuirea 
sa; 
 ♦ alegerea între finanţarea internă, respectiv autofinanţare şi cea externă, din capitaluri 
provenite de la acţionari sau creditori financiari. 
 De aceea, deciziile de finanţare sunt tot decizii strategice, deoarece influenţează în mod 
direct valoarea întreprinderii, şi, implicit, eficienţa activităţii acesteia. 
 Între deciziile de investiţii şi cele de finanţare există o intercondiţionare în sensul că 
opţiunea pentru investiţii determină nivelul capitalurilor de finanţare şi necesitatea găsirii 
surselor de acoperire, dar şi nivelul surselor de finanţare este hotărâtor în adoptarea deciziei de 
investiţii. O gestiune financiară optimă presupune o corelare a duratei de exigibilitate a sursei 
cu durata de existenţă a activului procurat cu aceasta, pentru a nu determina goluri de surse.  
 Cea de-a doua componentă a gestiunii financiare o reprezintă operaţiunile financiare ca 
acţiuni concrete prin care se procură şi utilizează capitalurile, în vederea obţinerii şi repartizării 
rezultatelor finale. Sunt operaţiuni financiare: activităţile de întocmire a contractului şi statutului 
de societate prin care se constituie capitalul social; operaţiunile de întocmire a prospectelor de 
emisiune pentru acţiuni şi obligaţiuni, prin care se sporeşte capitalul; încheierea contractelor de 
credite; operaţiunile de primire şi de vărsăminte de lichidităţi; stabilirea amortizării activelor 
imobilizate; dimensionarea necesarului de active circulante si operaţiunile de trezorerie menite să 
asigure solvabilitatea şi capacitatea de plată a întreprinderii etc.  
 Adoptarea deciziilor financiare şi efectuarea operaţiunilor financiare pentru aplicarea 
deciziilor se pot realiza numai într-un cadru organizatoric adecvat exercitării funcţiei financiare 
a întreprinderii, ce reprezintă a treia componentă a gestiunii financiare. 
 Modul de organizare a activităţilor financiare a cunoscut şi cunoaşte forme instituţionale 
diferite, în funcţie de mărimea întreprinderii, de complexitatea activităţii financiare şi de 
perioada de dezvoltare pe care o traversează societatea.  

Realizarea unei gestiuni financiare de întreprindere optimă, adică obţinerea maximului de 
rezultate în urma alocării şi gospodăririi capitalului şi celorlalte categorii de resurse presupune 
respectarea următoarelor reguli de bază: 

1) selectarea şi desfăşurarea de activităţi sau realizarea de produse din gama de fabricaţie 
numai dacă prezintă rentabilitate; 

2) dezvoltarea şi diversificarea întreprinderii prin investiţii noi, atâta timp cât 
rentabilitatea sperată pentru acestea este superioară costului capitalului utilizat pentru finanţare; 
se are în vedere că randamentul marginal al investiţiilor înregistrează tendinţă de scădere, iar 
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costul capitalului creşte pe măsura sporirii nevoii de resurse pentru finanţarea unor investiţii 
însemnate (costul capitalurilor proprii prin pretinderea de către acţionari a unei rentabilităţi ce 
înglobează o cotă de risc în creştere pe măsura investirii, iar costul capitalului împumutat datorită 
cererii de capital în creştere); 

3) scadenţa sursei de finanţare să fie superioară sau cel puţin egală cu durata de existenţă 
a activului creat pe seama acesteia; în acest fel, se asigură solvabilitatea şi lichiditatea 
întreprinderii, evitându-se falimentul; 

4) întreprinderea să urmărească creşterea gradului de îndatorare atâta timp cât 
rentabilitatea capitalului investit sau rentabilitatea economică este mai mare decât rata costului 
capitalului împrumutat, întrucât sporeşte averea acţionarilor (efectul de levier financiar al 
îndatorării). 

6.2. CAPITALUL ÎNTREPRINDERII 

6.2.1. Structura capitalului întreprinderii 

 Una din laturile gestiunii financiare este procurarea şi utilizarea capitalului întreprinderii 
în vederea realizării obiectului de activitate şi a obţinerii de rezultate finale favorabile. Capitalul 
întreprinderii se constituie din diverse surse şi se utilizează conform unei raţionalităţi proprii, 
aspecte care influenţează eficienţa generală şi, deci, diferenţierea întreprinderilor cu acelaşi profil 
de activitate şi cu un nivel asemănător al capitalului avansat în circuitul economic. De aceea, 
structura financiară, costul mediu al capitalului utilizat şi modul de gospodărire în funcţionarea 
mecanismului financiar al întreprinderii, prezintă o importanţă deosebită pentru aceasta.  
 Capitalul întreprinderii, după natura lui se împarte în: 

- capital real; 
- capital fictiv (financiar).   

 Capitalul real este cel care îşi găseşte reflectarea în bilanţul întreprinderii, materializat 
după sursele de provenienţă în pasiv sau după modalităţile de folosinţă, în activ; 
  Capitalul fictiv sau financiar care este determinat de capitalul real ca urmare a modului 
de circulaţie al instrumentelor prin care se constituie (acţiuni, obligaţiuni) sau instrumentelor prin 
care este utilizat (titluri de credit sau efecte comerciale: cambii, bilete la ordin, cec-uri, etc.).  

Schematic, capitalul real al întreprinderii este reflectat în bilanţ ca în figura nr. 2.1.   
 
După modalităţile de folosinţă După sursele de constituire 

 
I. 

Active imobilizate 

Imobilizări necorporale   
1.1. Capital  social 

 
 
 
I. 
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III. 
Capital 
total 
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II. 
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Casa şi conturi la bănci 

Fig. 6.1. Structura bilanţieră a capitalului întreprinderii 
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 I. Capitalul total, după sursele de constituire, prezintă următoarea structură : 
 a) Capitalul social constituit la înfiinţarea întreprinderii şi sporit pe parcurs, reflectat într-
un anumit număr de acţiuni, reprezintă, în general, partea preponderentă din capitalul 
întreprinderii. Capitalul social poate fi subscris prin aportul în bani şi în natură al asociaţilor sau 
acţionarilor şi rămâne în permanenţă proprietatea acestora.  

Capitalul social are o dublă semnificaţie atât contabilă cât şi juridică. Din punct de vedere 
juridic capitalul social reprezintă gajul general al creditorilor firmei, iar din punct de vedere 
contabil acesta este evidenţiat în pasivul bilanţului fiind sursa de capital cu exigibilitatea cea mai 
îndepărtată, practic nedefinită, până la lichidarea întreprinderii, caz în care acţionarii sunt 
"îndestulaţi după ceilalţi creditori"9; 
  b) Prime de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultate reportate, rezultatele 
exerciţiului10, constituie o componentă complexă a capitalului întreprinderii care cuprinde mai 
multe elemente: prime de capital; rezerve asimilate capitalurilor; rezultatul reportat. 
  Aceste elemente, indiferent de destinaţia lor, atâta timp cât nu a apărut nevoia pentru care 
s-au constituit, se folosesc pentru finanţarea activelor întreprinderii. 
  Primele de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezintă respectiv, 
excedentul dintre preţul de emisiune al acţiunilor noi şi valoarea nominală a acţiunilor sau a 
părţilor sociale; diferenţa între valoarea aportului rezultat din fuziune şi valoarea cu care a 
crescut capitalul social al societăţii absorbante; diferenţa între valoarea aportului şi valoarea 
nominală a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi; excedentul între valoarea 
nominală a obligaţiunilor convertibile în acţiuni şi valoarea acţiunilor emise. Primele de capital 
pot fi încorporate în capitalul social sau transferate la rezerve. 
  Rezervele sunt împărţite în două grupe:  
  1. rezerve din reevaluare, cu caracter nedistribuibil,  reflectă plusul sau minusul rezultat din 
reevaluarea imobilizărilor corporale; 
  2. rezerve create în întreprindere care pot fi:  
   rezerve legale sau fondul de rezervă care se constituie prin prelevarea în fiecare an din profitul 

brut a unei cote de 5% până când acesta atinge 20% din capitalul social. În mod normal, fondul de rezervă 
nu are o destinaţie specificată, dar el poate fi utilizat pentru acoperirea unor pierderi pentru care nu s-au 
constituit alte rezerve, cu obligaţia reîntregirii lui. În fondul de rezervă pot fi încorporate chiar şi peste 

limita legală, diferenţele din vânzarea acţiunilor la un curs mai mare decât valoarea nominală după 
acoperirea cheltuielilor cu emisiunea; 

   rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, 
conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. Ele sunt folosite pentru acoperirea 
pierderilor sau pentru majorarea capitalului social; 
    alte rezerve care nu sunt prevăzute de lege sau de statut şi se pot constitui de către 
firme facultativ, pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte 
scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea 
prevederilor legale. 
  Un alt element al acestei componente îl reprezintă rezultatul reportat, adică profitul 
nerepartizat la sfârşitul anului, a cărui repartizare a fost amânată de adunarea generală a 
acţionarilor. 
  Prin însumarea capitalului social cu grupa primelor de capital, rezervelor, rezultatelor, 
fondurilor proprii, se constituie capitalurile proprii ale întreprinderii.  
 c) Datoriile  pe termen mediu şi lung (pe o perioadă mai mare de un an) sunt angajate 
de întreprindere pentru completarea nevoii globale de finanţare sub forma: 

-  creditelor bancare  pe termen lung şi mediu; 
-  împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora;  

                                                           
9 Pătulea, V., Patrimoniul societăţilor comerciale. Răspunderea juridică, Ed. 
Continent XXI, Bucureşti, 1995, pg.17 
10 OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate 
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- sumelor datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care compania este legată prin 
interese de participare;  

-  altor împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora. 
  Recurgerea la credite pe termen mediu şi lung se face în special pentru finanţarea 

nevoilor permanente de resurse ale întreprinderii.  
 Fiind la dispoziţia întreprinderii un timp mai îndelungat,  creditele şi datoriile pe termen 
mediu şi lung împreună cu capitalurile proprii formează capitalurile permanente ale 
întreprinderii.  

Capitalurile permanente sunt utilizate pentru finanţarea activelor imobilizate şi a unei 
părţi din activele circulante. Structura capitalului permanent oferă informaţii despre politica de 
îndatorare a firmei şi a măsurii în care aceasta se fundamentează pe criterii de eficienţă. 
 d) Datoriile pe termen scurt (pe o perioadă mai mică de un an), numite şi datorii 
curente, reprezintă o componentă dinamică a capitalului total al întreprinderii, determinată de 
nevoi temporare de finanţare, solicitate de ciclul operaţiunilor de exploatare sau financiare, sau 
ca urmare a politicii de credit comercial acordat clienţilor.  
 Ele se reflectă, în special, în credite bancare pe termen scurt, datorii faţă de furnizori, 
datorii faţă de bugete (fiscale şi privind asigurările sociale), datorii faţă de salariaţi.  
   Creditele pe termen mediu şi lung împreună cu creditele şi datoriile pe termen scurt 
formează capitalurile împrumutate ale întreprinderii.  

   Capitalurile proprii împreună cu cele împrumutate formează capitalul total al întreprinderii.  

 Stabilirea unei structuri de finanţare optime, adică a unui raport corespunzător între capitalurile împrumutate şi cele proprii, reprezintă 
o problemă de gestiune financiară cu implicaţii directe în mărimea eficienţei şi a controlului întreprinderii. 

 II. După modul de folosinţă, adică după durata de imobilizare a capitalurilor constituite 
din diverse surse, capitalul total al întreprinderii se materializează în două mari categorii de 
active:  

 - active imobilizate; 
- active circulante. 

  A. Activele imobilizate reprezintă plasamente de capital pe termen îndelungat, mai mare 
de un an. Ele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de utilizări durabile, corespunzând, în 
general, resurselor stabile, adică capitalurilor permanente ale întreprinderii. "Activele imobilizate 
sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un 
an. Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o bază continuă, pe o perioadă 
mai mare de un an, în scopul desfăşurării activităţilor entităţii"11. 

   Activele imobilizate se concretizează în imobilizări necorporale, corporale şi financiare. 
   Imobilizările necorporale sunt active identificabile  nemonetare, fără suport material care 
sunt deţinute pentru utilizare în procesul de producţie, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru 
scopuri administrative. În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind: cheltuielile de constituire 
(cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi); cheltuielile de dezvoltare; 
concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, dacă au fost 
achiziţionate cu titlu oneros; fondul comercial, în măsura în care a fost achiziţionat cu titlu 
oneros; avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale; alte imobilizări necorporale 
(programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, plusuri de inventar 
constatate la programe informatice şi alte imobilizări necorporale); imobilizările necorporale în 
curs de execuţie. 
   Imobilizările corporale  sunt active care sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în 
producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite 
în scopuri administrative şi sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 
Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, 
utilaje şi mobilier; avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie.  

                                                           
11 OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale 
consolidate 
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   Imobilizările financiare cuprind: acţiunile deţinute la entităţile afiliate; împrumuturile 
acordate entităţilor afiliate; interesele de participare; împrumuturile acordate entităţilor de care 
compania este legată în virtutea intereselor de participare; investiţii deţinute ca imobilizări (titluri 
de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată în capitalul altor entităţi, diferite de entităţile 
afiliate şi societăţile asociate); alte împrumuturi (împrumuturi acordate pe termen lung altor 
entităţi, garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi). 
   Fiind plasamente pe termen îndelungat, activele imobilizate participă la mai multe cicluri 
de exploatare şi îşi transferă, în  mod   treptat,  pe durata lor de  funcţionare, o parte din valoarea 
lor asupra utilităţilor create în întreprindere (produse, servicii, lucrări) prin procesul de 
amortizare. În activele imobilizate sunt cuprinse însă şi elemente care nu se supun procesului de 
amortizare, datorită faptului că prin natura lor nu se uzează, adică nu-şi pierd valoarea de 
întrebuinţare (terenurile, imobilizările financiare).  

 B.  Activele circulante reprezintă plasamente de capital pe termen scurt, mai mic de un 
an, în elemente necesare desfăşurării neîntrerupte a procesului de fabricaţie sau comercializare al 
întreprinderii.  

 Durata plasamentului se limitează la un ciclu economic, capitalurile avansate fiind 
recuperate prin vânzarea şi încasarea producţiei şi reintroduse într-un nou ciclu economic.  
   În cadrul activelor circulante se disting următoarele subgrupe în funcţie de gradul de 
lichiditate, respectiv rapiditatea cu care se transformă în disponibilităţi băneşti: 
   a) Stocurile de active circulante cuprind: materii prime, materiale consumabile şi 
materiale de natura obiectelor de inventar; producţia în curs de execuţie; semifabricate; produse 
finite şi mărfuri; avansuri pentru cumpărări de stocuri. Diversele categorii de stocuri au o durată 
de imobilizare determinată de specificul proceselor de aprovizionare, producţie, desfacere; 
 b) Creanţele cuprind: creanţele comerciale; sumele de încasat de la entităţile afiliate; alte 
creanţe; capitalul subscris şi nevărsat. Toate aceste elemente sunt rapid transformabile în 
monedă;  

  c) Investiţiile pe termen scurt cuprind: acţiunile deţinute la  alte entităţi, obligaţiunile 
emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate, toate în vederea realizării unui profit într-un 
interval scurt de timp, depozitele bancare pe termen scurt; investiţiile pe termen scurt sunt de 
asemenea, rapid transformabile în monedă; 

  d) Casa şi conturile la bănci care prezintă chiar forma lichidă a activelor circulante. În 
urma încasărilor realizate din vânzarea producţiei, din activităţi financiare sau extraordinare şi a 
onorării obligaţiilor faţă de furnizori, creditori, bugete, salariaţi, întreprinderea trebuie să deţină 
un minim de disponibilităţi băneşti, minim de trezorerie, în orice moment, pentru a face faţă 
plăţilor urgente şi neprevăzute sau a interveni la bursele de valori şi mărfuri în vederea realizării 
unor plasamente rentabile.  
 Prezentarea structurii bilanţiere a capitalului total, după sursele de provenienţă şi după 
modul de utilizare are la bază următoarele criterii: 

  ●  exigibilitatea elementelor de pasiv; 
      ●   lichiditatea elementelor de activ. 

Potrivit criteriului exigibilităţii, al scadenţelor, capitalul total este evidenţiat începând cu 
elementul cel mai greu exigibil, cu durata de scadenţă cea mai îndepărtată, capitalul social şi 
rezervele legale, apoi creditele şi datoriile pe termen mediu şi lung cu o scadenţă relativ 
îndepărtată şi continuă, cu creditele şi datoriile pe termen scurt care au o scadenţă relativ 
apropiată. 

  Potrivit criteriului lichidităţii, în activ, plasamentele încep cu elementele cu o durată de 
folosinţă relativ mare şi lichiditate scăzută (activele imobilizate), se continuă cu stocurile de 
active circulante cu durată de imobilizare relativ redusă şi lichiditate relativ mare, apoi cu  
valorile realizabile în termen scurt cu lichiditate crescută (creanţe, investiţii pe termen scurt) şi se 
încheie cu disponibilităţile băneşti ca formă concretă de manifestare a lichidităţii.  
 Având în vedere una din regulile de bază ale gestiunii financiare, şi anume necesitatea ca 
durata de exigibilitate a resurselor să fie mai mare sau cel puţin egală cu durata de existenţă a 
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activelor procurate din aceste surse, este evident ca activele durabile să fie acoperite cu resurse 
stabile; adică din capitalurile permanente se finanţează mai întâi activele imobilizate. Dar şi o 
parte a activelor circulante, deşi au o existenţă mult mai scurtă în întreprindere datorită rotaţiei 
accelerate în cadrul succesiunii ciclurilor economice, capătă un caracter de permanenţă datorită 
asigurării continuităţii activităţii productive sau comerciale a întreprinderii. Este vorba de un 
nivel determinat al stocurilor de materii prime, producţie neterminată, produse finite, mărfuri, al 
creanţelor faţă de clienţi sau chiar al unor decontări cu bugetul de stat de recuperat (T.V.A. 
deductibilă) care se găseşte cel puţin la un nivel minim pe toată durata anului în întreprindere. 
Este normal ca şi această parte a activităţii întreprinderii să fie finanţată din capitaluri 
permanente.  
 Diferenţa de capitaluri permanente rămase după acoperirea activelor imobilizate, 
destinată finanţării activelor circulante cu caracter de permanenţă, este cunoscută în literatura 
economică sub denumirea de fond de rulment net.  

Fondul de rulment net se determină astfel: 
FRN = Cp - AIn 

în care: 
FRN  - fond de rulment net; 
Cp     - capitaluri permanente (capitaluri proprii Cpr + credite pe termen mediu şi lung Ctml); 
AIn   - active imobilizate nete (la valoarea  contabilă netă, rămasă după deducerea amortizării). 

  Acest mod de calcul subliniază influenţa structurii de finanţare asupra constituirii 
fondului de rulment net.  
 Având în vedere egalitatea bilanţieră, fondul de rulment net se poate determina şi astfel: 
 
    FRN  = AC - Dts 

în care: 
AC  - active circulante; 
Dts  - credite şi datorii pe termen scurt.  
   Deşi nu este evidenţiat în mod distinct în bilanţ, fondul de rulment net are o existenţă 
certă. Fondul de rulment net nu este un capital distinct ci o modalitate de folosire a capitalurilor 
permanente. Totodată, fondul de rulment net reprezintă un instrument sugestiv al analizei 
financiare care prin comparare cu nevoia de active circulante oferă indicii asupra echilibrului 
financiar al întreprinderii. 

 

6.2.2. Modalităţi de formare şi sporire a capitalului 

  
Decizia de finanţare, care stă la baza formării capitalului întreprinderii, poate fi realizată prin două 

modalităţi: finanţare internă şi finanţare externă.  
Dacă se are în vedere structura capitalului respectiv, capitaluri proprii si împrumutate, există două 

căi de constituire a capitalului:  
♦ crearea capitalurilor proprii; 

♦ îndatorarea. 
 

A. Crearea capitalurilor proprii 
 
 Prima şi cea mai importantă componentă a capitalurilor proprii o reprezintă capitalul 
social. 

  Capitalul social este condiţia fundamentală a înfiinţării unei întreprinderi, această 
noţiune fiind "inseparabilă de cuvântul societate"12. Capitalul social poate fi subscris prin aport 

                                                           
12 Depallens G., Géstion financière de l'entreprise, Ed. Sirey, Paris, 1988, 
pag. 567 
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în numerar şi aport în natură al acţionarilor sau asociaţilor şi rămâne permanent în proprietatea 
acestora. În consecinţă, aceştia nu-şi vor recupera fondurile investite decât după lichidarea 
societăţii comerciale, din partea rămasă după onorarea creditorilor. Recuperarea capitalurilor 
investite înainte de lichidarea societăţii se face prin vânzarea părţilor sociale sau acţiunilor sale 
altor persoane.  

  Modul de constituire, dar, mai ales, modul de circulaţie al capitalului social sunt 
diferite în funcţie de forma juridică a societăţilor comerciale. 

  Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. 
Aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate, trebuie sa fie evaluabile din punct 
de vedere economic şi sunt vărsate prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea 
efectiva către societate a bunurilor aflate în stare de utilizare. Aporturile în creanţe au regimul 
juridic al aporturilor în natura, nefiind admise la societăţile pe acţiuni care se constituie prin 
subscripţie publică şi nici la societăţile în comandită pe acţiuni şi societăţile cu răspundere 
limitată.  

  Organizarea firmelor sub forma societăţilor pe acţiuni face ca emisiunea acestor titluri să 
fie principala modalitate de formare a capitalului social. 

  Acţiunile sunt titluri de valoare care atestă dreptul de proprietate al deţinătorilor asupra 
unei părţi din capitalului social şi care dau dreptul la încasarea anuală a unui dividend în funcţie 
de mărimea profitului net realizat de firmă şi de proporţia de distribuire hotărâtă de Adunarea 
Generală a Acţionarilor. 

 Acţiunile sunt evaluate la valoarea nominală la momentul primei emisiuni, această valoare 
fiind înscrisă şi pe titlu. Valoarea nominală a unei acţiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei. După 
momentul emisiunii, acţiunile vor fi caracterizate printr-un preţ de tranzacţionare, care în cazul 
firmelor cotate, reprezintă cursul bursier. În majoritatea cazurilor, cursul bursier este diferit de 
valoarea nominală, fiind stabilit în funcţie de cererea şi oferta de acţiuni pe piaţă.  

  Produsul dintre numărul de acţiuni emise de firmă şi valoarea lor nominală reprezintă 
capitalul social al firmei:  

      Cs = Na x Vn 
în care: 
Cs  - capitalul social; 
Na  - numărul acţiunilor emise 
Vn  - valoarea nominală a unei acţiuni.  

   A doua componentă a capitalurilor proprii, rezerve, rezultate, fonduri proprii se 
constituie pe seama profitului înainte sau după impozitare, conform procedurii prezentate în 
paragraful anterior. 

 Creşterea capitalurilor proprii ca urmare a tendinţei de dezvoltare a întreprinderii se 
realizează prin: 

I  - sporirea capitalului social;  

            II - autofinanţare.  

 

I. Sporirea capitalului social 

  Capitalul social prevăzut la înfiinţarea firmei poate fi modificat, ulterior, în funcţie de 
necesităţile şi politica de finanţare a acesteia. 
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  Astfel, capitalul social poate fi majorat pe parcursul desfăşurării activităţii prin mai multe 
procedee13: 

  a) emisiunea de noi acţiuni; 
  b) încorporarea de rezerve sau profituri nerepartizate; 
  c) conversia datoriilor; 
  d) plata dividendelor în acţiuni 
  e) absorbţia totală sau parţială a altei firme. 
  a) Emisiunea de noi acţiuni este o modalitate puţin agreată de acţionarii existenţi 

deoarece prin apariţia unor noi acţionari, ei pot pierde controlul asupra societăţii. De aceea, 
emisiunea de noi acţiuni este o soluţie acceptată de adunarea generală a acţionarilor atunci când 
nu există alte posibilităţi de finanţare.   

  Conform legislaţiei din România, emisiunea de noi acţiuni se poate face numai la un preţ 
mai mare sau egal cu valoarea nominală. După emisiune, se va forma un curs bursier nou al 
acţiunilor care se determină astfel: 

     Cbn = 
nNa

PenCbaNa




 

în care: 
Cbn    -  cursul bursier după emisiunea de noi acţiuni; 
Na      -  numărul de acţiuni aflate în circulaţie înainte de emisiune; 
Cba   -  cursul bursier al acţiunilor înregistrat anterior emisiunii de noi acţiuni; 
n        -   numărul de acţiuni nou emise; 
Pe      -   preţul de emisiunea al noilor acţiuni. 

   Acţiunile nou emise se oferă, în primul rând, spre subscriere acţionarilor existenţi, 
proporţional cu numărul acţiunilor pe care le deţin şi cu obligaţia ca aceştia să-şi exercite dreptul 
preferenţial de subscriere într-un interval de timp stabilit de AGA. După expirarea acestui 
termen, dacă acţionarii existenţi nu au optat, acţiunile vor putea fi subscrise public.  

  Dreptul de subscriere constituie un mijloc de protecţie a intereselor vechilor acţionari, 
deoarece exercitarea sa asigură evitarea reducerii beneficiilor obţinute de aceştia ca rezultat al 
creşterii numărului de acţiuni. De asemenea, prin exercitarea dreptului de preferinţă, vechii 
acţionari îşi menţin cota de capital investită în firmă şi, ca rezultat, puterea de control asupra 
activităţii acesteia. 

  Dreptul de subscriere (ds) reprezintă de fapt, pierderea de valoare a acţiunii vechi cu care 
va fi recompensat deţinătorul acesteia pentru a nu fi afectat de majorarea capitalului şi se 
determină astfel: 

   ds = Cba – Cbn = 
nNa

n)PeCba(




 

  Vechii acţionari au dreptul preferenţial de a achiziţiona noi acţiuni emise de firmă, la 
preţul de emisiune, dacă deţin un număr de drepturi de subscriere (Nds), determinat ca raport 
între numărul de acţiuni vechi (Na) şi cel de acţiuni noi (n), astfel: 

              Nds = 
n

Na
 

 
  În funcţie de modul diferit de subscriere al acţiunilor  prin aport în numerar sau în natură, 

se vor produce influenţe financiare diferite în activitatea întreprinderii: 
  - dacă subscrierea acţiunilor s-a făcut prin aport în numerar, se realizează o îmbunătăţire 

a structurii financiare în sensul creşterii capitalurilor proprii în defavoarea celor împrumutate. 
Prin urmare, are loc o creştere a capitalului permanent şi a fondului de rulment net şi o 
îmbunătăţire a lichidităţii întreprinderii; 

                                                           
13 Sichigea N., Giurcă-Vasilescu L., Gestiunea financiară a întreprinderii, 
Ed. Universitaria, Craiova, 2009, pag.45 
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  - dacă sporirea capitalului social se face prin aport în natură, într-o primă fază, echilibrul 
financiar rămâne neschimbat deoarece cresc, în acelaşi timp, atât capitalul social cât şi activele 
imobilizate. Dar creşterea capacităţii de producţie sau comercializare prin încorporarea noilor 
imobilizări corporale conduce la creşterea necesarului de active circulante, a necesarului de fond 
de rulment, ceea ce necesită şi asigurarea surselor (fie emisiunea de alte acţiuni în numerar, fie 
credite pe termen scurt). 

  b) Încorporarea de rezerve sau profituri nerepartizate este o modalitate de sporire a 
capitalului social care nu afectează structura financiară, ci numai structura capitalurilor proprii, 
prin creşterea capitalului social şi reducerea cu aceeaşi sumă a rezervelor, rezultatelor şi 
fondurilor proprii. Nu pot fi încorporate în capitalul social rezervele legale, beneficiile sau 
primele de emisiune.  

  Sporirea capitalului social prin încorporarea rezervelor şi rezultatelor se poate realiza în 
două feluri14:  

  ♦ prin creşterea valorii nominale a acţiunilor existente; 
♦ prin creşterea numărului de acţiuni care se distribuie gratuit acţionarilor existenţi.  
Fiecare din aceste modalităţi produc influenţe financiare diferite, astfel: 
- creşterea valorii nominale a acţiunilor existente nu va modifica numărul acţiunilor 

întreprinderii. Deci, pe piaţa financiară preţul acţiunilor rămâne acelaşi, modificându-se numai 
rata dividendului pe acţiune, nu şi dividendul ca atare; 

- creşterea numărului de acţiuni poate conduce la scăderea cursului acţiunilor, care se 
poate determina astfel: 

   Cbn = 
nNa

CbaNa




 

în care: 
Cbn -  cursul bursier după emisiunea de noi acţiuni; 
Cba - cursul bursier al acţiunilor înregistrat anterior emisiunii de noi acţiuni;  
Na  - numărul de acţiuni aflate în circulaţie înainte de emisiune; 
n    -   numărul de acţiuni nou emise. 
 
  În cazul emisiunii de noi acţiuni, vechii acţionari beneficiază de anumit număr de 
drepturi de atribuire (da), a căror valoare se determină astfel: 

   da = Cba – Cbn = 
nNa

nCba




 

  Numărul drepturilor de atribuire se determină prin raportarea numărul de acţiuni vechi 
(Na) la numărul acţiunilor noi (n), astfel: 

    Nda = 
n

Na
 

c) Conversia datoriilor firmei, presupune creşterea capitalului social prin încorporarea 
datoriilor, compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.  

Creşterea capitalului social prin încorporarea datoriilor se face numai cu acceptul 
furnizorilor şi creditorilor întreprinderii, prin renunţarea acţionarilor existenţi la dreptul lor 
preferenţial de subscriere. Această transformare a datoriilor pe termen scurt în capital are ca efect 
creşterea fondului de rulment prin creşterea capitalului social, creştere care este asimilată unei 
emisiuni de acţiuni în numerar dacă este vorba de creanţe lichide, datorii faţă de creditori şi 
creşterii aportului în natură la capitalul social dacă este vorba de creanţe în natură, faţă de 
furnizori. Această operaţie prezintă avantaje atât pentru societate, care evită în acest mod efectele 
unei datorii ce implică eforturi financiare, cât şi pentru creditori care devin acţionari, cu toate 
drepturile ce le conferă această calitate. Totodată prin îmbunătăţirea raportului între capitaluri 
proprii şi capitaluri împrumutate se creează o premisă pentru o îndatorare viitoare.  

                                                           
14 Sichigea N., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Universitaria, 
Craiova, 2003, pag.47 
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  Forma consacrată de transformare a datoriilor în capital social o reprezintă conversia 
obligaţiunilor convertibile în acţiuni, pe baza unei proporţii de conversie stabilită în momentul 
emiterii acestui gen de obligaţiuni. De fapt, creşterea de capital prin conversia datoriilor este 
specifică firmelor mari, care au dreptul de a emite obligaţiuni. 

d) Plata dividendelor în acţiuni este asimilată, din punct de vedere juridic, unei sporiri 
a capitalului social în numerar.15 Această modalitate are ca efect diminuarea datoriilor pe termen 
scurt şi creşterea capitalului social şi implicit a capitalului propriu cu efect asupra lichidităţii şi 
echilibrului financiar al întreprinderii.  

e) Absorbţia totală sau parţială a altei societăţi comerciale care are ca efect cumularea 
părţii de capital social al societăţii absorbite. Prin urmare, vor creşte capitalurile proprii şi 
permanente, concomitent cu creşterea activelor imobilizate, fapt ce va conduce la menţinerea 
echilibrului financiar, sau chiar se va îmbunătăţi structura financiară şi lichiditatea firmei, dacă 
societatea absorbită dispunea de o trezorerie pozitivă.  

II. Autofinanţarea determină creşterea capitalurilor proprii prin reţinerea în totalitate 
sau în parte a sumei cuvenită ca remuneraţie anuală a acţionarilor pentru acoperirea nevoilor de 
finanţare ale întreprinderii şi a sumei corespunzătoare participării activelor imobilizate la crearea 
noilor utilităţi sub forma amortizării. Deci, autofinanţarea corespunde, în principal cotei din 
profitul net capitalizat în întreprindere şi amortizării activelor imobilizate. Nivelul autofinanţării 
este determinat direct de politica de dividende pentru că rata capitalizării profitului este 
determinată de rata de distribuire a dividendelor şi de mărimea amortizării activelor imobilizate. 
  

B. Îndatorarea 
 
 Capitalurile proprii constituite sunt, adeseori, insuficiente pentru acoperirea nevoii 
globale de finanţare a întreprinderii şi atunci aceasta este nevoită să apeleze la alte mijloace: 
emisiunea de obligaţiuni, credite bancare pe termen lung sau scurt, credite furnizori şi alte datorii 
din exploatare. Capitalurile obţinute din aceste surse formează îndatorarea, care în funcţie de 
factorul timp, ar putea fi clasificată în:  

I. îndatorare pe termen mediu şi lung; 
II. îndatorare pe termen scurt.  

 
I. Îndatorarea pe termen mediu şi lung 

 
Îndatorarea pe termen mediu şi lung are ca scop asigurarea firmei cu capitaluri 

permanente, fapt ce îi conferă posibilitatea adoptării unei strategii de dezvoltare şi funcţionare 
într-un interval de timp relativ îndelungat. 

Îndatorarea pe termen mediu şi lung se realizează prin următoarele instrumente: creditul 
bancar pe termen mediu şi lung; creditul obligatar; leasingul. 

I.  Creditul bancar pe termen mediu şi lung  se acordă, de regulă, de către băncile 
comerciale pentru un interval de timp cuprins între 1 şi 25 de ani.  

Având în vedere riscurile pe care şi le asumă băncile prin acordarea creditelor, condiţiile 
de eligibilitate ale firmelor care vor obţine o astfel de finanţare sunt stricte şi se bazează pe o 
documentaţie tehnico-economică bine fundamentată şi pe existenţa unor garanţii temeinice.  

Documentaţia tehnico-economică solicitată de bănci pentru acordarea unui credit 
cuprinde următoarele elemente: cererea de credit; documente juridice de constituire a societăţii 
(certificatul de înregistrare; contractul de societate, statutul societăţii, etc); documente financiare:  
situaţii financiare (bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie) pentru ultimii 
2-3 ani; balanţele de verificare pe ultimele 3 luni, situaţia patrimoniului şi rezultatele financiare 
pentru trimestrul următor; bugetele de venituri şi cheltuieli şi cele de investiţii pentru anul în curs 
şi pentru perioada viitoare; plan de afaceri (autorizaţii şi avize necesare funcţionării, cereri de 
                                                           
15 Berceanu D., Berceanu O., Sichigea D.,Finanţarea firmei, Ed. Didactică şi 
Pedagogică RA, Bucureşti, 2006, pg,27 
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produse şi servicii de la principalii clienţi; oferte de la furnizori pentru achiziţionarea de 
echipamente, materii prime etc.) 

Modalitatea de garantare a creditelor contractate de către firme diferă în funcţie de tipul 
de credit. În general, tipurile de garanţii acceptate de bancă sunt următoarele: ipoteca asupra 
unor bunuri imobile prin definiţie (clădiri, construcţii, terenuri, etc.) sau bunuri imobile prin 
destinaţie (instalaţii fixate în spaţiu, furnale, forje, cuptoare, etc.); gajul asupra unor bunuri 
mobile fără deposedare (maşini, utilaje) aflate în proprietatea împrumutatului, valorificabile pe 
piaţă sau cu deposedare  (acţiuni, obligaţiuni, metale preţioase); cesiunea de creanţă  privind 
drepturi de încasat rezultate din contracte ferme de livrare a produselor către parteneri cu 
bonitate recunoscută de bancă; cesiunea drepturilor de despăgubire  din asigurările care 
constituie o garanţie suplimentară a băncii pentru bunurile ipotecate sau gajate; garanţii 
personale: scrisoare de garanţie bancară, avalizarea titlurilor de credit, garanţii emise de fonduri 
de garantare, cauţiunea, garanţii emise de statul român etc. 

 Pe baza informaţiilor obţinute de la firma care solicită creditul, banca va analiza 
indicatorii financiari cât şi pe cei nefinanciari cărora le atribuie ponderi în funcţie de importanţa 
fiecăruia la măsurarea bonităţii firmei determinând rating-ul de credit, prin care se va evalua 
capacitatea firmei de a rambursa creditul solicitat. 

Oferta creditelor pe termen mediu şi lung este variată, cele mai utilizate forme fiind 
creditele ipotecare, creditele pentru investiţii, creditele pentru operaţiunile de leasing, creditele în 
valută pe termen mediu şi lung etc. Tendinţele actuale sunt de a personaliza aceste instrumente 
pentru a răspunde mai bine nevoilor specifice de finanţare ale firmelor care le solicită.   

II. Creditul obligatar se obţine prin emisiunea de obligaţiuni care sunt titluri de valoare 
care exprimă, pe de o parte, creanţa deţinătorilor lor asupra activelor emitentului, iar, pe de altă 
parte, angajamentul emitentului de a plăti o remuneraţie (dobândă) şi de a rambursa împrumutul.  

Comparativ cu emisiunea de acţiuni, emisiunea de obligaţiuni prezintă avantaje dar şi 
unele dezavantaje. 

Din punctul de vedere al societăţii emitente, împrumutul obligatar nu afectează structura 
acţionarilor şi nici nu conferă deţinătorului lor nici un drept în luarea deciziilor. 

Din punctul de vedere al deţinătorilor, obligaţiunile asigură dobânzi constante, plătite de 
către firma emitentă pe toată durata creditului obligatar, indiferent de situaţia sa financiară - spre 
deosebire de dividendele asigurate de acţiuni, care depind direct proporţional de câştigurile 
emitentului. 

În cazul lichidării firmei emitente, obligatarii nu sunt afectaţi în aceeaşi măsură ca şi 
acţionarii, având dreptul la rambursarea împrumutului la valoarea nominală. Acţionarii primesc 
doar diferenţa rămasă după plata tuturor creanţelor prevăzute de lege pentru a fi onorate. 

Emisiunea de obligaţiuni este hotărâtă de adunarea extraordinară a acţionarilor şi nu de 
conducerea firmei, ca o măsură suplimentară de protecţie a subscriitorilor de obligaţiuni contra 
societăţilor comerciale care nu oferă toate garanţiile necesare rambursării împrumutului. Tot în 
avantajul obligatarilor este şi procedura de garantare a obligaţiunilor cu anumite active.  

În România, pentru a avea acces pe piaţa obligatară, o firmă trebuie să fie societate pe 
acţiuni, să fi desfăşurat activitate reflectată în bilanţul aprobat de acţionari un număr minim de 
ani (2-3 ani) iar valoarea obligaţiunilor subscrise trebuie să fie integral vărsate. 
         Emisiunea de obligaţiuni prin ofertă publică se face pe bază de prospect de emisiune care 
va cuprinde informaţii privind  denumirea, obiectul de activitate, sediul şi durata societăţii; 
capitalul social şi rezervele; situaţia patrimoniului social după ultimul bilanţ contabil aprobat; 
categoriile de acţiuni emise de societate; suma totală a obligaţiunilor ce urmează să fie emise şi a 
celor care au mai fost emise, modul de rambursare, valoarea nominală a obligaţiunilor, dobânda 
lor, tipul obligaţiunilor (nominative sau la purtător, convertibile etc.).  

Obligaţiunile pot fi emise în formă materială, pe suport hârtie, sau în formă 
dematerializată, prin înscriere în cont. Obligaţiunile din aceeaşi emisiune trebuie sa fie de o 
valoare egală şi acorda posesorilor lor drepturi egale. Valoarea nominală a unei obligaţiuni nu 
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poate fi mai mică de 2,5 lei16 iar valoarea nominală a obligaţiunilor convertibile în acţiuni va 
trebui să fie egală cu cea a acţiunilor. Obligaţiunile convertibile pot fi preschimbate în acţiuni ale 
societăţii emitente, în condiţiile stabilite în prospectul de ofertă publică. 

Modalitatea clasică de remunerare este plata periodică a unui cupon (dobânda) dar şi 
primele de emisiune sau de rambursare pe care emitentul le poate acorda pentru a face mai 
atractiv împrumutul.   

Modalităţile de rambursare a împrumutului obligatar sunt următoarele17:  
a)  rambursare  prin anuităţi constante; 
b)  rambursare în tranşe egale (serii egale); 
c)  rambursare integrală la scadenţă; 
a) Rambursarea prin anuităţi constante presupune rambursarea anuală a unei sume 

constante. Valoarea anuităţii constante (suma ratei de rambursat şi a dobânzii) se determină 
potrivit formulei: 

A = 
n)d1(1

d
C


          

în care: 
A    - anuitatea de rambursat; 
C    - valoarea creditului obligatar; 
n    - durata creditului; 
d    - rata dobânzii (în procente). 

b) rambursarea în tranşe egale (serii egale) presupune rambursarea unui număr egal de 
obligaţiuni în fiecare an, dobânda calculându-se la creditul rămas nerambursat. Anuităţile anuale 
sunt descrescătoare şi se determină astfel: 

)dC(
n

C
A ii      

în care: 
Ai   -  anuitatea de rambursat în anul "i"; 
C    -  valoarea creditului obligatar; 
Ci     -  valoarea creditului obligatar rămasă de rambursat la începutul anului "i"; 
n     -  durata creditului obligatar; 
d     -  rata dobânzii. 

c) rambursarea integrală la scadenţă presupune ca întregul împrumut să fie rambursat la 
sfârşitul duratei împrumutului. În acest caz, anuităţile (Ai) se determină astfel: 

 
A1 = A2 = .... An-1 = dC   
An = C + dC   

în care:  
Ai    - anuităţile în anii i =1,2, ..., n-1; 
An   - anuitatea în ultimul an al creditului obligatar "n"; 
C     - valoarea creditului obligatar; 
d     - rata dobânzii; 
n     - perioada de acordare a creditului obligatar. 

Pentru a mări atractivitatea obligaţiunilor şi pentru a elimina riscurile veniturilor viitoare, 
s-a procedat la o diversificare a acestora. Astfel, pe lângă obligaţiunile clasice au apărut o mare 
varietate de obligaţiuni, cu caracteristici diferite pentru a putea pătrunde pe cele mai diverse 
segmente ale pieţei de capital: obligaţiunile indexate; obligaţiunile participative; obligaţiunile cu 
cupon zero; obligaţiunile convertibile în acţiuni; obligaţiunile cu bonuri de subscripţie de 
acţiuni; împrumuturi obligatare grupate sau colective.  

                                                           
16 Legea nr. 31/1990, art 167 - modificată prin legea 441/2006  
17 Sichigea, N., Giurcă Vasilescu, L.,Gestiunea financiară a întreprinderii. 
Aplicaţii şi teste grilă, Ed. Universitaria, 2005, pag. 49 
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 III.  Leasingul este operaţiunea prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite 
pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este, 
celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, 
denumită rată de leasing (chirie). Rata de leasing poate cuprinde, după caz: 

- amortizarea activului; 
- remunerarea capitalului investit (pe bază de comision); 
- prima de risc datorată faptului că instituţia financiară suportă întreaga finanţare; 
- cheltuieli administrative. 
Operaţiunile de leasing au ca obiect18: 

 - bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destinaţie; 
 - bunuri mobile, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, 
a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor şi a bunurilor 
necorporale. 

În funcţie de serviciile oferite, leasingul în România poate îmbrăca două forme: 
 A. Leasingul financiar este contractul de leasing care îndeplineşte, potrivit prevederilor 

legislative din România19  cel puţin una dintre următoarele condiţii:  
 a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul 

leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce 
efecte;  

 b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului 
ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;  

 c) utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar 
valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata 
normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală de 
funcţionare maximă, exprimată în procente;  

 d) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viață 
economică a bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat;  

 e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau 
egală cu valoarea de intrare a bunului.  

 Rata de leasing financiar este formată din cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi 
din dobânda de leasing, care se stabileşte pe baza ratei dobânzii convenite prin acordul părţilor 

 B. Leasingul operaţional este contractul de leasing care nu îndeplineşte nici una din 
condiţiile leasingului financiar. Deci, în cazul leasingului operaţional, locatorul se obligă să 
asigure întreţinerea şi service-ul bunului contra unor costuri cuprinse în chirie sau facturate 
separat, poate rezilia contractul înainte de scadenţă iar durata contractului este mai scurtă decât 
durata de funcţionare a activului.  

 Rata leasingului operaţional se stabileşte prin acordul părţilor şi cuprinde, de regulă, cota 
de amortizare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante. 

 Acest tip de contract se practică, de regulă, în industria computerelor şi a altor 
echipamente pentru birouri precum şi pentru vânzarea automobilelor.  

 Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către utilizator, 
în cazul leasingului financiar, şi de către locator, în cazul leasingului operaţional, cheltuielile 
fiind deductibile. În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul 
leasingului operaţional locatorul deduce chiria (rata de leasing). 
 

II. Îndatorarea pe termen scurt 
 

                                                           
18 Legea nr. 287/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile 
de leasing şi societăţile de leasing, art. 1,alin. (2)  
19 Legea nr. 343/2006 privind Codul Fiscal al României - versiune actualizată 
la data de 01/01/2007 , art.7 (alin.7),  
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 Este calea de finanţare prin care se acoperă nevoile temporare de capitaluri ale 
întreprinderii. Prin îndatorarea pe termen scurt se finanţează, îndeosebi, partea din nevoia de 
fond de rulment neacoperită cu capitaluri permanente, respectiv din fondul de rulment determinat 
pe baza bilanţului întreprinderii.  

Îndatorarea pe termen scurt se realizează pe perioade de până la un an prin următoarele 
instrumente:  

♦   credite bancare pe termen scurt: creditele de trezorerie; creditele pe bază de creanţe 
comerciale; alte credite pe termen scurt. 

♦   finanţări nebancare pe termen scurt: creditele comerciale furnizori; creditele pe bază 
de bonuri de casă sau bilete de trezorerie; avansuri primite de la clienţi;  finanţări de la grup. 

6.3.  AMORTIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE 

 În bilanţul contabil al întreprinderii, activele imobilizate, ca rezultantă a procesului de 
investire sunt reflectate la valoarea contabilă netă determinată ca o diferenţă, în funcţie de 
următoarele elemente: 
 - suma brută a activelor imobilizate, stabilită în funcţie de costul investiţiilor; 
 - suma amortismentelor datorită deprecierii în timp a activelor imobilizate. 
 Amortismentele apar, aşadar, ca o micşorare a valorii bunurilor destinate să servească 
activitatea întreprinderii o perioadă de timp mai îndelungată (mai mare de un an) şi care se 
consumă treptat. 
 Temeiul economic sau baza amortizării activelor imobilizate o constituie aşadar uzura 
acestora. 
 Uzura este un proces complex, concretizat în scăderea treptată a utilităţii activelor 
imobilizate, fie ca urmare a utilizării sau neutilizării, fie ca urmare a apariţiei de active 
imobilizate mai ieftine, sau cu parametrii tehnico-funcţionali superiori. 
 Amortizarea este un proces complex de cuantificare a uzurii fizice şi morale şi de 
exprimare a unei anumite politici financiare a perioadei respective, care cuprinde un ansamblu 
de operaţiuni ce constau în: stabilirea amortismentului fiecărui exerciţiu; înregistrarea lui în 
costurile de fabricaţie; recuperarea din încasarea preţului sau tarifului produsului sau serviciului; 
afectarea lui pe destinaţia legală; 
 Conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS 16 – Imobilizări corporale) 
amortizarea constituie alocarea sistematică  a valorii amortizabile a unui activ asupra duratei sale 
de viaţă utilă.  

6.3.1. Elementele sistemului de amortizare 

 
 "Amploarea şi ritmul uzurii fizice şi morale, precum şi parametri fundamentali ai politicii 
financiare promovate, se oglindesc în nivelul şi modul de asociere a unor elemente esenţiale, care 
în ansamblul lor formează sistemul de amortizare"20. 
 Elementele definitorii ale oricărui sistem de amortizare în funcţie de care se 
previzionează şi calculează efectiv amortismentul sunt:  

► valorile de amortizat; 
► duratele normale de utilizare; 
► cotele (normele) de amortizare.  
A) Valorile de amortizat reprezintă baza sistemului de amortizare, pentru că în funcţie de 

modul lor de estimare se produc implicaţii atât în ceea ce priveşte nivelul costurilor de producţie 
sau comercializare. În etapa actuală, în România, în funcţie de metoda de amortizare folosită, 
valoarea de amortizare este dată de: 

                                                           
20  Opriţescu M., Sichigea N., Drăcea M., Gestiunea financiară a 
întreprinderi, Ed. Dova, Craiova, 1996, pag.110 
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 valoarea de intrare; 
 valoarea contabilă (netă)).21 
Astfel, la data intrării în entitate, activele imobilizate se evaluează la valoarea de intrare 

care se stabileşte astfel:  
 a) costul de achiziţie, pentru activele imobilizate procurate cu titlu oneros (preţul de 

cumpărare, taxele de import şi alte taxe, cu excepţia celor pe care întreprinderea le poate 
recupera de la autorităţile fiscale, cheltuielile de transport, comisioanele, taxele notariale, 
cheltuielile cu obţinerea de autorizaţii şi alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct achiziţiei 
bunurilor respective);  
  b) costul de producţie, pentru activele imobilizate produse în entitate;  
  c) valoarea de aport, stabilită în urma evaluării, pentru activele reprezentând aport la 
capitalul social; 
  d) valoarea justă pentru activele imobilizate obţinute cu titlu gratuit. Prin "valoarea justă" 
se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în 
cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. 
 În etapa actuală, în România, în funcţie de metoda de amortizare folosită, valoarea 
amortizabilă este costul activului sau o altă valoarea substituită costului în situaţiile financiare 
din care s-a scăzut valoarea reziduală. În practică, valoare reziduală poate fi nesemnificativă  şi 
deci, nu se ia în calcul la valoarea amortizării, valoarea amortizabilă fiind egală cu costul sau o 
altă valoare substituită costului  în situaţiile financiare.  

B) Duratele normale de utilizare reprezintă cel de-al doilea element esenţial al 
sistemului de amortizare, pentru că întinderea influenţează mărimea amortismentului anual.  
 În multe ţări cu economie de piaţă dezvoltată, întreprinzătorul are dreptul de a-şi stabili el 
însuşi durata de serviciu a mijlocului fix şi, din acest punct de vedere, este evident că încearcă 
să-şi programeze exploatarea utilajului pe durata de serviciu optimă, când efectele obţinute din 
exploatarea lui sunt maxime. 
           Într-o altă serie de ţări, duratele se stabilesc centralizat, de guvern şi au fie caracter 
obligatoriu, cazul Franţei, fie caracter orientativ, cazul SUA. 
 În România, duratele de serviciu, numite durate normale de funcţionare, se stabilesc prin 
hotărâre de guvern (H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
durate normale de funcţionare a mijloacelor fixe) aplicabil  de la 1 ianuarie 2005.  

Catalogul se aplică în mod unitar de către agenţii economici, persoanele juridice fără scop 
patrimonial cât şi de către instituţiile publice, asigurând determinarea în mod unitar a amortizării 
capitalului imobilizat în active corporale. Pentru fiecare mijloc fix nou achiziţionat se utilizează 
sistemul unor plaje de ani cuprinse între o valoare minimă şi una maximă, existând astfel 
posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinse între aceste limite. Astfel stabilită, 
durata normală de funcţionare a mijlocului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală 
a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funcţiune.  

 C) Cotele  de amortizare  
 Orice sistem de amortizare se caracterizează prin cote (norme) de amortizare determinate  
printr-o metodologie proprie. În general, însă, cotele de amortizare sunt cote analitice 
determinate pe fiecare mijloc fix sau grupă omogenă de mijloace fixe în parte care au aceiaşi 
durată de funcţionare, sau cotă unică, stabilită ca o cotă medie pentru ansamblul mijloacelor fixe 
ale întreprinderii. 

Cota (norma) de amortizare, în principiu, poate fi definită ca fiind mărimea amortizării 
exprimate în procente faţă de valoarea de intrare a mijloacelor fixe. Întrucât în sistemul nostru de 
amortizare duratele normale corespund regimului liniar sau proporţional de amortizare, cota de 
amortizare este funcţie invers proporţională cu durata normală de utilizare. Există atâtea cote 
analitice de amortizare câte durate normale diferite sunt legiferate. 
                                                           
21 Conform normelor legale actuale, respectiv, OMFP nr. 1802/2014 pentru 
aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale 
valoarea contabilă netă se numeşte valoare contabilă.  
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 Astfel, relaţia de calcul a cotei de amortizare analitice (Na) corespunzătoare sistemului 
proporţional este: 

aN  = 100
D

1
100

V
D

V

ni

n

i

   

în care: 
Vi  = valoarea de intrare a mijlocului fix; 
Dn  = durata normală de funcţionare mijlocului fix. 
 

 

6.3.2. Regimuri de amortizare utilizate în România 

 Amortizarea activelor imobilizate se realizează în mod diferit, după cum este vorba de 
imobilizări necorporale sau imobilizări corporale22.  
 Imobilizările necorporale se amortizează astfel23: 
 - cheltuielile de constituire se amortizează în cadrul unei perioade de maximum 5 ani; 
 - cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de 
utilizare, după caz; 
 - concesiunile se amortizează pe durata de folosire stabilită conform contractului; 
             - brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare se amortizează pe 
durata prevăzută pentru utilizarea lor de către deţinător; 

- programele informatice, precum şi "Alte imobilizări necorporale" se amortizează pe 
durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine; 
 - în cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achiziţiei de către 
entitate a acţiunilor altei entităţi - se au în vedere următoarele prevederi: 
 a) fondul comercial se amortizează, de regulă, în cadrul unei perioade de maximum 5 ani; 
 b) totuşi, entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă 
de peste 5 ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească 10 ani. 
 Imobilizările corporale se amortizează astfel: 
 - terenurile, lacurile, bălţile şi iazurile nu se supun amortizării, ci numai investiţiile 
efectuate pentru amenajarea terenurilor, lacurilor, bălţilor, iazurilor şi pentru alte lucrări similare 
se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă 
hotărâtă de administratori sau persoanele care au obligaţia gestionării entităţii, pe baza duratelor 
utile ale acestora; 
 - mijloacele fixe, prin utilizarea unuia din următoarele regimuri: amortizarea liniară;  
amortizarea degresivă; amortizarea accelerată. Regimul de amortizare pentru un mijloc fix 
amortizabil se determină conform următoarelor reguli:  

 a) în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;  
 b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, 

precum şi pentru computere şi echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta 
pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată;  

 c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de 
amortizare liniară sau degresivă. 

a) Amortizarea liniară se aplică, cu preponderenţă, în toate ramurile economice, în 
funcţie de duratele şi cotele de amortizare analitice reglementate.  

În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea (A) se stabileşte prin aplicarea cotei 
de amortizare liniară (Nl) la valoarea de intrare (Vi) a mijlocului fix amortizabil: 

                                                           
22 Sichigea N., Gestiunea financiară a întreprinderii, Ed. Universitaria, 
Craiova, 2003, pag. 137-139 
23 OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene 
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li NVA   
Cota de amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata normală de 

utilizare (Dn) a mijlocului fix: 

n
l D

100
N   

b) Amortizarea degresivă este o variantă a sistemului accelerat cu normă constantă şi 
valoare de amortizat descrescătoare. Aplicarea metodei presupune parcurgerea următoarelor 
etape: 
 - se determină cota de amortizare degresivă (Nd) prin multiplicarea cotei liniare cu 
coeficientul prevăzut de lege (c): 

cNN ld    

 Pentru multiplicare sunt prevăzuţi următorii coeficienţi: 
 1,5 pentru mijloacele fixe cu durata de utilizare 2-5 ani; 
 2,0 pentru mijloacele fixe cu durata de utilizare 5-10 ani; 
 2,5 pentru mijloacele fixe cu durata de utilizare >10 ani. 

  - se determină amortismentul anual prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea 
contabilă (rămasă neamortizată) până în anul de utilizare în care amortizarea anuală rezultată este 
egală sau mai mică decât amortizarea anuală determinată prin raportul între valoarea rămasă de 
recuperat (Vrn) şi numărul de ani de utilizare rămaşi (nr), astfel: 

     Ai ≤ 
r

rn

n

V
 

  Din acel moment şi până la expirarea duratei normale se foloseşte sistemul liniar de 
amortizare prin raportarea valorii rămase de recuperat la numărul de ani de utilizare rămaşi. 

c) Amortizarea accelerată  presupune următoarele: 
 - pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea de intrare a 

mijlocului fix;  
- pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii 

ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia, conform 
regimului liniar.   

6.4. GESTIUNEA ACTIVELOR CIRCULANTE 

6.4.1. Conţinutul, trăsăturile şi particularităţile rotaţiei activelor circulante 

 Desfăşurarea oricărei activităţi economice necesită utilizarea nu numai a activelor 
imobilizate, ci şi asigurarea stocurilor de materii prime şi materiale necesare, a stocurilor de 
semifabricate şi producţie în curs de execuţie, în vederea desfăşurării continue a activităţii 
precum şi obţinerea şi stocarea pe anumite intervale de timp a produselor finite pentru realizarea 
ritmicităţii livrărilor către beneficiari. Dar, procurarea stocurilor necesare şi efectuarea celorlalte 
cheltuieli legate de procesul de fabricaţie şi realizare a produselor, preced momentul încasării 
preţului acestora de la clienţi. Drept urmare, întreprinderea are nevoie de o sumă determinată de 
resurse băneşti pe seama căreia să-şi poată constitui stocurile de valori materiale pentru producţie 
şi să acopere toate cheltuielile de producţie, depozitare, livrare până în momentul încasării 
preţului produselor vândute. Pe măsura încasării preţului produselor expediate, întreprinderea 
recuperează capitalurile băneşti avansate pe care le reavansează într-un nou proces economic, 
adică îşi reconstituie stocurile de valori materiale pentru producţie, lansează noi comenzi în 
fabricaţie şi efectuează noi cheltuieli de prelucrare, expediază alte loturi de produse către 
beneficiari. Această parte a capitalurilor băneşti utilizată în întreprindere formează conţinutul 
activelor circulante. 
 Efectuarea neîntreruptă a circuitelor în concordanţă cu caracterul continuu al proceselor 
de producţie, determină fenomenul de rotaţie a activelor circulante. Ca urmare a rotaţiei 
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neîntrerupte, suma activelor circulante utilizate se află concomitent în toate formele sale 
funcţionale, determinate de condiţiile şi amploarea proceselor de aprovizionare, producţie şi 
desfacere. Ca o consecinţă a acestui fapt, activele circulante prezintă inevitabil o anumită 
structură ce poate fi stabilită pe baza soldurilor din activul bilanţului întreprinderii. 
 Astfel, în sfera producţiei, activele sunt avansate în următoarele stări (forme) materiale: 
stocuri de materii prime; stocuri de materiale consumabile (carburanţi şi lubrifianţi, obiecte de 
inventar, echipament de lucru şi protecţie, piese de schimb); stocuri de semifabricate; stocuri de 
producţie în curs de execuţie; soldul cheltuielilor anticipate. 
 În sfera circulaţiei, activele circulante se concretizează în următoarele stări: stocuri de 
produse în magazie; stocuri de produse expediate, neîncasate (creanţe); stocuri de mărfuri şi 
ambalaje; creanţe din decontări neîncheiate; soldul disponibilităţilor băneşti (în cont şi casierie). 
 

6.4.2. Gestiunea stocurilor de active circulante 

 Activele circulante reprezintă alături de activele imobilizate, condiţia financiară esenţială a 
asigurării continue şi în cadrul parametrilor prestabiliţi a programului de producţie. Deşi în industrie, 
comparativ cu activele imobilizate, ponderea lor în totalul capitalurilor utilizate este mai mică, datorită 
vitezei de rotaţie relativ accelerate precum şi multitudinii de forme materiale pe care le îmbracă în 
cursul circuitului lor, activele circulante deţin un rol esenţial în buna funcţionare a mecanismului 
financiar al întreprinderii. De aceea, se pune cu necesitate problema evaluării lor corecte. 
 Evaluarea activelor circulante îmbracă două mari forme, în funcţie de momentul efectuării ei: 
 ◙ necesităţile de active circulante cu caracter de permanenţă pe toată durata anului şi 
previzibile încă de la începutul anului, se evaluează prin determinarea necesarului financiar de active 
circulante sau necesarului de fond de rulment; 
 ◙ necesităţile cu caracter temporar apărute pe parcursul exerciţiului se dimensionează pe 
feluri de active circulante şi se evaluează prin metode specifice activităţii bancare întrucât, cel mai 
adesea, acoperirea financiară se realizează prin credite bancare. 
 Nevoia de fond de rulment de exploatare (NFRE) sau de capital de lucru presupune 
luarea în considerare pe lângă dimensionarea financiară a stocurilor de diverse naturi şi a 
creanţelor, respectiv produse finite vândute dar neîncasate, precum şi a datoriilor de exploatare 
(curente) aflate în circuit normal, adică al căror termen de plată este amânat fată de momentul 
datorării prin legi fiscale sau prin contracte (în acest interval se comportă ca un capital pentru 
întreprindere), astfel: 
NFRE = S + Cr - Dc 
în care: 
S   = stocuri; 
Cr  = creanţe; 
Dc = datorii curente. 
            Nevoia de fond de rulment se finanţează pe seama mai multor surse, care se pot grupa, în 
raport cu patrimoniul întreprinderii, astfel: 

 sursele interne de finanţare: fondul de rulment; sumele afectate din profitul net 
finanţării activelor circulante; alte surse şi anume sumele aferente unor fonduri proprii şi 
dividende constituite din profitul net până la consumarea pe destinaţia corespunzătoare; 

 sursele externe de finanţare: creditele bancare pe termen scurt; creditele pe bonuri de 
trezorerie sau bonuri de casă; subvenţiile de la buget pentru regii autonome; credite sau sume 
primite de la grupul de întreprinderi din care face parte întreprinderea; alte surse (avansuri de la 
clienţi pentru realizarea de produse, sumele de care beneficiază întreprinderea ca înlesniri sau 
scutiri de impozite, prime pentru export). 
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6.4.3. Eficienţa utilizării activelor circulante 

 Capitalurile băneşti ale întreprinderii, imobilizate în diversele elemente de active 
circulante, trebuie să asigure un randament superior celui fără risc pe piaţa financiară pentru că 
altfel investitorii sunt tentaţi să nu-şi plaseze disponibilităţi băneşti în activităţi productive şi 
comerciale.  

În cadrul procesului de rotaţie, activele circulante sunt folosite eficient atâta timp cât 
transformarea este continuă, neîntreruptă. Dacă ele staţionează mai mult într-o formă sau alta, 
rotaţia este stânjenită şi pentru realizarea volumului de activitate propus este necesară atragerea 
în circuit de capitaluri suplimentare. 
 Deci, creşterea eficienţei utilizării activelor circulante corespunde accelerării vitezei cu 
care capitalurile parcurg stadiile circuitului, respectiv rapidităţii cu care se realizează rotaţia. În 
cazul unei viteze de rotaţie accelerată, se va realiza un volum mai mare de activitate într-o 
perioadă dată, adică cu aceeaşi sumă de active circulante se pot desfăşura mai multe procese 
economice şi se poate obţine un volum sporit de produse sau de comercializare. 
 Eficienţa utilizării activelor circulante se poate aprecia cu trei categorii de indicatori: 
indicatorii vitezei de rotaţie; indicatorii rentabilităţii utilizării activelor circulante; indicatorii 
intensităţii utilizării activelor circulante. 
 Dintre aceştia cei mai utilizaţi în previziune şi analiză sunt indicatorii vitezei de rotaţie: 
 - coeficientul vitezei de rotaţie; 
 - durata în zile a unei rotaţii; 
 a) Coeficientul vitezei de rotaţie (Kvr)se stabileşte ca un raport între volumul de activitate 
şi suma medie a activelor circulante prevăzute a se utiliza, adică : 

 


AC

PECA
Kvr  nr. rotaţii , 

în care : 
CA (PE)  = cifra de afaceri sau producţia exerciţiului, după caz ; 

AC   = suma medie a activelor circulante. 
 Coeficientul exprimă câte circuite trebuie să efectueze sau a efectuat un volum dat de 
active circulante pentru a se obţine sau a realiza un anumit volum de producţie sau cifră de 
afaceri într-o perioadă dată. Cu cât este mai mare numărul de circuite efectuat, cu atât este 
necesar un volum de active circulante mai mic pentru realizarea volumului de producţie scontat. 
 b) Durata în zile a unei rotaţii sau viteza de rotaţie în zile (Vz) este inversul 
coeficientului de rotaţie pe un interval de timp şi se determină astfel : 

 PECA

TAC

Kvr

T
Vz


   

în care : 
T = numărul de zile al perioadei pentru care se efectuează calculul (trimestru sau an). 
 Orice creştere a coeficientului de rotaţie atrage după sine reducerea corespunzătoare a 
duratei de rotaţie şi orice scădere a coeficientului de rotaţie echivalează cu creşterea duratei în 
zile a unei rotaţii. De aceea, când este vorba de viteza de rotaţie, fenomenul pozitiv se exprimă 
prin noţiunea de accelerare şi nu de creştere, iar fenomenul negativ prin noţiunea de încetinire. 
Accelerarea vitezei de rotaţie presupune creşterea coeficientului de rotaţie şi reducerea duratei în 
zile a unei rotaţii, iar prin încetinirea vitezei de rotaţie se înţelege scăderea coeficientului de 
rotaţie şi creşterea corespunzătoare a duratei în zile a unui circuit. 

Viteza de rotaţie, ca expresie a nivelului eficienţei cu care sunt utilizate activele 
circulante, se poate accelera sau încetini sub influenţa a doi factori determinanţi: 
 → modificarea valorii producţiei exerciţiului (cifrei de afaceri) de la un an la altul; 
 →  modificarea sumei medii a activelor circulante utilizate. 
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 Variaţia vitezei de rotaţie de la un exerciţiu la altul, precum şi influenţa factorilor de 
variaţie, se determină astfel : 
   

o
Vz

1
VzVz   

 Dacă  zV < 0    o accelerare a vitezei de rotaţie faţă de anul de bază; 
Dacă  zV > 0   o încetinire a vitezei de rotaţie faţă de anul de bază. 

 Influenţele factorilor: 
 1) influenţa producţiei exerciţiului: 

  
PEo

TAC

PE

TAC
Vz

OO

1

)PE( 



   

 2) influenţa sumei medii a activelor circulante: 

  
11

)AC(

PE

TAC

PE

TAC
Vz

O1 



  

în care: 
zV      =  modificarea (variaţia) vitezei de rotaţie în anul curent faţă de anul de bază; 

1
Vz       = viteza de rotaţie în zile prevăzută sau realizată în anul curent; 

o
Vz      =  viteza de rotaţie realizată în anul de bază; 

)PE(Vz = influenţa modificării volumului de activitate asupra variaţiei vitezei de rotaţie; 
)AC(

zV = influenţa modificării sumei activelor circulante asupra variaţiei vitezei de rotaţie. 

Se observă că: VzCA,PE
Vz   

Viteza de rotaţie a activelor circulante poate fi accelerată fie prin sporirea volumului fizic 
al producţiei în condiţiile reducerii costurilor de realizare, fie prin reducerea sumei medii a 
activelor circulante atrase în circuit în toate fazele rotaţiei (faza de aprovizionare şi stocare, faza 
producţiei, faza comercializării).  

6.5. GESTIUNEA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII 

6.5.1. Determinarea profitului  

  Rezultatul brut al exerciţiului (profit sau pierdere) se determină ca diferenţa între 
veniturile totale realizate şi cheltuielile totale efectuate în cursul exerciţiului financiar. 
  În veniturile totale, reflectate pe feluri de venituri, după natura lor, se includ: 

 veniturile din exploatare, care cuprind: 
a) venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, precum şi din prestări de servicii;  
b) venituri aferente costului producţiei, reprezentând variaţia în plus (creştere) sau în 

minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi servicii în 
curs de execuţie de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi serviciilor 
în curs de execuţie;  

c) venituri din producţia de imobilizări realizată de firmă pentru scopurile sale proprii şi 
înregistrată ca imobilizări corporale şi necorporale;  

d) venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea 
diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază 
întreprinderea;  

e) alte venituri din exploatarea curentă (venituri din creanţe recuperate, penalităţi 
contractuale, datorii prescrise, scutite sau anulate potrivit legii, venituri din donaţii primite; 
venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital; venituri din subvenţii pentru de 
exploatare în caz de calamități și evenimente similare, alte venituri din exploatare); 

 veniturile financiare cuprind: veniturile din imobilizări financiare; veniturile din 
investiţii pe termen scurt; venituri din creanţe imobilizate; venituri din investiţii financiare 
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cedate;  venituri din diferenţe de curs valutar; venituri din dobânzi; venituri din sconturi primite 
în urma unor reduceri financiare; alte venituri financiare; 

În cheltuielile totale, aferente veniturilor realizate,  a căror evidenţă se ţine pe feluri de 
cheltuieli, după natura lor, se includ: 

 cheltuielile de exploatare, care cuprind: 
a) cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumabile; costul de achiziţie al 

obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct pe 
cheltuieli; contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea activelor biologice de natura 
stocurilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor; 
       b) cheltuielile cu serviciile executate de terţi, redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii; 

prime de asigurare; studii şi cercetări; comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclamă şi 

publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli 

poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele; 

        c) cheltuielile cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli 

cu personalul, suportate de întreprindere); 

       d) cheltuieli privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere; 

        e) cheltuieli privind impozite şi taxe; 

       f) alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli legate de protejarea mediului înconjurător, 
aferente perioadei; pierderi din creanţe şi debitori diverşi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; 
donaţii, sponsorizări şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de 
capital; creanţe prescrise potrivit legii, cheltuielile privind calamităţile şi alte evenimente 
extraordinare,etc). 

 cheltuielile financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participaţii; 
cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţe nefavorabile de curs valutar; dobânzile 
privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de natură 
financiară şi altele; 
           Deci, rezultatul exerciţiului se determină pe tipuri de activităţi (exploatare, financiare, 
extraordinare), astfel: 

1) se determină rezultatul din exploatare (RE) - profit sau pierdere din exploatare: 
 

RE = Ve - Ce  
în care: 
RE  =  rezultatul din exploatare; 
Ve  =  venituri din exploatare; 
Ce  =  cheltuieli din exploatare. 
  Veniturile din exploatare se determină astfel: 

Ve = CA ± SPS + PI   AVe 
în care: 
CA   = cifra de afaceri; 
SPS  =  soldul producţiei stocate (dacă este creditor se ia în calcul cu semnul +, dacă este debitor 

cu semnul -); 
PI    =  producţia de imobilizări; 
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AVe =  alte venituri din exploatare, plus venituri din subvenţii  aferente altor venituri; 
  CA = PV + VVM- RCA + SeCA 

în care: 
PV     = producţia vândută;  
VVM = venituri din vânzarea mărfurilor; 
RCA  = reduceri comerciale acordate; 
SeCA    = subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. 
          În funcţie de destinaţiile producţiei, se poate calcula producţia exerciţiului (PE) astfel: 

PE = PV ± SPS + PI  
Cheltuielile din exploatare se determină astfel: 

   Ce =  CMV + CPE 
în care: 
CMV =  costul mărfurilor vândute; 
CPE   =  costul total al producţiei exerciţiului; 
  CPE = CM + CP + A + ACe 
în care: 
CM = cheltuielile materiale (materii prime şi materiale consumabile; combustibil, energie, apă; 

alte cheltuieli materiale, minus reducerile comerciale primite şi subvenţiile pentru materii 
prime şi materiale consumabile şi pentru alte cheltuieli externe); 

CP  =  cheltuieli cu personalul (salarii şi indemnizaţii plus cheltuielile cu asigurările şi protecţia  
socială, din care se scad eventualele subvenţii pentru plata personalului şi pentru asigurări 
şi protecţia  socială); 

A     =  cheltuieli privind amortizările, provizioanele, ajustările pentru depreciere; 
ACe =  alte cheltuieli de exploatare minus subvenţiile pentru alte cheltuieli de exploatare. 
  2) Se determină rezultatul financiar (profit sau pierdere financiară): 

RF = Vf - Cf       
în care:  
RF     = rezultatul financiar; 
Vf     = venituri financiare;  
Cf     = cheltuieli financiare. 
  3) Se determină rezultatul brut al exerciţiului  (RBE) - profit sau pierdere: 
 
  RBE = RE + RF    
     sau:   RBE = VT - CT 
în care: 
VT  =  venituri totale:  

VT = Ve + Vf  
CT  =  cheltuieli totale, exceptând impozitul pe profit : 

CT = Ce + Cf  
 

4) Se determină rezultatul net al exerciţiului (RNE)- profit sau pierdere: 
RNE = RBE – IP 

în care : IP = impozitul pe profit. 
 

6.5.2. Profitul contabil - profitul impozabil. Impozitul pe profit 

 Definirea categoriilor de profit contabil şi profit impozabil porneşte de la realitatea că nu 
în toate cazurile principiile contabile, subordonate reflectării exacte a fenomenelor şi proceselor 
economice ce au loc în întreprindere, sunt convergente cu principiile impunerii fiscale, ceea ce 
face ca între rezultatul contabil şi cel fiscal să apară diferenţe de ordin cantitativ, astfel:  

- rezultatul contabil reprezintă suma globală a profitului (sau eventual pierderii) 
exerciţiului financiar,  
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- rezultatul fiscal reprezintă profitul impozabil (sau pierderea fiscală) a exerciţiului, 
stabilită conform regulilor fiscale şi în funcţie de care se calculează volumul impozitelor 
exigibile (sau rambursabile, după caz). 
 Profitul fiscal se determină în funcţie de profitul contabil sau rezultatul brut al 
exerciţiului, cheltuielile nedeductibile şi deducerile fiscale, astfel: 

PF = RBE – VN + CN  
în care: 
PF = profitul fiscal; 
RBE    = rezultatul brut din exploatare; 
CN = cheltuielile nedeductibile; 
VN = venituri neimpozabile. 

  La nivelul unei firme, veniturile neimpozabile sunt destul de nesemnificative, ele 
neavând legătură directă cu activitatea de bază. Astfel, veniturile neimpozabile cuprind: 

    dividendele primite de la o persoană juridică română; 
 valoarea titlurilor de participare noi sau sumele reprezentând majorarea valorii 

nominale a titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, 
beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare. 
Acestea sunt impozabile la data cesionării, transmiterii cu titlu gratuit, retragerii capitalului 
social sau lichidării persoanei juridice la care se deţin titlurile de participare; 

   veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a 
acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat 
deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din restituirea ori 
anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere, precum 
şi veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la 
capitalul altor persoane juridice; 
  veniturile din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de către contribuabilii 
care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare 
financiară;  

 veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare/activelor 
biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către 
contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de 
raportare financiară; 

 veniturile reprezentând creşteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, 
terenurilor, imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu descreşterile 
anterioare aferente aceleiaşi imobilizări;  

Cheltuielile înregistrate de o firmă se pot clasifica în următoarele categorii: 
  ► cheltuieli în totalitate deductibile; 
  ► cheltuieli cu deductibilitate limitată; 
  ► cheltuieli nedeductibile.  
  a) Cheltuielile deductibile sunt cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri 

impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. Sunt cheltuieli efectuate în 
scopul realizării de venituri şi: 

- cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viaţă stabilită de către 
contribuabil; 

- cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi pentru prevenirea 
accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

- cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli 
profesionale, potrivit legii, şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri 
profesionale; 

- cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor 
sau serviciilor, în baza unui contract scris; 

-  cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate efectuate de către salariaţi şi 
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administratori;  
- taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii, reglementate de actele 

normative în vigoare, precum şi contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractului 
colectiv de muncă; 

- cheltuielile pentru formarea si perfecţionarea profesională a personalului angajat;  
- cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, 

participarea la târguri si expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii; 
- cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice, 

introducerea, întreţinerea şi perfecţionarea sistemelor de management al calităţii, obţinerea 
atestării conform cu standardele de calitate; 

- cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor; 
- taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate camerelor de comerţ şi industrie, 

organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale; 
- pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor neîncasate, în cazul 

închiderii procedurii de faliment a debitorilor prin hotărâre judecătorească, decesului debitorului, 
iar creanţa nu poate fi recuperată de la moştenitori etc.   

 b) Cheltuielile cu deductibilitate limitată cuprind: 
 cheltuieli de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei dintre totalul 

veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cele de 
protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit; 

 cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii 
cheltuielilor cu salariile personalului potrivit Codului Muncii. Intră sub incidenţa acestei limite: 
ajutoarele pentru înmormântare; ajutoarele pentru boli grave sau incurabile; ajutoarele pentru 
proteze; ajutoarele pentru naştere; ajutoare pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, 
ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament; cheltuieli pentru funcţionarea unor activităţi 
sau instituţii aflate în administrarea contribuabililor, precum creşe, grădiniţe, muzee, biblioteci, 
cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti etc.; cadouri în bani sau în natură oferite 
copiilor minori ai salariaţilor; servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al 
accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi 
membrii lor de familie, etc.; 

 cheltuielile reprezentând tichetele de masă şi vouchere de vacanţă acordate de 
angajatori, potrivit legii; 

 scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipularedepozitare, potrivit 
legii; 

 pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru 
fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;  

 cheltuielile reprezentând cantităţile de energie electrică consumate la nivelul normei 
proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de către 
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;  

 cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve, în limita prevăzută de 
lege;  

  cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar, în limita prevăzută de lege; 
 amortizarea, în limita prevăzută de lege;  
 cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu, 

deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se majorează din punct de 
vedere fiscal cu 10%;  

 cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa 
proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, deductibile în limita 
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corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, 
în acest scop;  

 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate 
exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu 
depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, aflate în proprietatea 
sau în folosinţa contribuabilului.  

 c) În categoria cheltuielilor nedeductibile sunt incluse: 
    cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele 

reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele pe profit sau 
pe venit plătite în străinătate; 

    dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere 
datorate către autorităţile române, potrivit prevederilor legale; 

   cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate 
lipsă din gestiune sau degradate şi care nu sunt imputabile, pentru care nu au fost încheiate 
contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora; 

        cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât cele generate de 
plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru 
aceste bunuri sau servicii;  

   cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; 
 cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte servicii, prestate 

de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza 
căruia să se realizeze schimbul de informaţii; 

 cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele şi riscurile asociate 
activităţii contribuabilului; 

 pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor, pentru partea neacoperită 
de provizion; 

 cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, 
acordate potrivit legii;  

 cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un 
contribuabil declarat inactiv conform prevederilor Codului de procedură fiscală, cu excepţia 
celor reprezentând achiziţii de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a 
achiziţiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit 
Legii nr. 85/2014;  

  În cazul cheltuielilor cu dobânzile, deductibilitatea este influenţată de gradul de 
îndatorare. Astfel dacă gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3, cheltuielile 
cu dobânzile sunt integral deductibile.  

Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu 
termen de rambursare peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul 
anului şi sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital împrumutat 
se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an. 

  În cazul în care cheltuielile din diferenţele de curs valutar ale firmei depăşesc veniturile 
din diferenţele de curs valutar, diferenţa va fi considerată o cheltuială cu dobânda şi va intra sub 
incidenţa prevederilor legale.  

În condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mare decât 3 sau capitalul 
propriu are o valoare negativă, cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de 
curs valutar sunt nedeductibile.  

Impozitul pe profit (IP) se calculează prin înmulţirea profitului fiscal (impozabil) cu cota de 
impozit (T) prevăzută de lege: 
  IP = PF x T  
 Profitul net (PN) al exerciţiului se obţine prin deducerea impozitului pe profit din profitul 
contabil: 
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  PN = PC - IP  
Cota legală de impozit pe profit care este 16% cu următoarele excepţii:  
- contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de 

noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive inclusiv persoanele juridice care 
realizează venituri în baza unui contract de asociere şi la care impozitul pe profit datorat pentru 
astfel de activităţi este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligaţi la plata unui 
impozit de 5% aplicat asupra acestor venituri; 

- conform prevederilor legale, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare 
electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, 
precum şi în programe informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de 
leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este 
scutit de impozit24.  

     Calculul impozitului pe profit şi evidenţierea obligaţiei de plată se face lunar, cumulat de 
la începutul anului. Plata impozitului se face trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni 
din trimestrul următor cu următoarele excepţii: societăţile comerciale bancare au obligaţia de a 
plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de 
inflaţie iar organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura 
cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a plăti impozitul pe 
profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează 
impozitul.  
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VII. STATISTICĂ 

7.1. INDICATORII TENDINŢEI CENTRALE 

7.1.1. Mărimile medii 

Media nivelurilor individuale ale unei variabile (caracteristici) statistice este expresia 
sintetizării într-un singur nivel reprezentativ a tot ceea ce este esenţial, tipic şi obiectiv în 
apariţia, manifestarea şi dezvoltarea acesteia. 

7.1.1.1 Media aritmetică 
Media aritmetică se foloseşte atunci când fenomenul supus cercetării înregistrează 

modificări aproximativ constante, în progresie aritmetică, prezentând, deci, o tendinţă liniară. 
Media aritmetică simplă se foloseşte pentru seriile simple, adică în cazul în care 

numărul variantelor caracteristicii studiate este egal cu numărul unităţilor sau când se cunoaşte 
nivelul totalizat al caracteristicii şi numărul unităţilor. Pentru o caracteristică statistică X, cu 
valorile x1, x2, …, xn, şi ţinând cont că funcţia determinantă pentru media aritmetică simplă este 
de tip adiţional, adică:  in21 xx...xx , 

n,1i;
n

x
x i   . 

Media aritmetică ponderată  este întâlnită în cazul seriilor de distribuţie, când unele 
variante ale caracteristicii se înregistrează de mai multe ori. Dacă fiecare variantă xi a 
caracteristicii are o frecvenţă de apariţie fi în colectivitate, atunci suma simplă este înlocuită cu 
suma produsului xi · fi, rezultând: 
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Proprietăţile mediei aritmetice 
 Media aritmetică este cuprinsă între varianta minimă şi varianta maximă, adică: 

xmin < x  < xmax; 

 Suma abaterilor variantelor caracteristicii de la media lor este egală cu zero:  
 Dacă dintr-o serie X (x1 , x2 , … xn ) construim seria X * prin adăugarea sau 

scăderea unei constante a (x1 ± a, x2 ± a, … xn ± a), atunci media seriei X * va fi: axx*  ; 
 Dacă dintr-o serie X (x1 , x2 , … xn ) construim seria X * prin mărirea sau 

micşorarea de k ori 





 

k

x
 sau kx i

i , atunci media seriei X * se va mări sau micşora de k ori: 

k

x
x sau kxx **  ; 

Combinând ultimele două proprietăţi, se obţine formula de calcul simplificat a mediei 
aritmetice: 

ak
f
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x
i

i
i










. 

Media aritmetică a variabilei alternative 
Variabila alternativă sau binară, cunoscută şi sub denumirea de variabilă aleatoare a lui 

Bernoulli, admite doar două variante posibile, variante care se exclud reciproc. În realitate există 
diverse astfel de situaţii: admis / respins (candidaţii la un concurs), rebut / nonrebut (piesele 
realizate într-o întreprindere), calificat / necalificat (sportivii într-o anumită competiţie) etc. Deci, 
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avem două situaţii ce nu pot apărea concomitent (un candidat ori este admis ori este respins, nu 
poate să fie în acelaşi timp şi admis, şi respins). 

Pentru prelucrarea şi analiza statistică se consideră următoarele convenţii şi notaţii: 
 situaţiilor corespunzătoare răspunsurilor afirmative, cele care constituie varianta 

x1, li se atribuie cifra 1, având frecvenţa absolută f1 şi frecvenţa relativă p; 
 situaţiilor corespunzătoare răspunsurilor negative, cele care constituie varianta x2, 

li se atribuie cifra 0, având frecvenţa absolută f2 şi frecvenţa relativă q. 
Astfel, dacă vom însuma frecvenţele absolute f1  şi f2 vom obţine volumul colectivităţii 

generale. În plus, cunoscând modul de determinare al frecvenţelor relative, rezultă că: 
p + q = 1 rezultă  p = 1 – q şi q = 1 – p. 

Media aritmetică în acest caz va fi: 
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px  . 

7.1.1.2. Media armonică 

Media armonică se determină doar pentru variabile cantitative şi se aplică numai în 
cazuri speciale. În general, utilizarea acestui tip de medie este recomandat atunci când două 
variabile interdependente se află în raport de inversă proporţionalitate. 

Media armonică are, în principiu, aceeaşi metodologie de calcul ca media aritmetică, 
funcţia determinantă fiind tot de tip adiţional; deosebirea constă în aceea că nu se folosesc 

variantele x1, x2, …, xn , ci inversul acestora, adică 
n21 x

1
,...,

x

1
,

x

1
. 

Media armonică simplă este specifică seriilor simple, determinându-se astfel: 
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Media armonică ponderată se utilizează în cazul seriilor de frecvenţe, determinându-se 
astfel: 
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Observăm că xxh  . 
Frecvent utilizată este forma transformată a mediei aritmetice ponderate, care ia forma 

unei medii armonice cu ponderi compuse. Se foloseşte atunci când nu se cunosc frecvenţele 
În cazul mediei armonice ca formă transformată a mediei aritmetice ponderate, relaţiile 

de calcul se obţin prin substituirea frecvenţelor din numitorul relaţiei mediei aritmetice ponderate 

astfel ii
i

i fx
x

1
f  , datorită faptului că xi şi xi fi sunt cunoscute.  

Dacă xi fi sunt egale (x1 f1 = x2 f2 = … = xn fn), se obţine media armonică simplă: 
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Dacă xi fi sunt diferite (x1 f1  x2 f2  …  xn fn ), se obţine media armonică ponderată: 
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7.1.1.3. Media pătratică 

Media pătratică se foloseşte în cazul în care fenomenele înregistrează creşteri, 
aproximativ, în progresie exponenţială, adică atunci când creşterea este mai lentă la începutul 
seriei şi din ce în ce mai pronunţată spre sfârşitul acesteia, fiind utilizată, deci, în analiza 
tendinţelor neliniare, de tip exponenţial. Este folosită şi ca model matematic în calculul 
indicatorilor sintetici ai variaţiei (abaterea standard). 

Media pătratică se determină în mod asemănător mediei aritmetice, funcţia determinantă 
fiind tot de tip adiţional, cu deosebirea că, în cazul mediei pătratice, se foloseşte pătratul 
caracteristicii. 

Media pătratică simplă este utilizată pentru seriile simple şi se determină astfel: 
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Media pătratică ponderată se utilizează pentru seriile de frecvenţe, obţinându-se astfel: 
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Dacă pentru aceeaşi serie se calculează media aritmetică şi media pătratică, întotdeauna: 

pxx  .Acesta este şi motivul pentru care această medie este indicată pentru analiza fenomenelor 

ce înregistrează tendinţe exponenţiale. 

7.1.1.4. Media geometrică 

Media geometrică se foloseşte în cazurile în care fenomenele înregistrează modificări, 
aproximativ, în progresie geometrică. Se utilizează mai frecvent în situaţia în care diferenţele 
dintre variantele caracteristicii sunt mai mari la începutul seriei şi din ce în ce mai mici către 
sfârşitul acesteia. Rezultă că, media geometrică este recomandată pentru analiza tendinţelor 
neliniare care evidenţiază creşteri la început şi o atenuare a acestora spre sfârşitul seriei. 

Este folosită ca model matematic în calculul unuia dintre indicatorii sintetici ai seriilor 
cronologice (indicele mediu al dinamicii). 

În cazul mediei geometrice funcţia determinantă este de tipul produsului. 
Media geometrică simplă este specifică seriilor simple, determinându-se astfel: 
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Media geometrică ponderată se determină pentru seriile de frecvenţe, astfel: 
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Dacă pentru aceleaşi date se calculează media aritmetică, pătratică şi geometrică, 
întotdeauna: 

pg xxx  . 

Din acest motiv media geometrică este recomandată pentru analiza seriilor în cadrul 
cărora se manifestă tendinţe de reducere a ritmului de creştere. 

Dacă pentru aceeaşi serie de date calculăm cele patru tipuri de medie prezentate, între ele 
există următoarea relaţie de ordine (aşa cum rezultă şi din figura 3.1.): 

pagh xxxx  . 

Egalitatea dintre medii are loc numai atunci când valorile din cadrul seriei sunt constante. 

7.1.2. Cuantilele 

Cuantilele sunt indicatori de poziţie care împart seria de distribuţie într-un anumit 
număr de părţi cu efective egale. 



                                                                           

 

155 
 

Fie n volumul unităţilor statistice analizate şi 
n

k
z   un număr raţional (z(0,1), deci 

k<n). Se numeşte cuantila de ordinul z, valoarea xz a variabilei aleatoare X, cu proprietatea: Fn(xz 

) = z, 
unde Fn(xz ) este funcţia empirică de repartiţie (funcţia frecvenţelor relative cumulate). În 

mod uzual, z are una din valorile: 
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7.1.2.1. Mediana 

Mediana reprezintă acea valoare care împarte seria (ordonată crescător sau descrescător) 
în două părţi egale.  

Cum seria de date trebuie să fie ordonată, rezultă că această măsură a tendinţei centrale 
nu poate fi definită decât pentru serii ale căror valori sunt mărimi cantitative sau ordinale, 
neavând sens pentru o caracteristică nominală. Metodologia de calcul a medianei diferă după 
cum seria este simplă sau de frecvenţe.  

 Pentru o serie simplă vom parcurge etapele: 
- se ordonează crescător sau descrescător elementele seriei; 
- se calculează valoarea mediană într-una din următoarele două variante: 
- dacă seria are un număr impar de termeni, atunci: 

2

1nxMe  ; 

- dacă seria este formată dintr-un număr par de termeni, atunci mediana este 

semisuma termenilor de rang 2

n

 şi 
1

2

n


, adică: 
2

xx

Me
1

2

n

2

n




 . 

 Pentru seriile de distribuţie se deosebesc două posibilităţi de calcul: 
Pentru o serie de distribuţie după variante, determinarea medianei presupune 

parcurgerea următoarelor etape: 
- se determină frecvenţele cumulate crescător sau descrescător (Fci ); 

- determinăm unitatea mediană după relaţia:
2

n
UMe  ; 

- stabilim mediana, care este egală cu prima valoare din cadrul seriei de valori 
pentru care: 

UMe  Fci . 
 Pentru o serie de distribuţie pe intervale, determinarea medianei se face 

parcurgând etapele următoare: 
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- se determină frecvenţele cumulate crescător sau descrescător (Fci ); 

- determinăm unitatea mediană după relaţia: 
2

n
UMe  ; 

- se stabileşte intervalul median )x,x(I sup
Me

inf
MeMe  , respectiv intervalul pentru care este 

respectată relaţia: UMe Fci ; 

- se calculează mediana cu ajutorul relaţiei: 
Me

n
inf
Me f

k
S

2

n
xMe 






  , 

unde:  inf
Mex  – reprezintă limita inferioară a intervalului median; 

Sn – reprezintă suma frecvenţelor care preced intervalul median; 
k – mărimea intervalului în care se plasează median; 
fMe – frecvenţa intervalului median. 
Această relaţie are la bază ipoteza că, în interiorul intervalului de variaţie unităţile 

statistice sunt uniform distribuite. 

7.1.2.2 Cuartilele 

Există trei cuartile  
321 QQQ x,x,x  care împart seria de distribuţie în patru părţi cu efective 

egale. Cele trei cuartile sunt: 
1Qx  - cuartila inferioară, 

2Qx  - mediana şi 
3Qx  - cuartila superioară. 

Metodologia determinării cuartilelor este asemănătoare celei a medianei. Metoda de 
calcul algebric a cuartilelor presupune parcurgerea următoarelor etape: 

se stabileşte intervalul cuartilic 
hQI  corespunzător cuartilei 

hQx . Acest interval  conţine 

unitatea cuartilică 
hQU , unitate care se obţine astfel: 

4

nh
U

hQ


 ,  h=1,2,3; 

se calculează cuartilele pe baza relaţiei: 
h

hhh
Q

1Q
inf
QQ f

k
S

4

nh
xx 






 


  , 

unde: inf
Qh

x  – reprezintă limita inferioară a intervalului în care se plasează cuartila 
hQx ; 

1Qh
S   – reprezintă suma frecvenţelor care preced intervalul în care se plasează cuartila 

hQx : 1Q11Q hh
f...fS   ; 

k – mărimea intervalului în care se plasează cuartila 
hQx ; 

hQf  – frecvenţa intervalului în care se plasează cuartila 
hQx . 

7.1.3 Modul 

Modul (dominanta) reprezintă valoarea caracteristicii care are frecvenţa cea mai mare. 
Din această definiţie rezultă că modul este un indicator specific seriilor de distribuţie.  

Determinarea modului poate fi făcută astfel: 
 Dacă valorile intervalului modal sunt uniform repartizate, atunci modul se 

determină pe baza relaţiei: 

21

1inf
Mo kxMo




 , 

unde: k – reprezintă mărimea intervalului modal; 
1 – reprezintă diferenţa dintre frecvenţa maximă şi frecvenţa intervalului precedent:  

1 = fMo – fMo-1; 
2 – reprezintă diferenţa dintre frecvenţa maximă şi frecvenţa intervalului următor:  

2 = fMo – fMo+1; 
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7.2 INDICATORII VARIAŢIEI 

7.2.1. Indicatorii simpli ai variaţiei 

Indicatorii simpli sunt folosiţi pentru caracterizarea gradului de împrăştiere a unităţilor 
colectivităţii cercetate faţă de medie sau faţă de o anumită valoare din serie. Se pot exprima atât 
în unităţi absolute, aceleaşi ca şi cele ale caracteristicii studiate, cât şi în mărimi relative, 
calculate în raport cu media. Aceşti indicatori sunt amplitudinea variaţiei şi abaterile individuale 
ale fiecărui termen de la media lor. 

 Amplitudinea variaţiei (A) 
Amplitudinea variaţiei oferă posibilitatea delimitării câmpului de variaţie a unui fenomen 

şi se prezintă sub două forme: 
 amplitudinea absolută (Aa ) – se obţine ca diferenţă între valoarea maximă (Xmax) 

şi valoarea minimă (Xmin) a seriei, adică: Aa = Xmax – Xmin . 
În cazul unor serii de distribuţie pe intervale, amplitudinea se determină ca diferenţă între 

limita superioară a ultimului interval şi limita inferioară a primului interval; 
 amplitudinea relativă (Ar ) – se calculează ca raport între amplitudinea absolută şi 

media aritmetică, exprimându-se procentual, astfel: 100
x

XX
100

x

A
A minmaxa

r 


 . 

 Abaterile individuale (di ) 
Abaterile individuale permit cunoaşterea structurii variaţiei la nivelul fiecărei unităţi 

statistice. Se prezintă sub două forme: 
 abaterile individuale absolute (dai ) – se calculează ca diferenţă între fiecare 

valoare înregistrată şi media aritmetică a seriei: 


















xx

...

xx

xx

xxda

n

2

1

ii  

 abaterile individuale relative (dri ) – se calculează ca raport între abaterile 
individuale absolute şi media aritmetică a caracteristicii studiate, exprimându-se procentual, 
astfel: 

100
x

xx
100

x

da
dr ii

i 


 . 

Abaterile individuale pot fi negative sau pozitive în funcţie de mărimea fiecărui termen 
faţă de media lor. În analizele statistice se urmăresc în mod deosebit abaterea individuală minimă 
şi abaterea individuală maximă, calculate în cifre absolute şi relative astfel: 

xxda minmax   sau 100
x

da
dr max

max  
 . 

xxda maxmax   sau 100
x

da
dr max

max  
 . 

În cazul unei distribuţii simetrice   maxmax dada , iar în interiorul seriei la abateri egale 

dar de semne contrare, le corespund frecvenţe egale de apariţie. Aceasta conduce la compensarea 
pe total (la nivelul întregului ansamblu) a abaterilor individuale. 

Pentru determinarea abaterilor individuale în locul mediei se folosesc, mai rar, şi ceilalţi 
indicatori ai tendinţei centrale (mediana, modul). 

 

7.2.2. Indicatorii sintetici ai variaţiei 

Indicatorii simpli ai variaţiei nu pot exprima şi caracteriza întreaga variaţie a 
caracteristicii studiate, fiind necesară calcularea indicatorilor sintetici. Aceşti indicatori 
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caracterizează gradul de variaţie, luând în considerare toţi termenii seriei. Indicatorii sintetici 
sunt: abaterea medie liniară, dispersia, abaterea standard şi coeficientul de variaţie. 

 Abaterea medie liniară ( d ) 
Abaterea medie liniară se calculează ca o medie aritmetică simplă sau ponderată a 

abaterilor absolute ale termenilor seriei de la media lor, luate sub formă de modul, astfel: 

 
n

xx
d i 
  - pentru o serie simplă; 

 


 


i

ii

f

fxx
d  - pentru o serie de frecvenţe; 

Abaterea medie liniară arată, în medie, cu cât se abat termenii seriei de la media lor. 
Prezintă dezavantajul că nu ţine seama de semnul algebric (abaterea fiind calculată în modul), 
acordând aceeaşi importanţă atât abaterilor pozitive cât şi abaterilor negative. Abaterea medie 
liniară poate fi un indicator concludent numai dacă seria prezintă un grad mare de omogenitate. 
Aceste neajunsuri se înlătură prin calculul dispersiei. 

Abaterea medie liniară se calculează şi se analizează nu numai pentru seriile de 
distribuţie, ci şi pentru seriile cronologice sau teritoriale. 

 Se foloseşte la determinarea intervalului mediu de variaţie: 











dx

dx
dx  

 Dispersia ( 2 ) 
Cunoscută şi sub denumirea de varianţă, dispersia se calculează ca o medie aritmetică 

simplă sau ponderată a pătratelor abaterilor termenilor seriei de la tendinţa lor centrală. Aceasta 
înseamnă că în calculul dispersiei poate fi luată în considerare media sau alt indicator al tendinţei 
centrale (mediana, modul).  

Relaţiile de calcul ale dispersiei sunt următoarele: 

 
 

n

xx 2
i2  

  - pentru o serie simplă; 

 
 


 


i

i
2

i2

f

fxx
  - pentru o serie de frecvenţe; 

Dispersia este un indicator abstract, nu are formă concretă de exprimare şi arată modul în 
care valorile caracteristicii gravitează în jurul mediei. Măsoară variaţia totală a caracteristicii 
studiate datorită cauzelor esenţiale şi întâmplătoare. Este un indicator util în verificări de ipoteze 
statistice, în calculul altor indicatori statistici etc. 

 
Proprietăţile dispersiei 
 Dispersia calculată din abaterile variantelor xi de la o constantă a, este mai mare 

decât dispersia reală cu pătratul diferenţei dintre medie şi constanta a, astfel: 
   2

i

i
2

i2 ax
f

fax






 . 

 Dispersia calculată din abaterile variantelor xi de la media lor, micşorate în 
prealabil prin împărţire la o constantă k, este mai mică decât dispersia reală de k2 ori, astfel: 

2

i

i

2
i

2 k
f

f
k

xx








 





 . 

Din combinarea ultimelor două proprietăţi rezultă relaţia de calcul simplificat a 
dispersiei: 

 22

i

i

2
i

2 axk
f

f
k

ax








 





 . 



                                                                           

 

159 
 

Dispersia variabilei alternative 
Se foloseşte relaţia de calcul obişnuit a dispersiei, introducându-se elementele specifice 

variabilei alternative. Vom folosi notaţiile şi convenţiile utilizate la media aritmetică pentru 
variabila alternativă. De asemenea, luăm în considerare şi rezultatul obţinut pentru media 
aritmetică, px  . Dispersia va fi: 

         





















21

2
2

2

21

1
2

1

21

2
2

21
2

1

i

i
2

i2

ff

fxx

ff

fxx

ff

fxxfxx

f

fxx
  

     222 qppqqp0pp1   

pq2  . 

 Abaterea standard () 
Denumită şi abatere medie pătratică, abaterea standard se calculează ca o medie 

pătratică simplă sau ponderată a abaterilor valorilor seriei faţă de media lor, respectiv 
rădăcina pătrată din dispersie: 

 
 

n

xx 2
i2  

   - pentru serii simple; 

 
 


 


i

i
2

i2

f

fxx
  - pentru serii de frecvenţe. 

Abaterea standard este indicatorul cel mai frecvent folosit pentru analiza variaţiei unei 
serii statistice. O serie de date prezintă o omogenitate mare dacă � este mic. 

 
Abaterea standard a variabilei alternative 

Abaterea standard pentru variabila alternativă este: pq2   . 

 Coeficientul de variaţie (Cv) 
Deoarece atât media, cât şi abaterea standard sunt indicatori exprimaţi în unităţi de 

măsură concrete, ei nu pot fi folosiţi pentru compararea a două serii de date exprimate în unităţi 
de măsură diferite. Spre exemplu, nu putem compara mediile şi abaterile standard calculate 
pentru două serii referitoare la vânzarea unor produse pe o piaţă, cu valori exprimate fizic, dacă 
aceste produse se exprimă în unităţi de măsură diferite. Pentru înlăturarea acestui inconvenient se 
calculează parametrul adimensional denumit coeficient de variaţie. 

Coeficientul de variaţie, propus de Pearson, se calculează ca raport între abaterea 

standard şi nivelul mediu, adică:  100
x

Cv 


. 

Cum Cv < 35%, rezultă că seria analizată prezintă un grad de omogenitate ridicat, iar 
indicatorii tendinţei centrale sunt reprezentativi pentru această serie. 

7.2.3. Abaterile intercuantilice 

O altă categorie de indicatori ai variaţiei o reprezintă abaterile intercuantilice. Aceste 
abateri pot fi definite pentru variabile cantitative sau ordinale. 

Într-o serie perfect simetrică, cuantilele se distribuie în mod simetric în ambele sensuri 
faţă de valoarea tendinţei centrale a seriei, calculată ca valoare mediană. Calculând abaterile 
dintre valorile mediilor de poziţie şi valoarea mediană se poate interpreta tendinţa de distribuţie a 
frecvenţelor de repartiţie ale variantelor caracteristicii. 

 Abaterea intercuartilică (Qc ) 
Abaterea intercuartilică se calculează ca o medie a celor două abateri ale cuartilelor 

extreme faţă de cuartila centrală: 
   

2

xx

2

MexxMe
Q 1331 QQQQ

c





 . 
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Datorită faptului că se bazează numai pe relaţia dintre cele două cuartile extreme, 
abaterea intercuartilică s-ar mai putea numi şi amplitudine semi-intercuartilică. 

Ca orice indicator absolut, şi abaterea intercuartilică se exprimă în unităţile de măsură ale 
caracteristicii studiate şi nu poate fi supusă direct comparaţiei statistice a mai multor serii. De 
aceea, se calculează coeficientul de variaţie intercuartilică, ca raport între abaterea 
intercuantilică şi valoarea mediană, astfel: 

100
Me2

xx
100

Me

Q
V 13 QQc

Q 


 . 

7.2.4 Dispersia în analiza distribuţiilor bidimensionale 

Analiza variabilităţii în cazul distribuţiilor bidimensionale de frecvenţe este un proces 
mai complex ce necesită o atenţie suplimentară, întrucât variabilitatea, de această dată, este 
provocată de două categorii de factori: esenţiali şi întâmplători. Ca atare, variaţia trebuie 
descompusă pe cele două surse de factori care o generează, fiind necesar ca studiul acesteia pe 
întreaga colectivitate să fie completat cu studiul ei în cadrul fiecărei grupe şi între grupe. 

Presupunem că avem două caracteristici Xi şi Yj şi unităţile au fost împărţite în n grupe 
după variaţia lui Xi , obţinându-se următoarele distribuţii condiţionate de factorul de grupare: 

 

Grupare 
după X 

Grupare după Y Total 
fx 

Medii de 

grupă iy
Dispersii de 

grupă 
2
i  y1 y2 … yj … ym 

x1 f11 f12 … f1j … f1m f1 1y 2
1  

x2 f21 f22 … f2j … f2m f2 2y 2
2  

     …  …      
xi fi1 fi2 … fij … fim fi iy 2

i  
     …  …      

xn fn1 fn2 … fnj … fnm fn ny 2
n  

Total fy f1 f2 … fj … fm n 0y 2
0  

 
Tabelul poate fi considerat cu dublă intrare, în care prima intrare se referă la frecvenţele 

variabilei principale Xi , iar cea de-a doua intrare la frecvenţele variabilei secundare Yj . Din 
întretăierea celor două variabile rezultă frecvenţele fij . 

Pentru analiza variaţiei caracteristicii Yj , în funcţie de variaţia caracteristicii de grupare 
Xi , precum şi a interdependenţei dintre ele, se pot calcula medii şi dispersii condiţionate pentru 
fiecare grupă. Frecvenţele pe fiecare grupă se obţin prin însumarea frecvenţelor din interiorul 

grupelor, pentru grupa i având: iimij2i1i

m

1j
ij ff...f...fff 


. 

Se poate calcula, în acest caz, o medie generală ( 0y ) care sintetizează variaţia valorilor 
individuale ale colectivităţii totale şi valorile mediilor de grupă. Pentru caracteristica Yj se pot 
calcula 3 feluri de indicatori, care să descrie: 

 variaţia valorilor yj în jurul mediei lor de grupă  ij yy   datorată acţiunii cauzelor 

întâmplătoare (pe fiecare grupă); 
 variaţia mediilor de grupă în jurul mediei colectivităţii totale  0i yy   datorată 

acţiunii cauzelor esenţiale (factorul principal de grupare); 
 variaţia valorilor yj în jurul mediei colectivităţii totale  0j yy   datorată atât 

influenţei cauzelor esenţiale, cât şi influenţei cauzelor întâmplătoare. 
Având în vedere cei 3 indicatori de mai sus (inclusiv modul lor de definire), se poate 

scrie: 
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     0iij0j yyyyyy  . 

Pornind de la această relaţie se pot determina dispersiile caracteristice distribuţiilor 
bidimensionale, dispersii pe baza cărora se face analiza variaţiei în cadrul acestor serii. Aceste 
dispersii sunt: dispersia de grupă; media dispersiilor de grupă; dispersia dintre grupe; dispersia 
generală. 

 Dispersia de grupă  2
i  – cunoscută şi sub denumirea de dispersie parţială, se 

determină ca o medie aritmetică ponderată a pătratelor abaterilor variantelor caracteristicii de la 
media grupei, pe baza relaţiei următoare: 

   

i

m

1j
ij

2
ij

m

1j
ij

m

1j
ij

2
ij

2
i f

fyy

f

fyy 














 , 

unde: iy  – mediile de grupă determinate ca medii aritmetice ponderate, astfel: 

i

m

1j
ijj

m

1j
ij

m

1j
ijj

i f

fy

f

fy

y









  . 

Dispersia de grupă măsoară variaţia caracteristicii Yj determinată de acţiunea cauzelor 
întâmplătoare la nivelul fiecărei grupe. Se vor calcula atâtea dispersii de grupă câte grupe are 
colectivitatea cercetată, cu valori mai mici sau mai mari în funcţie de gradul de omogenitate sau 
eterogenitate a grupelor. 

Spre exemplu, considerăm o distribuţie bidimensională a unei echipe de muncitori în 
funcţie de vechimea în muncă şi salariul realizat de muncitori. Dacă vechimea în muncă ar fi 
unicul factor de influenţă asupra salariului, atunci pentru fiecare grupă de vechime am avea un 
singur nivel al salariului. Cum, în general, avem mai multe niveluri ale salariului pentru o grupă 
de vechime în muncă, deducem că la nivelul fiecărei grupe îşi exercită influenţa şi alţi factori. 
Într-adevăr, în realitate, salariul este condiţionat şi de alţi factori, cum ar fi: productivitatea 
muncii, nivelul de calificare al muncitorilor, dotarea tehnică etc. Toţi ceilalţi factori, în afara 
vechimii în muncă, sunt consideraţi factori întâmplători, şi, ca atare, dispersia de grupă va 
cuantifica influenţa acestor factori la nivelul fiecărei grupe. 

 Media dispersiilor de grupă  2  – sintetizează influenţa factorilor întâmplători 

la nivelul întregii colectivităţi şi se calculează ca o medie aritmetică ponderată a dispersiilor de 

grupă, cu ajutorul relaţiei: 







n

1i
i

n

1i
i

2
i

2

f

f
 . 

 Dispersia dintre grupe  2  – reflectă variaţia caracteristicii secundare datorată 
acţiunii cauzelor esenţiale la nivelul întregii colectivităţi şi se calculează ca o medie aritmetică 
ponderată a pătratelor abaterilor mediilor de grupă de la media generală, pe baza relaţiei: 

 











n

1i
i

n

1i
i

2
0i

2

f

fyy
 , 

unde: 0y  – media generală şi se determină fie ca o medie aritmetică ponderată a 

distribuţiei marginale, fie ca o medie generală a mediilor de grupă, astfel: 
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1i
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n

1i
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Din cele trei tipuri de dispersii prezentate, reţinem faptul că media dispersiilor de grupă şi 
dispersia dintre grupe pot fi comparate (pentru că ele caracterizează întreaga colectivitate). 
Putem, astfel, determina care dintre factori (esenţiali sau întâmplători) au avut o influenţă mai 
puternică asupra caracteristicii studiate. 

O atenţie deosebită se cuvine să acordăm influenţei factorilor întâmplători pentru a 
cunoaşte cauzele care au condus la dispersarea unităţilor statistice din cadrul grupelor. Putem 
determina în acest fel cauzele obiective, dar şi subiective, care au determinat deplasarea 
frecvenţelor fij din cadrul grupei i. 

 Dispersia generală  2
0  – se calculează ca o medie aritmetică ponderată a 

pătratelor abaterilor termenilor faţă de media generală, pe baza relaţiei următoare: 

 











m

1j
j

m

1j
j

2
0j

2
0

f

fyy

 . 

Dispersia generală măsoară variaţia totală a caracteristicii secundare (Yj ), variaţie 
determinată atât de acţiunea factorilor întâmplători, cât şi de cea a factorilor esenţiali, la nivelul 
colectivităţii generale. Această dispersie va avea o valoare mai mare în colectivităţile eterogene 
influenţate de un număr mare de factori (întâmplători sau esenţiali) şi o valoare mai mică în cazul 
colectivităţilor omogene. 

Având în vedere conţinutul dispersiilor calculate, rezultă regula de adunare a 
dispersiilor: 

222
0   . 

7.3. INDICATORII FORMEI 

Pentru caracterizarea seriilor de distribuţie se utilizează, alături de indicatorii tendinţei 
centrale şi ai gradului de dispersare, şi măsuri pentru asimetrie şi boltire. Măsurarea asimetriei şi 
a boltirii unei serii de distribuţie poate fi făcută atât prin intermediul unor parametri specifici, cât 
şi pe cale grafică. Dacă metoda grafică poate fi utilizată şi în cazul variabilelor calitative, 
indicatorii de asimetrie şi boltire sunt calculaţi numai pentru caracteristici numerice. Ambele 
metode au, însă, ca scop verificarea caracterului normal al distribuţiei. 

7.3.1. Asimetria 

În urma prelucrării primare a datelor, se obţin repartiţii de frecvenţe empirice, care se pot 
compara cu repartiţiile teoretice, pentru care s-au calculat indicatorii tendinţei centrale şi 
variaţiei, şi este cunoscută forma lor de repartiţie. Cea mai frecventă repartiţie teoretică cu care 
se compară seriile empirice este distribuţia normală sau funcţia Gauss-Laplace, ale cărei 
frecvenţe se distribuie simetric de o parte şi de alta a frecvenţei maxime plasate în centrul seriei, 
iar graficul acesteia are forma de clopot (clopotul Gauss-Laplace). 

În practica statisticii economico-sociale se pot întâlni serii de repartiţie de frecvenţe 
simetrice, uşor asimetrice sau cu tendinţă pronunţată de asimetrie. 

 Coeficientul de asimetrie al lui Pearson – este cel mai frecvent folosit indicator 

pentru determinarea asimetriei şi se obţine pe baza relaţiei următoare: 


Mox
Cas


 . 

Acest indicator are o valoare abstractă, dar nu şi lipsită de semnificaţie. El oferă 
informaţii atât asupra sensului asimetriei, cât şi asupra intensităţii acesteia. Valorile pe care le ia 
sunt cuprinse în intervalul (–1,1). Pentru seriile de repartiţie moderat asimetrice, coeficientul de 
asimetrie ia valori în intervalul [-0,3;0,3]. Semnul indicatorului arată sensul asimetriei, astfel: 

- Cas < 0 - serie cu asimetrie spre stânga (negativă); 
- Cas = 0 - serie simetrică; 
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- Cas > 0 - serie cu asimetrie spre dreapta (pozitivă). 

7.3.2. Boltirea 

Boltirea (aplatizarea) apare atunci când distribuţia prezintă o variaţie slabă a variabilei 
X şi o variaţie puternică a frecvenţei absolute (şi invers), în comparaţie cu o distribuţie normală, 
de aceeaşi medie şi dispersie.  

Deci, boltirea unei serii de repartiţie se defineşte prin raportarea la repartiţia normală sub 
aspectul variaţiei variabilei X şi a frecvenţelor absolute fi . Boltirea se poate evalua fie pe cale 
grafică, fie pe calea calculelor algebrice. 

 coeficientul de boltire Pearson (2 ) – se calculează pe baza momentelor centrate 

de ordinul 2 şi 4, cu ajutorul relaţiei: 
4
4

2
2

4
2 



  . 

unde 2 şi 4 reprezintă momentele centrate de ordinul 2 şi 4. 
Acest coeficient ia valoarea 3 (2 = 3) pentru o distribuţie normală – curba mezocurtică. 

Pentru 2 > 3 avem o curbă leptocurtică (mai ascuţită decât curba normală), iar pentru 2 < 3 
avem o curbă platicurtică (mai plată decât curba normală). 

 coeficientul de boltire Fisher (2 ) – mai este cunoscut şi sub denumirea de 
coeficient al excesului, deoarece măsoară excesul faţă de boltirea unei distribuţii normale Gauss-
Laplace. Se determină pornind de la coeficientul de boltire al lui Pearson, ţinând cont şi de faptul 
că acest indicator pentru distribuţia normală ia valoarea 3, astfel: . 

Pentru 2 = 0 avem o curbă mezocurtică, pentru 2 > 0 (avem un exces de frecvenţe în 
zona centrală) curba este leptocurtică, iar pentru 2 < 0 avem o curbă platicurtică. 

7.4. SONDAJUL STATISTIC 

 În cercetarea oricărui fenomen sau proces se pot utiliza două categorii de cercetări 
statistice: 
 1. cercetări statistice totale - în care sunt supuse studiului toate unităţile statistice din 
populaţia vizată; 
 2. cercetări statistice parţiale - în care sunt supuse studiului doar o parte din unităţile 
statistice din populaţia vizată. 

Sondajul statistic face parte din categoria cercetărilor statistice parţiale. Se utilizează, de 
obicei, în cazurile în care se doreşte caracterizarea unor fenomene şi procese social-economice 
pentru care nu dispunem de date suficiente, care nu pot fi studiate în totalitate sau pentru care 
nu este recomandabilă o cercetare totală datorită faptului că unităţile statistice supuse studiului 
sunt distruse în urma cercetării. 
 Sondajul statistic reprezintă o formă de cercetare statistică parţială care îşi propune 
estimarea parametrilor populaţiei de bază pe baza datelor culese de la nivelul unui eşantion 
reprezentativ.  
Principalele etape ale sondajului statistic sunt: 
1. Stabilirea obiectivelor cercetării. Această etapă presupune: 
- definirea clară a obiectivelor ce vor fi urmărite în cadrul cercetării prin sondaj 
- identificarea şi delimitarea spaţio-temporală a populaţiei ce va fi supusă studiului 
- identificarea principalelor surse de date aferente populaţiei de bază, posibil de utilizat în 
cercetare 
- stabilirea variabilelor (caracteristicilor) ce vor fi supuse observării şi a modalităţii de 
observare şi înregistrare a acestora 
- estimarea costurilor şi stabilirea bugetului cercetării 
- stabilirea necesarului de personal şi alcătuirea echipei ce va realiza cercetarea 
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2. Extragerea eşantionului. Luând în considerare caracteristicile populaţiei de bază dar şi 
cerinţele de precizie în estimarea parametrilor în urma cercetării prin sondaj, se stabileşte modul 
în care va fi extras eşantionul din populaţia de bază. Într-o cercetare prin sondaj, aceasta 
reprezintă problema esenţială. Calitatea eşantionului determină precizia estimărilor şi gradul de 
realism al rezultatelor obţinute şi interpretărilor acestora. 
3. Elaborarea chestionarului. Instrumentul utilizat de cele mai multe ori pentru culegerea 
datelor în cadrul sondajului statistic este reprezentat de chestionar. Calitatea acestuia este 
determinantă în reducerea erorilor de înregistrare şi implicit calitatea datelor.   
4. Culegerea datelor. Este etapa cea mai laborioasă a cercetării, sub aspectul efortului dar şi 
resurselor necesare. În această etapă se realizează efectiv înregistrarea valorilor pentru variabilele 
cuprinse în planul cercetării, stabilite în etapa 1. Culegerea datelor se poate realiza cu ajutorul 
mai multor tehnici, dintre care menţionăm:  
- culegere directă, presupune deplasarea până la fiecare unitate statistică a populaţiei de bază 
care a fost inclusă în eşantion şi înregistrarea datelor prin observarea, măsurarea directă a 
acestora sau prin interviu direct dacă este posibil;  
- completarea unui chestionar; 
- interviu prin telefon; 
- culegerea datelor prin corespondenţă, etc. 
5. Codificarea şi prelucrarea primară a datelor. Este etapa în care se identifică şi se elimină 
datele eronate. 
6. Prelucrarea propriu-zisă a datelor. Această etapă presupune: 
- evidenţierea erorilor apărute în procesul de realizare a cercetării pin sondaj; 
- calculul parametrilor la nivelul eşantionului; 
- estimarea parametrilor la nivelul populaţiei de bază; 
- ameliorarea estimatorilor obţinuţi prin utilizarea de date şi informaţii auxiliare. 
7. Analiza şi interpretarea rezultatelor. În această etapă, rezultatele obţinute în urma cercetării 
sunt analizate şi sintetizate în concluzii. 

7.4.1. Procedee de extragere a eşantionului 

 În organizarea unui sondaj cea mai importantă problemă o reprezintă formarea 
eşantionului. 
 Pentru ca rezultatele sondajului să aibă o precizie cât mai mare este necesar ca eşantionul 
să respecte condiţia de reprezentativitate, adică să reproducă pe cât posibil structura lotului de 
bază din care a fost extras. 
 Pentru a extrage un eşantion reprezentativ trebuie respectate următoarele condiţii: 
 a) lotul de bază să fie cât mai omogen; 
 b) extragerea unităţilor statistice, din lotul de bază, să se facă absolut întâmplător, astfel 
încât toate unităţile să aibă şanse egale de a fi extrase. 
La extragerea eşantionului se pot folosi următoarele procedee: 
 - procedee aleatoare (probabilistice) şi  
 - procedee subiective (dirijate) 

7.4.1.1 Procedee aleatoare 
 a) Procedeul tragerii la sorţi, care poate fi realizat în două variante: cu repetare; fără 
repetare 
 Procedeul tragerii la sorţi în varianta „cu repetare”  presupune formarea eşantionului 
prin extragerea unitate cu unitate din populaţia de bază astfel încât, după fiecare extragere, 
unitatea se reintroduce în populaţie. Astfel, volumul populaţiei de bază rămâne constant pe toată 
durata extragerii. 
 Procedeul tragerii la sorţi în varianta „fără repetare” presupune formarea 
eşantionului în acelaşi mod ca la procedeul tragerii la sorţi în varianta cu repetare, cu deosebirea 
că odată extrase unităţile statistice nu se reintroduc în populaţia de bază. 
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 b) Procedeul mecanic (sistematic) 
 Se utilizează în cazul în care populaţia de bază din care urmează să extragem eşantionul 
este formată dintr-o populaţie statistică deja organizată  după un anumit criteriu. (de exemplu: 
studenţii unei facultăţi ordonaţi după numărul matricol, pomii dintr-o livadă sunt plantaţi după 
un anumit model). 
 Utilizarea acestui procedeu presupune extragearea aleatoare doar a primei unităţi care va 
fi inclusă în eşantion. Restul unităţilor ce vor forma eşantionul se determină mecanic (sistematic) 
pornind de la prima extrasă pe baza unei relaţii. 
 Pentru aplicarea acestui procedeu se calculează mai întâi un pas de numărare: 

k
N

n
 ,    n - volumul eşantionului 

 Se introduc apoi într-o urnă, bilete (sau jetoane, cartonaşe, etc.) numerotate de la 1 la k 
din care se extrage unul singur. 
 Numărul înscris pe biletul extras va indica numărul de ordine al unităţii statistice din lotul 
de bază care va fi prima extrasă în eşantion. Restul unităţilor care intră în eşantion se determină 
adăugând pasul de numărare la numărul de ordine al ultimei unităţi extrase din lotul de bază. 
 Datorită faptului că nu se realizează o extragere a eşantionului complet întâmplătoare, 
rezultatele acestui tip de sondaj sunt mai puţin exacte decât în cazul utilizării procedeului tragerii 
la sorţi pe baza schemei bilei nerevenite. 

7.4.2. Principalele tipuri de sondaje 

 Tipul sondajului este determinat de următorii factori: 
 a) Modul de organizare al lotului de bază în momentul extragerii: 
  - lotul de bază neorganizat; 
  - lotul de bază organizat în grupe tipice. 
 b) Procedeul de eşantionare folosit. Cel mai utilizat este procedeul tip loterie în 
variantele: 
  - repetat; 
  - nerepetat. 
 c) Numărul de unităţi extrase deodată din lotul de bază: 
  - unitate cu unitate; 
  - un grup de unităţi (serie). 
 Combinând cei trei factori rezultă următoarele tipuri importante de sondaj: 
 a) sondaj simplu întâmplător: -repetat 
      -nerepetat 
 b) sondaj tipic (stratificat): -repetat 
     -nerepetat 
 c) sondaj de serii, se organizat în practică numai în varianta nerepetat, pentru că se 
operează cu un număr mic de serii. 
 

7.4.2.1. Sondajul simplu întâmplător 

 Acest tip de sondaj se utilizează la cercetarea populaţiilor statistice care prezintă un grad 
de omogenitate ridicat. 
 În cazul acestui tip de sondaj se utilizează următorii indicatori: 

 
Tip sondaj 

 
Indicatori 

repetat nerepetat 
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Eroarea medie de 
reprezentativitate 


rep

s

n


2

 


nrep n

n

N
  







0
2

1  

Eroarea limită 
admisă n

zxrep

2
0

  





 

N

n

n
zzx nrepnrep 1

2
0

  

Volumul 
eşantionului 

2

2
0

2

repx

z
n





 

N

z
x

z
n

nrep

nrep 2
0

2
2

2
0

2





  

 
 Aceeaşi metodologie de calcul pentru indicatorii sondajului se poate utiliza şi pentru 
cazul în care variabila studiată prin sondaj este de tip alternativ ţinând cont de modul de 
determinare al mediei şi dispersiei pentru acest tip de variabilă. 
 Se folosesc notaţiile: 
 - pentru lotul de bază: 
  p - media generală; 

   p
2  - dispersia generală (   p p p2 1  ); 

 - pentru eşantion: 
  w -media ; 
  w

2  - dispersia (  w w w2 1  ). 

7.4.2.2. Sondajul tipic (stratificat) 

 Se utilizează în cazul populaţiilor statistice care prezintă un grad de omogenitate scăzut. 
În astfel de situaţii populaţia din lotul de bază se organizează în prealabil în grupe omogene. 
 Pentru a respecta condiţia de reprezentativitate eşantionul trebuie format extrăgând un 
număr de unităţi direct proporţional cu volumul fiecărei grupe. 
 Pentru calculul indicatorilor sondajului, se foloseşte media dispersiilor de grupă: 


2

2





i i

i

f

f
 - media dispersiilor de grupă din lotul de bază 

 unde 

 
i

i i i

i

x x f

f
2

2



  - dispersia grupei i din lotul de bază 

 unde: 
  xi   - variabila urmărită în grupa i; 
  xi   - media grupei i; 
  fi   - volumul grupei i; 

  f Ni   - volumul lotului de bază. 

 
 În cazul acestui tip de sondaj se utilizează următorii indicatori: 
 

Tip sondaj 
 

Indicatori 
repetat nerepetat 

Eroarea medie de 
reprezentativitate 


rep n


2

 


nrep n

n

N
 









2

1  

Eroarea limită 
admisă n

zzxrep

2
   






 

N

n

n
zzxnrep 1

2
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Volumul 
eşantionului 

2

22

rep
rep x

z
n





 

N

z
x

z
n

nrep

nrep 22
2

22





  

 
 Dacă volumul eşantionului este suficient de mare (n > 100) se poate folosi în locul 
mediei dispersiilor de grupă din lotul de bază ( 2 ), media dispersiilor de grupă din eşantion (
 s

2 ). 
 

Dacă variabila urmărită este de tip alternativ, atunci indicatorii sondajului se vor 
determina ţinând cont de modul de calcul al mediei şi dispersiei pentru acest tip de variabilă: 
În varianta cu revenire: 

 - eroarea medie de reprezentativitate ( ): 
 




rep

pp p

n n





1 2

 

 - eroarea-limită admisă (x ): reprep zx   

 - volumul eşantionului (n): 
2

22

rep

p
rep x

z
n





 

În varianta fără revenire: 

 - eroarea medie de reprezentativitate ( ): 
 




nrep

pp p

n

n

N n

n

N









  







1
1 1

2

 

 - eroarea-limită admisă (x ): nrepnrep zx   

 - volumul eşantionului (n): 

N

z
x

z
n

p
nrep

p
nrep 22

2

22






  

7.4.2.3. Sondajul de serii 

 Se utilizează atunci când populaţia statistică din lotul de bază este alcătuită nu din unităţi 
simple ci din unităţi complexe (ex. numărul de muncitori ai unei firme organizaţi în echipe, 
produse ambalate în seturi etc). În acest caz eşantionul se formează prin extragerea de unităţi 
complexe (serii). 
 Pentru calculul indicatorilor sondajului se utilizează dispersia mediilor seriilor de la 
media generală (2), astfel: 

 
2 0

2


 x x

r
i

 

 
Tip sondaj

 
Indicatori 

nerepetat 

Eroarea medie de 
reprezentativitate 


nrep r

R r

R
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1 1
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0
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zxR

Rt
r
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 unde: 
  r - numărul de serii ce formează eşantionul; 
  R - numărul total de serii din care este alcătuit lotul de bază. 
 Se poate utiliza în locul dispersiei mediilor seriilor de la media generală a lotului de bază 
(2), dispersia mediilor seriilor de la media eşantionului (s

2). 
 
 Dacă variabila studiată prin sondaj este de tip alternativ, indicatorii sondajului se vor 
calcula cu relaţiile: 

 - eroarea medie de reprezentativitate (w ):  


wnrep
w

r

R r

R












2

1 1
 

 - eroarea-limită admisă (w ): wnrepnrep zw   

 - numărul de serii ce formează eşantionul (r):   222

22

1 wnrep

w
nrep zwR

Rz
r





  

 7.5. CORELAŢIE ŞI REGRESIE 

 De foarte multe ori, fenomenele şi procesele, indiferent de domeniul în care se manifestă 
şi de natura lor, sunt legate între ele prin conexiuni care nu sunt cunoscute şi observate de la bun 
început, ci de regulă sunt descoperite pe parcursul studierii lor. Efectele generate de manifestarea 
unuia pot provoca apariţia, încetarea sau modificarea altuia, determinând relaţii de 
interdependenţă sau cauzalitate. 
 Expresia sintetică a intensităţii legăturii cauzale dintre fenomene - poartă denumirea de 
corelaţie. 
 După cum am precizat anterior fenomenele între care există o legătură se pot găsi în una 
din situaţiile: 
 - cauză - atunci când determină apariţia sau modificarea unui alt fenomen; 
 - efect   - atunci când sunt rezultatul efectelor generate de manifestarea unor alte 
fenomene. 
 Variabilele care caracterizează cele două categorii de fenomene pot fi: variabile cauză 
(independente, factoriale) - atunci când caracterizează un fenomen cauză, respectiv variabile 
efect (dependente, rezultative) - atunci când caracterizează un fenomen efect. 
 Cuplul corelativ poate cuprinde doar două variabile, una factorială şi una rezultativă sau 
poate cuprinde mai multe variabile dintre care doar una este variabilă rezultativă şi restul 
factoriale. 
 Având în vedere elementele urmărite în studiul corelaţiei se pot determina mai multe 
tipuri de corelaţie: 

1. După numărul variabilelor din cuplul corelativ, avem: 
- corelaţie simplă  - atunci când cuplul corelativ cuprinde o singură variabilă 
rezultativă şi o singură variabilă cauză; 
- corelaţie multiplă - atunci când cuplul corelativ cuprinde o singură varabilă 
rezultativă şi mai multe variabile cauză. 
2. După sensul legăturii dintre variabilele cuplului corelativ, avem: 
- corelaţie directă - atunci când variabila rezultativă şi cele cauzale urmează acelaşi sens al 
modificării - valorile  lor cresc sau descresc simultan. 
- corelaţie inversă - atunci când variabila rezultativă urmează un sens al modificării, 
iar cele cauză sensul opus - în timp ce valorile rezultativei cresc cele ale variabilelor cauzale 
scad şi invers. 
3. După forma  legăturii dintre variabilele cuplului corelativ, avem: 
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- corelaţie liniară  - atunci când variabila rezultativă urmează o tendinţă liniară, 
generată de influenţele variabilelor factoriale; 
- corelaţie neliniară - atunci când variabila efect urmează o tendinţă diferită de cea 
liniară, generată de influenţele variabilelor factoriale. 

 Metodele statistice utilizate pentru studiul legăturii dintre două sau mai multe fenomene 
se pot grupa în două mari categorii: 
- metode elementare - prin care se poate determina existenţa legăturii dintre fenomene, a 

tăriei, a sensului şi a formei acesteia dar nu cu o precizie foarte mare, ele fiind de obicei 
folosite pentru orientarea către metode de altă natură, mai rafinate pentru determinarea 
elementelor de mai sus foarte precis. 

- metode analitice  - prin care se pot determina aceleaşi elemente ca şi prin metodele 
elementare, dar cu o precizie mult mai mare, ele permiţând de asemenea şi studiul legăturii 
dintre un fenomen efect şi mai multe fenomene cauză simultan. 

7.5.1 Metode elementare 

 Dintre metodele elementare, mai des, sunt folosite următoarele: metoda tabelulului de 
corelaţie, metoda grafică. 

7.5.1.1 Metoda tabelului de corelaţie 

 Permite evidenţierea tuturor elementelor necesare pentru confirmarea existenţei unei 
legături dintre două fenomene, pe baza observaţiei modului de manifestare prin utilizarea 
măsurătorilor unor variabile care caracterizează fenomenele supuse studiului.  

Pentru utilizarea este necesară distribuţia bidimensională obţinută prin prelucrarea 
perechilor de valori determinate prin măsurarea ceor două variabile care caracterizează 
fenomenul cauză, respectiv fenomenul efect. 

Modul în care se distribuie frecvenţele în interiorul acestei distribuţii (figura 9.1) oferă 
toate elementele pentru evidenţierea unei eventuale legături între cele două fenomene. 

 

X - variabila cauză; 
Y - variabila efect; 
x1...xn - valorile variabilei cauză; 
y1...yn - valorile variabilei efect; 
fij - frecvenţa de apariţie a perechii de valori (xi, yj); 
Fxi - frecvenţa de apariţie a valorii xi; 
Fyi - frecvenţa de apariţie a valorii yi; 
F - numărul total de perechi de valori (xi, yj); 

 Elementele care pot fi evidenţiate cu ajutorul acestei metode: 

 

Y 

X 

y1 y2 y3 ...yj… yn Fx 

x1 f11 f12 f13 ...f1j... f1n Fx1 

x2 f21 f22 f23 ...f2j… f2n Fx2 

x3 f31 f32 f33 ...f3j… f3n Fx3 

: 

xi 

: 

: 

fi1 

: 

: 

fi2 

: 

: 

fi1

: 

... 

fij 

... 

: 

fni 

: 

: 

Fxi 

: 

xn fn1 fn2 fn3 ...fnj… fnn Fxn 

Fy Fy1 Fy2 Fy3 ...Fyj… Fyn F 
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1. Existenţa legăturii dintre variabila X factorială şi Y rezultativă: 
Dacă frecvenţele fij se distribuie într-o bandă grupată de-a lungul unei diagonale a tabelului 

Sensul legăturii: 
Dacă banda în care sunt grupate frecvenţele fij se află pe diagonala tabelului care corespunde 

aceluiaşi sens de variaţie a valorilor corespunzătoare celor două variabile X,Y înseamnă că între 
cele două variabile există o legătură directă. Dacă se află pe cealaltă diagonală care corespunde 
sensului diferit de variaţie a celor două variabile X,Y atunci legătura dintre cele două variabile 
este inversă. 
2. Intensitatea legăturii: 

Este dată de lăţimea benzii în care sunt grupate frecvenţele fij. Cu cât este mai îngustă 
intensitatea legăturii creşte.  

3. Forma legăturii: 
Este dată de forma benzii, putând fi liniară dacă banda este liniară sau  neliniară dacă banda 

are altă formă decât cea liniară. 

7.5.1.2. Metoda grafică 

Ca şi metoda precedentă permite evidenţierea prin apreciere vizuală a elementelor ce 
caracterizează legătura dintre două variabile. 

În acest caz este necesară construirea corelogramei. Pe abscisă se trec valorile scării de 
reprezentare corespunzătoare variabilei cauză X, iar pe ordonată, valorile scării de reprezentare 
corespunzătoare variabilei Y. 

Prin unirea cu segmente de dreaptă a punctelor obţinute reprezentând grafic perechile de 
valori (xi, yj) se obţine corelograma. 

 
1. Existenţa legăturii: 

Se determină prin existenţa unghiului () realizat de linia de tendinţa cu orizontala  
diferit de 0. 
2. Sensul legăturii: 

- legătură directă  - atunci când linia de tendinţă este ascendentă; 
- legătură inversă - atunci când linia de tendinţă este descendentă; 

 
Intensitatea legăturii: 

Dată de apropierea valorii unghiului  de 45o. 

 

0 

Y 

X
xi

yj 

Corelograma 

 

0 

Y

X

Corelaţie directă 

 

0 

Y

X 

Corelaţie inversă 
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3. Forma legăturii: 
  Este dată de forma corelogramei. 

 

7.5.2. Metode analitice  

Determinarea precisă  a legăturii dintre două sau mai multe variabile se realizează cu 
ajutorul metodelor analitice. 

Sunt urmărite în special două aspecte: 
a) regresia - cu ajutorul căreia se detemină contribuţia variabilelor factoriale la 

modificarea variabilei rezultative; 
b) intensitatea legăturii - determinată cu ajutorul coeficienţilor de corelaţie 

corespunzători tipului de corelaţie existent liniar sau neliniar. 

7.5.2.1. Corelaţia simplă liniară 

Are la bază utilizarea funcţiei liniare pentru analiza regresiei: 
bxaYx   

 în care: 
 xY  - valorile calculate (teoretice) ale variabilei rezultative Y prin funcţia de regresie; 

 a  - valoarea pe care o ia variabila rezultativă atunci când variabila factorială nu o 
influenţează; 
 b  - coeficientul de regresie - arată contribuţia variabilei factoriale la modificarea cu 
o unitate a valorii variabilei rezultative; 
 x  - valorile x1, x2, x3,... xn,  ale variabilei factoriale X. 
 
 Intensitatea corelaţiei liniare 
 Determinarea intensităţii corelaţiei liniare se realizează cu ajutorul coeficientului de 
corelaţie liniară al lui Pearson care se determină cu ajutorul uneia din relaţiile următoare: 
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După mai multe prelucrări se obţine o formă aplicabilă mult mai uşor: 
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iar pentru serii de distribuţie bidimensionale se poate utiliza relaţia: 
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 Coeficientul de corelaţie r ia valori în intervalul [-1;1], intensitatea legăturii crescând pe 
măsură ce se apropie de extremele intervalului. 
 Valorile negative semnifică existenţa unei corelaţii inverse, cele pozitive o corelaţii 
directe între variabila rezultativă Y şi cea factorială X. 
 

 Regresia simplă liniară 
 Pentru determinarea coeficienţilor a, b se foloseşte drept criteriu  de apreciere al calităţii 
funcţiei de regresie expresia celor mai mici pătrate: 

   min2
xYy  

 în care: 
 y  - valorile observate (empirice)  ale variabilei rezultative Y. 
 Prin aplicarea acestui criteriu asupra funcţiei de regresie liniare se obţine un sistem cu 
două ecuaţii din care se pot determina uşor valorile corespunzătoare coeficienţilor a şi b. 
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 O metodă de a rezolva acest sistem este cea folosind determinanţi: 




 aa ; 



 bb  

unde, din sistemul iniţial se pot determina: 
 



                                                                           

 

173 
 






2xx

xn

; 






2xxy

xy

a ; 






xyx

yn

b  

 După cum se observă din determinantul iniţial  se determină a respectiv b înlocuind 
coloana corespunzătoare parametrului a sau b cu coloana termenilor liberi din sistem. 

7.6. ANALIZA SERIILOR CRONOLOGICE 

Orice fenomen sau proces al activităţii umane poate fi studiat atât în timp, cât şi în spaţiu. 
Analiza în timp presupune, în principal, o cercetare cu ajutorul unor indicatori statistici specifici 
de-a lungul diferitelor perioade.  

7.6.1. Indicatorii dinamicii 

Pentru a caracteriza dinamica fenomenelor economico-sociale, prelucrarea unor serii 
dinamice conduce la obţinerea unei varietăţi de indicatori. După modul de calcul şi exprimare 
aceştia pot fi grupaţi în trei categorii:  indicatori absoluţi;  indicatori relativi;  indicatori medii. 
 Toţi indicatorii dinamicii se pot calcula în două variante: 

- cu bază fixă: când se compară valorile din oricare perioadă (t) aferente indicatorilor 
cuprinşi în serie cu valorile acestora aferente unei singure perioade (1); 

- cu bază în lanţ: când se compară valorile din oricare perioadă (t) aferente indicatorilor 
cuprinşi în serie cu valorile acestora din perioada precedentă (t-1); 

7.6.1.1 Indicatorii absoluţi 
Indicatorii absoluţi se exprimă în aceeaşi unitate de măsură cu fenomenul supus 

cercetării. În cadrul lor întâlnim două categorii:  
 nivelul absolut – este dat de şirul nivelurilor fenomenului a cărui evoluţie se urmăreşte. 

Dacă seria este simplă, atunci nivelurile absolute pentru variabila Y sunt y1 , y2 , …, yn ; 
 modificarea absolută – se determină ca diferenţă între nivelurile absolute ale uneia dintre 

variabilele seriei, luate succesiv, şi un nivel oarecare considerat bază de comparaţie 
(această bază trebuie să fie un moment sau interval de timp considerat reprezentativ 
pentru seria supusă cercetării). Modificarea absolută exprimă, în valori absolute, cu cât a 
crescut sau a scăzut nivelul fenomenului cercetat în perioada de timp considerată. În 
funcţie de baza de comparaţie aleasă, modificarea absolută poate fi: 
- cu baza fixă: 1t1/t yy  ; 

- cu baza în lanţ: 1tt1t/t yy   , 
unde:  y1 - nivelul indicatorului în perioada de referinţă; 

 yt - nivelul indicatorului în perioada t; 
  yt-1 - nivelul indicatorului în perioada t-1. 
Comparând relaţiile de calcul ale celor două variante, rezultă că:   1t/t1/t . 

7.6.1.2 Indicatorii relativi 

Indicatorii relativi se calculează ca raport între doi indicatori absoluţi ai aceluiaşi 
fenomen şi se exprimă, de regulă, sub formă de coeficienţi sau în procente. În cadrul lor 
întâlnim indicele dinamicii, ritmul dinamicii şi valoarea absolută a unui procent de creştere 
(reducere). 
 Indicele dinamicii – se calculează ca raport între nivelul indicatorului de comparat şi 

nivelul indicatorului folosit ca bază de comparaţie. Acesta exprimă de câte ori sau în ce 
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proporţie s-a modificat fenomenul y în perioada considerată. În funcţie de baza de 
comparaţie aleasă, indicele dinamicii poate fi de două feluri: 

- cu baza:
1

t
1/t y

y
I  ; 

- cu baza în lanţ:
1t

t
1t/t y

y
I


  . 

Comparând relaţiile celor două variante de indici, rezultă că:   1t/t1/t II . 

Indicii dinamicii se pot exprima şi în procente. 
 Ritmul dinamicii – exprimă, în mărimi relative, cu cât a crescut sau a scăzut nivelul 

fenomenului cercetat în perioada de timp considerată. Se poate calcula în trei moduri: pe 
baza nivelurilor absolute, pe baza modificărilor absolute sau pe baza indicilor. În funcţie 
de baza de comparaţie aleasă, ritmul dinamicii poate fi: 

- cu baza fixă:   1001I100
y

100
y

yy
R 1/t

1

1/t

1

1t
1/t 





 ; 

- cu baza în lanţ:   1001I100
y

100
y

yy
R 1t/t

1t

1t/t

1t

1tt
1t/t 





 








 . 

Ritmul dinamicii se exprimă numai în procente. 

7.6.1.3 Indicatorii medii 

Indicatorii medii sunt indicatori calculaţi pe baza tuturor termenilor seriei cronologice. 
Astfel, în timp ce indicatorii absoluţi şi relativi ne arată nivelurile individuale înregistrate de-
a lungul perioadei, indicatorii medii reunesc aceste valori individuale într-una singură. În 
această categorie de indicatori regăsim: nivelul mediu, modificarea medie, indicele mediu, 
ritmul mediu şi valoarea medie absolută a unui procent de creştere. 
 nivelul mediu – se calculează în mod diferit după cum seria dinamică este de intervale 

sau de momente: 
 dacă seria cronologică este de intervale, nivelul mediu se calculează folosind:  

- media aritmetică – dacă valorile 1t/t   sunt aproximativ constante; 
- media pătratică – dacă valorile 1t/t   sunt mai mici la începutul seriei şi din ce în 

ce mai mari spre sfârşitul acesteia; 
- media geometrică – dacă valorile 1t/t   sunt mai mari la începutul seriei şi din ce 

în ce mai mici spre sfârşitul acesteia. 
 dacă seria cronologică este de momente, nivelul mediu se determină ca o medie 

cronologică. Media cronologică este, în principiu, o medie aritmetică, şi se determină 
în două etape: a) calculul mediilor mobile – acum are loc transformarea seriei de 
momente în serie de intervale, mediile mobile nefiind altceva decât medii aritmetice 
simple calculate din câte doi, trei sau mai mulţi termeni ai seriei, în cadrul cărora unul 
sau mai mulţi termeni se repetă; b) calculul mediei cronologice – se obţine ca medie 
aritmetică a mediilor mobile. Intervalele dintre momentele seriei pot fi egale sau 
inegale, rezultând medii cronologice simple sau ponderate. 
Media cronologică simplă este utilizată în cazul în care intervalele dintre momente 
sunt egale (t1 = t2 = … = tk , unde k – numărul mediilor mobile sau numărul 
intervalelor dintre momente, k = n – 1). Determinarea mediei cronologice simple se 
face după etapele precizate anterior, astfel: 

- calculul mediilor mobile: 
2

xx
x 1ii

i


 ; 

- calculul mediei cronologice simple: 
k

x
x

k

1i
i

c


 . 
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Media cronologică ponderată se foloseşte atunci când intervalele dintre momente 
sunt inegale (t1  t2  tk). Ca şi în cazul mediei cronologice simple, media 
cronologică ponderată se determină urmând cele două etape: 

- calculul mediilor mobile: 
2

xx
x 1ii

i


 ; 

- calculul mediei cronologice ponderate: 







k

1i
i

k

1i
ii

c

t

tx
x . 

 modificarea medie – exprimă, sub formă de medie, modificarea înregistrată în fiecare 
perioadă a seriei cronologice. Se calculează ca o medie aritmetică simplă a modificărilor 
cu baza în lanţ, pe baza relaţiei următoare: 

1n1n
1/t1t/t





    . 

Modificarea medie prezintă importanţă pentru stabilirea tendinţei (trendului) unui 
fenomen, astfel: 
- dacă  0  tendinţă evolutivă (crescătoare); 
- dacă  0  tendinţă involutivă (descrescătoare). 
De asemenea, acest indicator permite ajustarea seriei dinamice şi elaborarea de prognoze 
privind evoluţia viitoare a fenomenului analizat. 

 indicele mediu – reuneşte într-un singur indicator nivelurile individuale ale indicilor cu 
baza în lanţ calculaţi pentru o serie dinamică. Se determină ca o medie geometrică simplă 

a indicilor cu baza în lanţ, pe baza relaţiei: 1n
1/t

1n
1t/t III 

   . 

Indicele mediu se foloseşte la ajustarea seriei dinamice, precum şi la determinarea 
ritmului mediu. 

 ritmul mediu – arată cu cât a crescut sau a scăzut în medie, pe fiecare perioadă, 
fenomenul analizat şi se exprimă în procente. Se calculează pe baza relaţiei: 

  1001IR  . 
 valoarea medie absolută a unui procent de creştere – exprimă cât din modificarea medie 

a unui fenomen revine la un procent din ritmul mediu şi se determină pe baza relaţiei: 

R
A


 . 

7.6.2. Ajustarea mecanică a seriilor cronologice 

Ajustarea seriilor cronologice constă în aplicarea unor metode statistico-matematice 
adecvate asupra unor serii de timp în dorinţa de a extrage ceea ce este esenţial şi tipic în evoluţia 
fenomenului sau procesului analizat şi care prezintă caracter de lege.  
În teoria şi practica statistică sunt utilizate următoarele metode de ajustare: 
 ajustarea grafică; 
 ajustarea mecanică; 
 ajustarea analitică. 

 Ajustarea grafică – acest procedeu presupune trasarea liberă şi aproximativă a unei drepte 
sau curbe asupra unei serii cronologice empirice. O asemenea ajustare are un caracter 
orientativ şi oferă informaţii asupra tendinţei generale a evoluţiei fenomenului sau procesului 
supus cercetării. Ajustarea grafică este, însă, subiectivă putând conduce la determinări 
diferite. Acesta este şi motivul pentru care este folosită mai rar. 

 Ajustarea mecanică – acest procedeu constă în aplicarea succesivă, în mod mecanic, a unor 
formule de calcul stabilite dinainte, pentru toţi termenii seriei. În cadrul ajustării mecanice 
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întâlnim următoarele metode: metoda mediilor eşalonate, metoda mediilor mobile, metoda 
sporului mediu şi metoda indicelui mediu. 

 Metoda mediilor eşalonate – constă în calculul mediilor eşalonate, ca medii aritmetice 
simple din câte doi, trei sau mai mulţi termeni (în cadrul cărora nu se repetă nici un termen) 
şi aprecierea tendinţei evolutive cu ajutorul seriei formate din aceste medii. Considerând y1 , 
y2 , …, yn nivelurile absolute dintr-o serie dată, mediile eşalonate, calculate din câte doi 

termeni, sunt: 
2

yy
y...,,

2

yy
y,

2

yy
y n1n

2/n
43

2
21

1








  . 

Seria mediilor eşalonate va fi: 2/n21 y...,,y,y . 
Pentru seriile cu un număr mare de termeni se poate continua calculul mediilor eşalonate, 
folosindu-se ca bază de calcul mediile deja calculate. Se obţin astfel medii de rang 
superior, putându-se aprecia mai exact tendinţa evolutivă. Deşi prin determinarea 
mediilor de rang superior sunt atenuate într-o anumită măsură fluctuaţiile evolutive 
generate de acţiunea factorilor întâmplători, nu este posibilă înlăturarea lor în totalitate. 

 Metoda mediilor mobile – constă în determinarea tendinţei evolutive după procedeul 
prezentat la metoda anterioară, cu deosebirea că, în calculul mediilor, unul, doi sau mai 
mulţi termeni se repetă. Mediile mobile, calculate din câte doi termeni, sunt: 

2

yy
y 21

1


 , 

2

yy
y 32

2


 , ... 

2

yy
y n1n

1n


 

 . 

Seria mediilor mobile va fi: 1n21 y...,,y,y  . 
Şi în acest caz pot fi determinate medii de rang superior. Nici prin această metodă nu sunt 
eliminate în totalitate fluctuaţiile întâmplătoare. 

 Metoda sporului mediu – este o metodă mecanică de ajustare care are la bază relaţia dintre 
primul termen al seriei, sporul mediu şi un termen oarecare al seriei. Se foloseşte, de regulă, 
atunci când se obţin sporuri cu baza în lanţ cu valori apropiate. Aceasta corespunde unei 
creşteri a nivelurilor caracteristicii studiate sub forma unei progresii aritmetice cu raţia egală 
cu modificarea medie absolută. Relaţia care stă la baza ajustării prin procedeul modificării 
medii absolute este:  kyY 1i , 

unde i = 1, 2, 3, …, n; 
         k = 0, 1, 2, …, n-1; 
         y1 – reprezintă termenul luat ca bază de ajustare. 
Observăm că: 
 111 y0yY   ;   1yY 12 ;   2yY 13 ; ...; n1n y)1n(yY   . 
În cadrul acestei metode, primul şi ultimul termen ai seriei teoretice, respectiv Y1 şi Yn 
sunt identici cu primul şi ultimul termen ai seriei empirice, adică y1 şi yn ; această 
proprietate este folosită ca mijloc de control (Y1 = y1 , Yn = yn ). 
Cu ajutorul acestei metode sunt eliminate toate fluctuaţiile evolutive întâmplătoare, 
valorile teoretice Yi înscriindu-se pe o linie dreaptă. 

 Metoda indicelui mediu – este tot o metodă mecanică, uşor de aplicat, care se bazează pe 
relaţia existentă între primul termen al seriei, indicele mediu şi un termen oarecare al seriei. 
Se foloseşte atunci când termenii seriei au tendinţa unei progresii geometrice, în care raţia 
poate fi considerată egală cu indicele mediu al dinamicii. Relaţia care stă la baza ajustării 
prin procedeul modificării medii absolute este: k

1i IyY  . 

În acest caz vom avea: 1
0

11 yIyY  ;  1
12 IyY  ;  2

13 IyY  ; …; n
1n

1n yIyY   . 
Şi în cadrul acestei metode Y1 = y1 şi Yn = yn . Şi cu ajutorul acestei metode sunt eliminate 
toate fluctuaţiile evolutive întâmplătoare, valorile teoretice Yi înscriindu-se pe o linie 
curbă. 
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0BVIII INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

1B8.1. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN PRELUCRAREA DATELOR  

4B8.1.1 Concepte generale ale informaticii: informaţie, producţie de informaţii, 
tehnologie informaţională 

Există o multitudine de niveluri ştiinţifice la care conceptul de informaţie este analizat: 
teoria informaţiei, teoria comunicării, teoria cunoaşterii, logica semantică etc. La nivelul cel mai 
general, poate fi făcută o anumită analogie între accepţiunile postulate de diferite ştiinţe, 
observând că informaţia definită într-un anume sens, include pe parcursul ei existenţa umană ca 
unul din canalele pe care circulă. 

Informaţia poate fi definită în general ca fiind un semnal care circulă între elemente ale 
realităţii obiective, având ca sursă un emiţător, ce va transmite acest semnal de informaţie către 
un receptor. 

Modelul general de transmitere a informaţiei, postulat de Shannon, descrie circulaţia 
informaţiei, având ca punct de pornire emiţătorul (sursa de informaţie), urmând procesul de 
codificare prin intermediul unui codor, urmând parcursul unui canal de transmisie, la capătul 
căruia se va efectua decodificarea (prin intermediul unui decodor), astfel încât receptorul să 
beneficieze de forma potrivită a conţinutului informaţional trimis. 

Atunci când unul din elementele realităţii obiective este fiinţa umană, informaţia poate fi 
definită într-un sens mai restrâns, în funcţie de experienţa socială şi profesională a individului 
receptor şi de locul pe care acesta îl ocupă în diviziunea muncii. 

În sens restrâns, noţiunea de informaţie poate fi definită ca fiind o dată prelucrată şi 
reflectată în conştiinţa unui observator care înlătură incertitudinea într-un domeniu de interes. 

În acest context, informaţia economică reprezintă o dată despre realitatea economică 
obiectivă, recepţionată şi reflectată în conştiinţa unui observator, cu caracter de noutate, utilă 
acţiunilor de dirijare a sistemelor economice, într-un cadru social-istoric dat. 

Informaţia economică este rezultat al muncii umane, iar prin efectul ei, respectiv dirijarea 
sistemelor economice, poate fi considerată un serviciu productiv. Analizată în detaliu, 
informaţia, ca rezultat al procesului de transformare a datelor, are caracteristici asemănătoare cu 
cele ale produselor finite (bunurilor materiale) obţinute într-un proces de producţie bazat pe 
materii prime. În acest context, putem vorbi de un proces privind producţia de informaţii care 
cuprinde următoarele faze: 

- culegere,  
- prelucrare,  
- transfer 
- consum. 
Orice proces de producţie are la bază o anumită tehnologie. La modul general, o tehnologie 

este definită ca fiind totalitatea cunoştinţelor despre metodele şi mijloacele de fabricare şi de 
prelucrare a materialelor, de efectuare a unui proces productiv. 

Tehnologia informaţională reprezintă totalitatea cunoştinţelor despre metodele şi 
mijloacele de culegere, transmitere şi prelucrare a datelor, stocare, regăsire, transfer şi consum a 
informaţiilor. 

Marea majoritate a realizărilor actuale se bazează pe principiul codificării electronice a 
informaţiei, în sensul că pentru a stoca, trata sau transmite informaţia se utilizează semnale sub 
formă electronică, variaţii de tensiune sau schimbări de stare magnetică.  
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5B8.1.2 Sisteme informaţionale şi sisteme informatice  

Într-o firmă, ca în orice sistem creat de om, sunt bine delimitate atât subsistemul decizional 
cât şi cel operaţional. 

Rolul subsistemului decizional (de conducere sau de management) într-o firmă este acela 
de a asigura, prin planificare, organizare, comandă, urmărire, control şi (la nevoie) corecţie, 
realizarea obiectivelor prestabilite. 

Rolul subsistemului operaţional (de execuţie sau condus) constă în realizarea concretă a 
obiectivelor firmei, respectiv producerea de bunuri materiale sau prestarea de servicii în condiţii 
de eficienţă. 

Între cele două subsisteme se interpune,  cu o importanţă mereu crescândă, subsistemul 
informaţional, care asigură prin intermediul informaţiilor de raportare şi a celor decizionale 
legătura dintre ele. 

Sistemul informaţional al unei firme este reprezentat de un ansamblu interconectat de 
elemente utilizate în culegerea, transmiterea şi prelucrarea datelor, obţinerea, stocarea, regăsirea 
şi transmiterea informaţiilor şi a deciziilor.  

Obiectivele principale ce-i revin sistemul informaţional sunt: 
- asigurarea informării sistemului decizional cu privire la funcţionarea sistemului 

operaţional; 
- asigurarea transmiterii în forme concrete şi accesibile a deciziilor emise de către 

sistemul decizional către sistemul operaţional; 
- realizarea unei permanente legături de tip informaţional cu mediul înconjurător. 
Situarea sistemului informaţional între sistemul decizional şi cel operaţional atrage după 

sine faptul că atât obiectivele sale specifice, cât şi structura şi funcţionarea acestuia sunt, în mod 
direct, determinate de caracteristicile celor două sisteme. 

Principalele activităţi ce se desfăşoară într-un sistem informaţional sunt: 
- culegerea datelor din sistemul operaţional, precum şi din spaţiul economic extern 

firmei; 
- prelucrarea datelor în conformitate cu cerinţele sistemului decizional; 
- stocarea, regăsirea şi transmiterea informaţiilor către sistemul decizional; 
- recepţionarea deciziilor şi transpunerea acestora într-o formă accesibilă diferitelor 

niveluri ale sistemului operaţional; 
- furnizarea, sub controlul sistemului decizional, a informaţiilor solicitate de alte 

sisteme din mediul extern firmei. 
Sistemul informatic este un ansamblu de elemente interconectate funcţional în scopul 

automatizării obţinerii informaţiei şi fundamentării deciziilor. 
În structura sistemului informatic se regăsesc următoarele elemente: 
1. Baza tehnică (hardware-ul sistemului informatic) care cuprinde totalitatea mijloacelor 

tehnice de culegere, transmitere, prelucrare şi stocare a datelor (calculatoare electronice, 
echipamente de culegere date, echipamente de verificare a datelor, componente de teleprelucrare 
şi suporţii tehnici de date). 

2. Sistemul de programe (software-ul), ce se referă la totalitatea programelor necesare 
funcţionării sistemului informatic în conformitate cu funcţiile şi obiectele ce i-au fost stabilite. 

3. Baza ştiinţifico-metodologică constituită din sistemul indicatorilor economici, procese şi 
fenomene economice, precum şi din metodologiile de realizare a sistemelor informatice. 

4. Baza informaţională ce cuprinde datele supuse prelucrării fluxurilor informaţionale, 
sistemele şi nomenclatoarele de coduri. 

5. Resursele umane în care se include personalul implicat cu funcţionarea sistemului 
informatic şi cadrul organizatoric specificat în regulamentul de organizare şi funcţionare al 
organismului economic în care se integrează sistemul informatic. 

Într-o firmă raportul dintre sistemul informaţional si sistemul informatic este aceea de la 
întreg la parte de la sistem la subsistem. 
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Sistemul informatic este cuprins în sistemul informaţional, care include şi procedurile 
manuale de tratare a datelor şi informaţiilor. Dezvoltările majore şi de dată recentă ale 
tehnologiilor informaţionale au condus  la creşterea ponderii sistemului informatic în sistemul 
informaţional. 

6B8.1.3.  Structura hardware a sistemelor de calcul 

Un sistem electronic de calcul reprezintă un ansamblu de echipamente (hardware) care, 
împreună cu un sistem de programe (software) realizează prelucrarea automată a datelor 
furnizate de utilizatori în scopul obţinerii informaţiilor. 
Termenul de calculator electronic este echivalent cu termenul computer (în engleză), se referă la 
un sistem de calcul care îndeplineşte următoarele condiţii: 

 dispozitivele de lucru sunt realizate din circuite electronice; 
 prelucrează informaţie codificată sub formă binară;   
 prelucrarea informaţiei se realizează prin operaţii aritmetice şi logice; 
 are memorie internă capabilă să memoreze date şi programe; 
 efectuează prelucrări în mod automat pe bază de program; 
 prelucrează un volum foarte mare de informaţie într-un interval de timp foarte mic. 

15B8.1.3.1	Arhitectura	sistemelor	de	calcul.	modelul	von	Neumann	
În anul 1947, John von Neumann publica în SUA proiectul primului calculator cu program 

memorat, cu prelucrarea secvenţiala a instrucţiunilor şi datelor, memorate împreună în aceeaşi 
formă şi accesibile în acelaşi mod (EDVAC – Electronic Discrete VAriable Computer) în care 
precizează următoarele componente ale unui calculator electronic: 

 unitatea aritmetică; 
 unitatea centrală de control; 
 unitatea de intrare; 
 unitatea de memorie pentru stocarea datelor şi a instrucţiunilor; 
 unitatea de ieşire. 

 Această structură a devenit, în timp, o structură generală a calculatoarelor, fiind întâlnită pe 
scară largă şi în calculatoarele moderne. Vorbim astfel despre modelul Von Neumann, bazată pe  
două categorii de componente: 

 unitatea centrală; 
 sistemul de intrare/ieşire (sistemul I/E sau echipamentele periferice). 
Unitatea centrală constituie componenta de bază a sistemului şi este formată din: 
 unitatea aritmetică şi logică (UAL), capabilă să efectueze operaţiile aritmetice şi logice; 
 memoria internă (MI) care păstrează programele şi datele în curs de prelucrare; 
 unitatea de comandă şi control (UCC) care dirijează funcţionarea întregului ansamblu 

dând comenzi celorlalte componente. 
Echipamentele periferice realizează legătura calculatorului cu mediul înconjurător. 
Se disting următoarele categorii de echipamente periferice: 
 echipamente periferice de intrare, care permit citirea datelor (introducerea datelor în 

sistem): ex. tastatura, mouse, scanner, cititor de coduri de bare; 
 echipamente periferice de ieşire cu ajutorul cărora se extrag rezultatele sub o forma 

accesibila omului: ex. imprimanta, monitor etc.; 
 echipamente periferice de stocaj (de intrare/ieşire) care dispun de unităţi de memorie 

auxiliară capabile să stocheze, sub o formă direct accesibila calculatorului, mari cantităţi 
de date şi informaţii: ex. unităţi de disc magnetic, unităţi de bandă magnetică, unităţi CD-
ROM/DVD-ROM, memorii flash, etc.; 

 echipamente periferice de comunicaţie ce permit transmiterea datelor la distanta prin 
intermediul liniilor de comunicaţii: ex. modem, echipamente de cuplare (hub, switch). 
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Funcţiile de prelucrare şi control sunt realizate de UAL (Unitatea Aritmetico–Logică) şi 
UCC (Unitatea de Comandă şi Control). De aceea se consideră ca ele sunt componentele UCP 
(Unitatea Centrală de Prelucrare – CPU: Central Processing Unit).  

Configuraţia de bază reprezintă numărul minim de componente pentru ca sistemul de 
calcul să fie operaţional. Adăugarea unor componente suplimentare este oricând posibilă până la 
o limită maximă admisă de unitatea centrală de prelucrare. În acest fel se poate realiza o 
configuraţie ce corespunde cel mai bine cerinţelor utilizatorului şi posibilităţilor financiare ale 
acestuia. 
16B8.1.3.2.	Unitatea	centrală	–	structură	şi	funcţionare	
 Unitatea centrală (UC) a calculatorului cuprinde memoria principală, unitatea de 
comandă şi control şi unitatea aritmetico-logică. Între componentele UC precum şi între acestea 
şi echipamentele periferice se realizează permanent schimburi de date şi comenzi, mediate fizic 
de conductorii electrici ce vehiculează informaţia sub formă de impulsuri. Unitatea de comandă 
şi control (UCC) coordonează funcţionarea întregului sistem stabilind legături prin schimburi de 
informaţii şi transmiterea de ordine şi comenzi. 

Unitatea de intrare preia, sub controlul UCC, informaţiile (instrucţiuni şi date) de la 
echipamentele periferice de intrare (tastatură, scanner, etc.) sau de la perifericele de stocare 
(unităţi de discuri magnetice, unităţi de bandă magnetică) şi le transpune în forma de 
reprezentare internă, specifică maşinii, transferându-le în unitatea de memorie (MI). 

Unitatea de ieşire preia, tot sub controlul UCC, informaţiile corespunzătoare din unitatea 
de memorie (rezultatele) şi le transferă unor periferice de ieşire (display, imprimantă etc.) sau 
unor periferice de stocare (unităţi de discuri magnetice, unităţi de bandă magnetică etc.). Se 
obţine, astfel, forma direct interpretabilă a rezultatelor (pe ecran, la imprimantă) sau o formă 
intermediară, pe suport magnetic, ce poate fi apoi uşor  vizualizată. 

Echipamentele periferice se conectează la unitatea de intrare sau ieşire printr-o interfaţă 
standard. În cele mai multe cazuri unităţile de intrare şi unităţile de ieşire formează un singur 
ansamblu: unitatea de intrare/ieşire.  

Unitatea aritmetico-logică (UAL) este unitatea de execuţie care efectuează operaţiile 
aritmetice şi logice asupra operanzilor aplicaţi la intrare în conformitate cu o comandă, un cod de 
operaţie furnizat de UCC şi redă rezultatul. 

Unitatea de comandă şi control (UCC) constituie inima calculatorului şi asigură citirea 
instrucţiunilor din memoria internă şi execuţia lor. Coordonează prin semnale de comandă 
funcţionarea tuturor celorlalte unităţi ale calculatorului şi girează schimburile de informaţii între ele. 

Unitatea de memorie (memoria principală sau memoria internă) reprezintă principala 
resursă a unui sistem electronic de calcul. Memoria internă este un dispozitiv capabil să 
înregistreze informaţiile pentru a le furniza apoi sub forma impulsurilor electrice spre UAL 
pentru executarea comenzilor primite de la UCC. 

Parametrii care caracterizează memoria internă sunt: lungimea cuvântului, capacitatea 
totală, timpul de acces, costul. 

Lungimea cuvântului desemnează mărimea zonei (locaţiei, casetei) adresabile. 
Lungimea cuvântului depinde de tipul calculatorului: 8 biţi (la primele microcalculatoare), 16 
biţi (la primele microcalculatoare IBM–PC), 32 biţi, 64 biţi etc. 

Capacitatea totală a memoriei se exprimă în mod obişnuit în kiloocteţi sau megaocteţi 
şi exprimă volumul de informaţii care poate fi stocat. Spre exemplu, microcalculatoarele IBM-
PC aveau memoria internă de 128KB, extensibilă până la 640KB, IBM PC/XT aveau memoria 
internă de 256KB extensibilă până la 640 KB. Microcalculatoarele actuale au memoria internă de 
1 GB, 2 GB, 4 GB sau mai mult. 

Timpul de acces la informaţie desemnează intervalul de timp de la furnizarea adresei în 
registrul de adrese până la obţinerea informaţiei disponibile în registrul de date. Se exprimă, de 
obicei, în nanosecunde (1ns=10-9s). Este deci un interval foarte scurt cuprins între 700 – 10 ns. 
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Costul memoriei interne depinde direct de tehnologia utilizată. Iniţial se foloseau 
memorii cu inele de ferită. Utilizarea memoriilor electronice a antrenat o importantă scădere a 
costului. Ca efect calculatoarele au putut fi dotate cu memorii principale de capacitate mai mare. 

7B8.1.4. Subsistemul software 

Într-un sistem de calcul întâlnim mai multe categorii de software. Cea mai uzitată 
clasificare a software-ului dintr-un sistem de calcul este următoarea: 

- software de aplicaţie; 
- software de sistem: 

o software utilitar 
o sistemul de operare 

 interfaţa 
 nucleul 

Software-ul de aplicaţie conţine programele care efectuează acţiuni particulare pentru 
care este utilizat calculatorul într-un anumit domeniu. Astfel un calculator destinat conducerii 
unui proces industrial conţine programe diferite de cele necesare unui calculator destinat 
conducerii activităţilor financiar-contabile. 

Software-ul de sistem efectuează acele activităţi care sunt comune sistemelor de calcul în 
general. El creează mediul (condiţiile) în care lucrează software-ul aplicativ. 

Software-ul utilitar se referă la programele care desfăşoară activităţi ce sunt esenţiale pentru 
funcţionarea calculatorului, dar nu sunt incluse în sistemul de operare. În acest sens, software-ul 
utilitar constă din programe care extind funcţionalitatea sistemului de operare, ca de exemplu: 

- softul pentru comunicaţie prin modem pe linie telefonică; 
- softul de afişare a datei şi orei pe ecranul calculatorului; 
- softul de administrare a activităţilor într-o reţea de calculatoare etc. 
Sistemul de operare reprezintă ansamblul de programe care gestionează resursele fizice şi 

logice ale unui sistem de calcul. El are rolul de a coordona şi controla execuţia programelor prin 
intermediul nucleului şi de a permite comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul prin 
intermediul interfeţei. Pe scurt, sistemul de operare este acea parte a componentei sistemului de 
calcul care coordonează şi supraveghează întreaga activitate. Folosirea hardware-ului unui sistem 
de calcul ar fi dificilă şi ineficientă în lipsa unui sistem de operare accesibil utilizatorilor. 

Un sistem de operare trebuie să îndeplinească următoarele funcţii: 
- alocarea resurselor necesare executării programelor; 
- planificarea execuţiei lucrărilor; 
- pregătirea şi lansarea în execuţie a programelor de aplicaţie; 
- coordonarea execuţiei mai multor programe; 
- asistarea utilizatorilor în execuţia programelor;  
- punerea la dispoziţia utilizatorilor a unor facilităţi prin intermediul programelor utilitare; 
- asigurarea posibilităţii de generare a unui sistem de operare de către utilizator. 

Principalele componente ale unui sistem de operare sunt: 
1. Interfaţa (shell) 
2. Nucleul (kernell-ul) 
Partea dint-un sistem de operare care defineşte modul de interacţiune dintre calculator şi 

utilizatorul uman poartă numele de interfaţă a sistemului de operare. 
În sistemele de operare actuale, comunicarea om-calculator se realizează prin intermediul 

unei interfeţe grafice (GUI – Graphical User Interface). În cadrul acestei tehnici, 
obiectele care trebuie manipulate, cum ar fi de exemplu fişierele, sunt reprezentate grafic pe 
ecranul calculatorului prin pictograme (icons). 

Nucleul unui sistem de operare conţine acele programe care efectuează operaţiile primare, 
necesare pentru funcţionarea calculatorului. 

Principalele componente care alcătuiesc nucleul unui sistem de operare sunt: 
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1. Administratorul de fişiere are sarcina să coordoneze utilizarea facilităţilor oferite de 
memoria externă a calculatorului. El stochează informaţii referitoare la toate fişierele aflate în 
memoria externă, mai precis informaţii referitoare la poziţiile fişierelor, utilizatorii cu drept de 
acces la ele şi ce porţiune din memorie este disponibilă pentru stocarea de noi fişiere sau 
extinderea celor existente. 

2. Driver-ele de dispozitiv sunt module software care comunică cu controllerele 
(unităţile de control ale unităţilor periferice) sau uneori direct cu unităţile periferice pentru 
executarea operaţiilor de intrare/ieşire. 

3. Administratorul de memorie. Este însărcinat cu activităţile de coordonare a utilizării 
memoriei interne. 

Pe măsură ce diferite activităţi apar sau se încheie, administratorul de memorie trebuie să 
găsească zone libere de memorie pentru a satisface noile cereri şi să ţină evidenţa zonelor de 
memorie ce au fost eliberate. 

4. Planificatorul şi expeditorul sunt acele componente ale nucleului sistemului de 
operare care coordonează procesele dintr-un sistem de calcul. 

Planificatorul este acela care întreţine o listă a proceselor existente în sistemul de calcul, 
respectiv introduce noile procese în această listă şi elimină procesele care s-au terminat. Pentru a 
putea urmări toate procesele, planificatorul înregistrează, în memoria internă un bloc de 
informaţii denumit tabel de procese (process table).  

Expeditorul este acea componentă a nucleului care asigură de fapt execuţia programelor 
active, în conformitate ce ceea ce a stabilit planificatorul. 

8B8.1.5. Reţele de calculatoare 

Reţelele de calculatoare se formează atunci când calculatoarele sunt conectate unele cu 
altele astfel încât să poată comunica. O reţea de calculatoare este un grup de calculatoare (de 
orice tip) şi echipamente periferice care partajează resurse. 

Rolul reţelelor este de a oferi utilizatorilor acces rapid la programe, date, imprimante sau 
alte echipamente periferice aflate pe mai multe calculatoare, asigurând în acelaşi timp fiecărui 
utilizator performanţele şi securitatea necesare. Operaţia prin care se acordă drepturi utilizatorilor 
pentru a folosi discuri, directoare, fişiere, echipamente periferice etc. se numeşte partajare 
(sharing). 

Într-o reţea, unul din calculatoare este, de obicei, mai puternic şi gestionează activitatea 
întregului sistem. Acesta este denumit file-server (gestionar de fişiere) sau mai simplu server. 
Celelalte calculatoare din reţea poartă numele de workstations (staţii sau posturi de lucru). 

În raport de poziţia (rolul) calculatoarelor, reţelele pot fi împărţite în două mari categorii: 
a) reţele de la egal la egal (peer-to-peer); 
b) reţele cu server dedicat. 
a) Reţele peer-to-peer, nu includ servere dedicate şi nu au o organizare ierarhică a 

calculatoarelor. Fiecare calculator poate fi în acelaşi timp şi client şi server, astfel toate 
calculatoarele au în reţea un statut egal. 

Securitatea într-un sistem peer-to-peer este dificil de realizat, riscul ca persoane 
neautorizate să aibă acces la datele din reţea fiind foarte mare. 

b)  Spre deosebire de reţelele peer-to-peer, în care nu se face o distincţie clară între client şi 
server, reţelele cu server dedicat, se bazează pe conceptul client-server. 

Calculatoarele de tip client sau server, deşi pot avea aceeaşi arhitectură de bază, au roluri 
diferite în cadrul reţelei: clientul cere servicii pe care serverul le poate furniza simultan mai 
multor utilizatori. 

Topologia unei reţele descrie dispunerea fizică în teren a calculatoarelor, cablurilor şi a 
celorlalte componente ce alcătuiesc reţeaua. Ea afectează direct performanţele reţelei. Alegerea 
unei anumite topologii de reţea influenţează: tipul de echipament necesar pentru asamblarea 
reţelei; caracteristicile echipamentului; posibilităţile de extindere a reţelei; modul în care este 
administrată reţeaua. 
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Cele mai frecvente topologii de reţea sunt: 
A. Topologia magistrală (bus), în care calculatoarele sunt legate la rând, de-a lungul unui 

singur cablu. 
B. Topologia stea (star), când calculatoarele sunt conectate prin segmente de cablu la un 

singur dispozitiv central. 
C. Topologia inel (ring), în care calculatoarele ce sunt legate prin cablu formează o buclă 

închisă. 
D. Topologia arbore (tree), combină topologia reţelelor de tip magistrală cu cea de tip stea. 

A. Topologia magistrală. Este cea mai simplă şi mai uzuală metodă de conectare a 
calculatoarelor în reţea. Ea foloseşte un singur mediu de transmisie, cel mai adesea un cablu 
coaxial denumit magistrală. Toate calculatoarele sunt legate direct la magistrală. 
În cadrul unei reţele cu topologie de magistrală datele sunt transmise tuturor calculatoarelor din reţea, 
însă sunt acceptate doar de calculatorul a cărui adresă corespunde adresei codificate din semnalul 
transmis. La un moment dat, doar un singur calculator poate transmite mesaje pe magistrală.  
B. Topologia stea. În acest caz, un calculator central constituie inima reţelei, iar celelalte 
calculatoare din reţea, denumite noduri, se conectează individual la calculatorul central, 
neexistând două noduri legate direct. 
Avantajul de bază al topologiei stea constă în faptul că reţeaua continuă să funcţioneze chiar 
dacă un nod  sau cablul care îl conectează la calculatorul central se defectează.  
Dezavantajul major al topologiei stea este acela că, dacă calculatorul central nu mai 
funcţionează, întreaga reţea va fi scoasă din funcţiune. 
C. Topologia inel. Reprezintă un inel fizic de calculatoare, fără calculator central. În cadrul ei, 
un nod se conectează la următorul, acesta la următorul etc. până când se ajunge la primul nod 
formându-se o buclă (un inel). 
Spre deosebire de topologia magistrală, care este pasivă, în cazul topologiei inel, fiecare calculator 
acţionează ca un repetor, amplificând semnalul şi transmiţându-l calculatorului următor. Datele 
transmise în reţea trec prin fiecare calculator situat între calculatorul emiţător şi cel receptor. 
D. Reţele de tip arbore (tree). Această categorie de reţele combină topologia reţelelor de tip 
magistrală cu cea de tip stea. Specific acestei topologii este magistrala centrală, respectiv un 
cablu denumit backbone (este un termen provenit din limba engleză, care în traducere reprezintă 
coloana vertebrală având înţelesul unui stâlp de susţinere sau a unui schelet pe care începe o 
construcţie, o dezvoltare a unei infrastructuri.). 

Transmiterea şi recepţia datelor între calculatoarele unei reţele este asigurată: 
- din punct de vedere logic de programele de comunicaţie (software-ul de reţea); 
- din punct de vedere fizic de elementele de conectare. 
Elementele de conectare cuprind: 
- plăcile de reţea (NIC – Network Interface Card) incluse în configuraţia oricărui 

calculator din reţea; 
- mediile de transmisie a datelor; 
- dispozitivele folosite pentru conectarea cablurilor; 
- dispozitivele folosite pentru extinderea reţelelor. 
Plăcile de reţea sunt dispozitive electronice cu rol de interfaţă între calculator şi cablu de 

reţea. Ele se instalează în interiorul fiecărui calculator din reţea. O placă de reţea îndeplineşte 
următoarele funcţii: 

- pregăteşte datele pentru a fi transmise prin cablu pe reţea; 
- transmite datele către alt calculator; 
- controlează fluxul de date între calculator şi cablul de reţea. 
Mediile de transmisie a datelor. Reţelele de calculatoare au multiple moduri de 

interconectare şi folosesc diverse medii de transmisie a datelor, care se pot clasifica în două categorii: 
1. Medii de transmisie bazate pe fir (hardware), care pot fi: 
- electrice: cablul coaxial şi cablul torsadat, de exemplu, cablul UTP; 
- optice: cablul cu fibră optică. 
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2. Medii de transmisie fără fir (wireless): razele infraroşii, unde radio, microunde. 
Dispozitive folosite pentru conectarea cablurilor: 
- conectorul de cablu BNC T, folosit pentru cuplarea plăcii de reţea din calculator la 

cablu de reţea coaxial;  
- conector de cablu BNC I, folosit pentru unirea a două segmente de cablu coaxial; 
- terminator BNC, se aplică la fiecare capăt al unui cablu coaxial în topologia magistrală 

pentru a absorbi semnalele parazite (semnale electrice care se pot deplasa fără 
întrerupere de la un capăt al altuia al cablului, împiedicând calculatoarele să transmită 
semnale); 

- conectorul telefonic RJ-45 (conector UTP), folosit pentru cuplarea la calculator cu 
ajutorul cablului torsadat; se aseamănă cu cei folosiţi la telefoanele obişnuite etc. 

Dispozitivele folosite pentru extinderea reţelelor. În anumite momente, reţelele LAN nu 
mai fac faţă sarcinilor fiind necesară extinderea lor. Reţelele nu pot fi extinse prin simpla adăugare 
de calculatoare şi cabluri, deoarece fiecare topologie şi arhitectură de reţea are propriile limite. 

Pentru extinderea reţelelor pot fi utilizate următoarele dispozitive, care permit şi 
realizarea arhitecturii de reţea dorite: repetorul, concentratorul (hub), puntea (bridge), routerul, 
brouterul, poarta de interconectare (gateway). 

Repetorul preia semnalul atenuat de pe un segment de cablu, îl amplifică fără a-i modifica 
frecvenţa şi îl transmite mai departe pe un alt segment de cablu.  

Concentratorul (hub-ul) reprezintă componenta centrală într-o reţea cu o topologie stea. 
El este un dispozitiv central, la care este legat fiecare calculator din reţea şi reglează la nivel 
electric fluxurile de date de la şi spre calculatoarele conectate.  

Puntea se foloseşte pentru interconectarea a două reţele care folosesc aceeaşi tehnologie. 
Spre deosebire de repetor, o punte poate diviza reţeaua pentru a arbitra traficul de date sau pentru 
a îmbunătăţi performanţele, fiabilitatea şi securitatea reţelelor. 

Routerul este un dispozitiv mai complicat decât puntea. El poate transfera date între reţele 
ce folosesc tehnologii diferite, cum ar fi o reţea Ethernet şi o reţea IBM Token Ring. 

Brouterul combină calităţile unei punţi cu cele ale unui router. El poate funcţiona ca 
router pentru un anumit protocol şi ca punte pentru alte protocoale. Datorită acestui 
comportament, brouterul oferă avantaje mai mari, din punct de vedere al costurilor şi al 
posibilităţilor de administrare, faţă de punţi şi routere. 
Porţile de interconectare (gateways) reprezintă un termen generic folosit pentru a desemna 
anumite entităţi din reţea. Se folosesc pentru a conecta două sisteme ce folosesc protocoale de  
comunicare, structuri de formate, limbaje sau arhitecturi diferite. De exemplu porţile pot 
interconecta reţele cu sisteme de operare diferite, cum ar fi Microsoft Windows NT Server cu 
System Network Architecture (SNA) de la IBM. 

2B8.2. PROCESAREA DATELOR ÎN EXCEL 

9B8.2.1 Construirea formulelor în Excel 

În ExcelF


F o formulă începe cu semnul =. Introducerea formulelor se poate face direct, 

folosind tastatura, sau cu mouse-ul. Dacă un domeniu care urmează a fi inclus în formulă este 
selectat cu mouse-ul sau cu ajutorul tastei Shift, operatorul de domeniu (:) va fi inserat automat 
de către Excel. La fel şi operatorul de reuniune (, sau ;), atunci când sunt selectate domenii sau 
celule neadiacente cu ajutorul tastei Ctrl. 

Pentru scrierea directă a formulelor, se plasează punctul de inserare în celula în care 
trebuie să apară rezultatul calculului şi se scrie formula. De exemplu, în celula G8 din figura nr. 
8.1, formula =E8*F8 calculează valoarea intrărilor de produse. Scrierea formulei se încheie 
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întotdeauna cu apăsarea tastei Enter, de la tastatură sau de pe bara de formule: caracterul  
reprezintă tasta Enter sau butonul OK, iar caracterul  reprezintă butonul Cancel).  

Figura nr. 8.1. – Editarea unei formule în Excel 
Ulterior acestei operaţii, în celula în care s-a introdus formula este vizibil rezultatul 

calculului, dar în bara de formule este afişată formula de calcul. Cu alte cuvinte, în celula 
respectivă se află, de fapt, o formulă, ceea ce presupune atenţie în utilizarea conţinutului celulei 
(de exemplu, într-o copiere). 

În Excel, orice formulă este anunţată de semnul =. In formule se pot folosi operatori:  
- operatori aritmetici: adunare (+), scădere (-), înmulţire (*), împărţire (/), ridicare 

la putere (^), procent (%);  
- operatori relaţionali de comparaţie: = (egal), > (mai mare), < (mai mic), >= (mai 

mare sau egal), <= (mai mic sau egal), < > (diferit);  
- operatori pentru text: & (uneşte texte sau referinţe de celule); 
- operatori de referire (referinţe de celule sau domenii). 

La crearea unor formule care conţin mai mult de un operator, Excel utilizează o anumită 
ordine pentru a calcula rezultatul, respectiv:  %, ^, *,/,+,-, &, comparaţii. 

Operatorii de referire (referinţele de celule) sunt reprezentaţi de numele celulelor, 
respectiv asocierea literă-cifră ce desemnează coloana și linia (rândul) la intersecţia cărora se află 
celula; de exemplu: A3 (celula aflată la intersecția dintre coloana A și linia 3) sau B14 (celula 
aflată la intersecția dintre coloana B și linia 14) etc. Când, într-o formulă, un operand se referă la 
mai multe celule se folosesc următorii operatori: operatorul de domeniu; operatorul de reuniune; 
operatorul de intersecţie. 

Caracterul : (două puncte), folosit pentru a defini un domeniu, mai poartă şi numele de 
operator de domeniu (range operator). De exemplu, A1 şi D4 fiind referinţe de celule, A1 : D4 
este domeniul care include toate celulele de la A1 la D4 (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, 
C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4). Rezultatul formulei din figura nr. 8.2 va fi 96. 

Figura nr. 8.2 – Utilizarea operatorului de domeniu 
Se pot include într-un domeniu toate celulele dintr-o linie sau dintr-o coloană sau din mai 

multe linii sau din mai multe coloane. De exemplu, scriind E:E sunt specificate toate celulele din 
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coloana E, iar 3:3 indică toate celulele din linia 3. E:G se referă la toate celulele din coloanele 
E, F şi G.  

2. Un alt operator de referire este caracterul ; (punct şi virgulă), numit operator de 
reuniune (union operator), deoarece reuneşte mai multe referinţe de celule sau domenii. De 
exemplu, A1;D4 înseamnă celulele A1 şi D4, iar rezultatul formulei din figura 8.3 va fi 5. 

 

Figura 8.3 – Utilizarea operatorului de reuniune 
 

Operatorul de reuniune poate fi folosit împreună cu operatorul de domeniu. De exemplu, 
SUM(A1:D4;F1:H4) înseamnă suma domeniilor A1:D4 ş i  F1:H4.  

Atenţie: în funcţie de setările sistemului de operare, operatorul de reuniune poate fi 
caracterul ; (punct şi virgulă) sau caracterul , (virgulă).  

3. Operatorul de intersecţie este caracterul spaţiu. În figura 8.4, rezultatul afişat în celula 
B6, suma intersecţiei dintre domeniile A1:C4 şi B3:D5, este 36 deoarece cele două domenii au în 
comun celulele B3, B4, C3 şi C4.  

Figura nr. 8.4 – Utilizarea operatorului de intersecţie 
O referinţă la o celulă este reprezentată de adresa celulei în cadrul foii de calcul, dată de 

litera coloanei şi numărul liniei pe care se află. Într-o formulă, referinţa unei celule se poate 
determina fie notând linia şi coloana la intersecţia cărora se găseşte celula respectivă, fie 
selectând, cu mouse-ul celula respectivă. 

Celulele pot avea diferite tipuri de referinţe, în funcţie de modul în care vor fi utilizate în 
formule. 

O referinţă (adresare) relativă este o locaţie relativă la poziţia operanzilor faţă de 
celula în care se va depune rezultatul formulei. Referinţele relative se actualizează la modificarea 
poziţiei formulei, prin mutarea sau copierea ei în altă locaţie, când operanzii se schimbă în 
funcţie de noua poziţie a formulei în foaia de calcul. 
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O celulă poate avea un conţinut vizibil (extern) – reprezentat de valoarea datelor afişate în 
celulă şi un conţinut ascuns (intern, invizibil) – reprezentat de formulele afişate în bara de 

formule şi care generează conţinutul vizibil. De exemplu, celula F2 din figura nr. 8.5 are conţinut 
vizibil: numărul 27 şi conţinut ascuns:  =B2+C2 

Figura nr. 8.5 - Adresarea relativă într-o foaie de calcul Excel 

Figura 8.6 – Adresarea absolută într-o foaie de calcul 

Pentru a vedea cum diferenţele dintre adresarea relativă şi adresarea absolută, să 
considerăm următorul exemplu (figura nr. 8.5): celula F2 conţine formula =B2+C2 (rezultat 
12+15=27). Dacă vom copia această formulă în tot domeniul F2:H4 (fie în mod clasic, cu 
ajutorul comenzilor Copy-Paste, fie utilizând butonul de extindere a formatării), programul 
Excel schimbă automat formula astfel: în celula F3 formula devine B3+C3 (rezultat 10+9=19); 
în celula F4 formula devine B4+C4 (rezultat 4+5=9); în celula H2 formula devine D2+E2; în 
celula H4 formula devine D4+E4 etc. Este modul de referire relativă. Referinţa relativă este acea 
adresă de celulă dintr-o formulă, care se modifică atunci când formula este copiată. În mod 
normal, programul Excel interpretează referirile la celule şi domenii din cadrul unei formule ca 
adresări relative. Atunci când se copiază sau se mută formula, programul Excel redefineşte 
automat adresările operanzilor, astfel încât să reflecte poziţia lor relativă faţă de noua locaţie. 

Sunt cazuri în care nu este nevoie ca adresele celulelor care indică operanzii să fie 
modificate când formulele sunt copiate. În această situaţie se folosesc referinţe absolute la 
numele celulei (adresare absolută). Formulele care conţin referinţe absolute se vor referi în 
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continuare la aceleaşi celule, chiar dacă se mută formula în altă poziţie (aceste referinţe sunt 
fixate definitiv). Deci, dacă este necesară folosirea valorilor unor celule în diferite locuri din 
foaia de calcul, se vor folosi referinţe absolute. Acestea se construiesc cu ajutorul simbolului $. 
De exemplu: $A$1 (celula A1 desemnată prin referinţă absolută) sau $A$1:$B$4 (domeniul 
absolut Al : B4). O referinţă este absolută dacă, atunci când formula se copiază sau se mută într-
o nouă locaţie, operanzii indică aceeaşi celule ca în original. Pentru a construi o adresare 
absolută  se adaugă semnul dolar ($) înaintea literei şi/sau numărului ce alcătuiesc adresa celulei. 
De exemplu, în figura nr. 8.6, scriem în celula F2 formula =$B$2+$C$2 (rezultat 12+15=27). 
La prima vedere nu este nici o modificare faţă de exemplul precedent. Dar, acum, oriunde am 
copia această formulă, operanzii şi implicit rezultatul rămân aceeaşi =$B$2+$C$2 (rezultat 
12+15=27). 

O referinţă (adresă) care este numai parţial absolută, ca de exemplu B$4 sau $B4, este 
numită referinţă mixtă (referinţă parţial relativă sau referinţă parţial absolută). Dacă o formulă 
care utilizează o referinţă mixtă este copiată către altă celulă, numai o parte din adresele 
operanzilor vor fi modificate. 

Reţineţi: nu este obligatoriu ca referinţele de domenii să fie în întregime absolute sau 
relative. Se pot construi, după necesităţi, şi referinţe mixte. O referinţă mixtă poate avea coloana 
absolută şi linia relativă sau coloana relativă şi linia absolută. Semnul $ (dolar) indică linia sau 
coloana ca fiind absolută, deci care nu se schimbă. De exemplu, pentru ca la mutarea formulei să 
se menţină neschimbată coloana C, dar să se modifice linia, se utilizează o referinţă mixtă de 
forma $C3. Invers, C$3 fixează linia şi permite schimbarea coloanei. 

Pentru fiecare celulă există patru tipuri de exprimare a referinţei: relativ, absolut şi două 
tipuri mixte. De exemplu, pentru celula A1 se pot identifica următoarele patru exprimări ale 
adresei sale: A1 - referinţă relativă; $A$1 - referinţă absolută; $A1 - referinţă mixtă în care 
coloana rămâne aceeaşi; A$1- referinţă mixtă în care linia rămâne aceeaşi. 

10B8.2.2 Funcţii în Excel 

Funcţiile sunt formule predefinite care efectuează operaţii matematice sau returnează 
informaţii specificate de formulă. O funcţie are unul sau mai multe argumente şi returnează 
(oferă) un rezultat. În Excel există o serie de funcţii care au rolul de a simplifica scrierea 
formulelor. Funcţiile au nume specifice şi acestea trebuie scrise corect pentru a fi recunoscute în 
Excel. Un argument este referinţa din cadrul funcţiei (elementul la care face referire funcţia): un 
număr, un şir de caractere, o valoare logică, o referinţă de celulă sau numele unor foi de lucru 
care fac referire la oricare dintre elementele precedente. Argumentele unei funcţii, plasate între 
paranteze rotunde după numele funcţiei, sunt în număr predefinit, utilizarea corectă a unei funcţii 
fiind condiţionată de respectarea acestui număr.  

În total, Excel conţine peste 450 de funcţii predefinite. În plus, se pot construi funcţii 
personalizate, specifice unei anumite activităţi. Scrierea funcţiilor în Excel este foarte uşoară, 
ajutorul oferit de program în acest sens fiind remarcabil.   

Reguli sintactice de bază pentru scrierea funcţiilor: 
- Numele funcţiei trebuie să fie precedat de semnul  = . 
- Indiferent de tipul literelor folosite la tastarea numelui funcţiei, mici sau mari, 

sistemul le va afişa cu majuscule. 
- Nu se lasă spaţii între numele funcţiei şi argumente şi nici între argumente. 
- Argumentele funcţiilor sunt incluse între paranteze rotunde. 
- funcţie poate avea ca argument altă funcţie. 
- Când o funcţie devine argument al altei funcţii, fiecare dintre ele trebuie să aibă 

argumentele cuprinse între paranteze. 
- Dacă sunt mai multe argumente, acestea se separă prin virgulă sau punct şi 

virgulă, corespunzător delimitatorului stabilit. 
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- Sistemul atribuie valoarea zero tuturor celulelor libere ale căror referinţe sunt 
folosite ca argumente ale funcţiilor. 

Programul Excel pune la dispoziție  următoarele categorii de funcţii:  
- Finnancial – funcţii financiare; 
- Date & Time – funcţii calendaristice; 
- Match & Trig – funcţii matematice; 
- Statistical – funcţii statistice; 
- Lookup & Reference – funcţii de căutare şi referire; 
- Database – funcţii pentru baze de date; 
- Text – funcţii pentru şiruri de caractere; 
- Logical – funcţii logice; 
- Information – funcţii de informare; 
- Engineering – funcţii inginereşti. 

Funcţia SUM. Sintaxa:  =SUM(număr1; număr2; …) 
Efect: însumează toate numerele dintr-un domeniu de celule (figura nr. 8.7). 

 

 
Figura nr. 8.7 – Exemple de utilizare a funcţiei SUM 

Funcţia poate să aibă maxim 30 de argumente. Argumentele pot fi constante numerice, 
referinţe la celule sau operatori Excel. Toate celulele din domeniul de însumare, care sunt goale, 
conţin valori logice sau texte sunt ignorate în calcul. Limita de 30 de argumente se poate păcăli 
(evita), deoarece fiecare argument poate fi la rândul lui o listă de până la 30 de argumente. În 
exemplul: =SUM((F7;F9;F14);(G2;G4)), (F7;F9;F14);(G2;G4) este tratat ca un singur 
argument. 

Funcţia Sum este una din funcţiile care pot opera asupra unui domeniu 3D (domeniu în 
care se folosesc referinţe din mai multe foi de calcul sau din mai multe registre de lucru). În 
celula B9 din figura 8.2.7 este folosită o asemenea referinţă  3D, respectiv sunt însumate 
celulele: A1 din foaia curentă Foaie1, A1 din Foaie2 şi A1 din Foaie32. Formula se mai putea 
scrie =SUM(Foaie1:Foaie3!A1). 

O referinţă 3D în care se folosesc date din alte registre de calcul este de forma: 
=A1+[Exemplu.xls]Foaie5!$A$4, respectiv se aduna conţinutul celulei A1 din foaia de calcul 
curentă şi conţinutul celulei A4 din foaia de calcul Foaie5, registrul Exemplu. 

Referinţele în funcţia SUM, ca în toate funcţiile din Excel, pot fi, aşa cum am văzut, 
relative, absolute sau mixte, aspect de care, obligatoriu, trebuie să ţineţi seama atunci când 
copiaţi o funcţie în altă locaţie.  

De exemplu, în figura nr. 8.8, în celula D1 a fost scrisă funcţia =SUM(A1:B3), care apoi 
a fost copiată, folosind butonul de extindere a formatării, în domeniul D2:D5. După cum se 
observă, adresarea fiind relativă, funcţia a devenit: =SUM(A2:B4) în celula D2; =SUM(A3:B5) 
în celula D3; =SUM(A4:B6) în celula D4; =SUM(A5:B7) în celula D5; 
În fiecare caz, rezultatul pe care îl returnează funcţia s-a modificat şi el corespunzător.  
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Figura nr. 8.8 – Exemplu de adresare relativă într-o funcţie 

 
Figura nr. 8.9 – Exemplu de adresare mixtă într-o funcţie 

În figura 8.9, în celula D1 a fost scrisă funcţia =SUM(($A$1:$B$3 B2:C5), care 
calculează suma domeniului rezultat din intersecţia domeniului A1:B3 cu domeniul B2:C5, 
primul domeniu fiind referit absolut, iar al doilea domeniu fiind referit relativ. Formula a fost 
copiată, folosind butonul de extindere a formatării, în domeniul D2:D5. După cum se observă, 
primul domeniu fiind referit absolut nu s-a schimbat, iar al doilea fiind referit relativ s-a 
schimbat şi a devenit B3:C6 în celula D2, B4:C7 în celula D3, B5:C8 în celula D4 şi B6:C9 în 
celula D5. Evident rezultatul întors de funcţie în celula D2 s-a schimbat, iar în celulele D3, D4 şi 
D5 programul Excel afişează mesajul de eroare care ne spune că în funcţie este referită 
intersecţia a două domenii care, în realitate, nu se intersectează. 

Funcţia SUMIF 
Sintaxa:  =SUMIF(domeniu_criteriu;criteriu;domeniu_de_insumat) 
Efect: adună celulele specificate după un criteriu dat (celula C1 din figura 8.2.10). 
o domeniu_criteriu  (A1:A6) reprezintă domeniul de celule care va fi evaluat prin 

criteriu,  
o criteriu (“>5”) reprezintă un criteriu exprimat sub formă de număr, expresie sau text 

care defineşte ce celule se vor însuma, 
o domeniu_de_insumat (B1:B6) defineşte de unde se vor selecta, conform criteriului 

precizat, celulele care se vor însuma.  
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Figura nr. 8.10 – Exemple de utilizare a funcţiei SUMIF 

Din domeniu_de_insumat intră în însumare numai celulele corespondente cu cele din 
domeniu_criteriu care satisfac criteriu. Dacă domeniu_de_insumat  este omis, sunt însumate 
celulele din domeniu_criteriu (a se vedea formula din celula C5, figura 8.10). 

Funcţia ROUND. Sintaxa:  =ROUND(număr_real;număr_de_zecimale) 
Efect: rotunjeşte un real la un număr de zecimale precizat (figura 8.11). 

 

 

Figura nr. 8.11 –Funcţia ROUND 

Funcţia IF. Sintaxa:  =IF(test_logic;valoare_test_adevărat;valoare_test_fals) 
Efect: returnează un rezultat (precizat în al doilea argument valoare_test_adevărat) 

dacă o condiţie (definită prin primul argument test_logic) este adevărată sau alt rezultat 
(precizat în al treilea argument valoare_test_fals), dacă condiţia este falsă.  

Rezultatul returnat de funcţia IF poate să fie: o constantă, conţinutul unor celule, o 
valoare calculată de o altă formulă, valoarea TRUE sau valoarea FALSE, după cum se observă în 
exemplele din figura nr. 8.12. 

 

 
Figura nr. 8.12 – Exemple de utilizare a funcţiei IF 

Funcţia NOW. Sintaxa:  =NOW() 
Efect: returnează data şi ora curentă. De exemplu: 05.05.2009 16:12. 
Funcţia TODAY. Sintaxa:  =TODAY 
Efect: returnează data curentă în format dată. De exemplu: 05.05.2009.  
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Funcţiile NOW şi TODAY nu au parametrii şi sunt volatile. Dacă celula în care se află este 
anterior formatată ca un număr întreg, cele două funcţii returnează, pentru data calendaristică 
curentă, un număr serial secvenţial. Implicit 01.01.1900 este numărul serial 1. 06.07.2009 va fi 
numărul serial 40000. 

Funcţia COUNT. Sintaxa:  =COUNT(valoare1;valoare2;…) 
Efect: contorizează (numără) celulele care conţin numere dintr-o listă de argumente. 

Funcţia COUNTA. Sintaxa:  =COUNTA(valoare1;valoare2;…) 
Efect: numără celulele care nu sunt goale şi valorile dintr-o listă de argumente. 

Funcţia COUNTBLANK 
Sintaxa: =COUNTBLANK(domeniu) 
Efect: numără celulele goale din domeniul precizat. 

Funcţia COUNTIF 
Sintaxa:  =COUNTIF(domeniu;criteriu) 
Efect: numără celulele dintr-un domeniu după un criteriu precizat (figura nr. 8.13). 

 

 
Figura nr. 8.13 – Exemple de utilizare a funcţiei COUNTIF 

Funcţia MAX 
Sintaxa:  =MAX(număr1;număr2;…) 
Efect: returnează valoarea cea mai mare dintr-un set de valori.  
Funcţia are maxim 30 de argumente 

Funcţia MIN 
Sintaxa:  =MIN(număr1;număr2;…) 
Efect: returnează valoarea cea mai mică dintr-un set de valori.  
Funcţia are maxim 30 de argumente 

Funcţia AVERAGE 
Sintaxa:  =AVERAGE(număr1;număr2;…) 
Efect: returnează media aritmetică dintr-un set de valori.  
Funcţia are maxim 30 de argumente 

Funcţia EXACT. Sintaxa:  =EXACT(text1;text2) 
Efect: compară două şiruri de caractere (precizate prin text1 şi text2) şi returnează 

valoarea TRUE dacă cele două şiruri de caractere sunt identice sau FALSE dacă nu sunt identice.  
Funcţia este de tipul case-sensitive, adică face diferenţa între literele mici şi literele 

mari. De exemplu: 
o =EXACT(mihaela;mihaela) returnează TRUE 
o =EXACT(mihaela;Mihaela) returnează FALSE. 
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Funcţia FIIND. Sintaxa:  =FIIND(text1;text2;caracter_start) 
Efect: caută şirul de caractere text1 în şirul de caractere text2 şi returnează un număr ce 

reprezintă poziţia de început a lui text1 în text2; caracter_start specifică caracterul de unde se 
începe căutarea în text2, iar în mod implicit el este 1. Funcţia este de tipul case-sensitive. De 
exemplu:  

o =FIIND(maria;anamaria) returnează valoarea 4 

o =FIIND(Maria;anamaria) returnează #VALUE!, mesaj de eroare ce ne arată că 
funcţia foloseşte un argument greşit. 

O funcţie similară lui FIND este funcţia SEARCH. Diferenţa: funcţia SEARCH nu este 
de tipul case-sensitive, iar =SEARCH(Maria;anamaria) returnează valoarea 4. 

Funcţia REPLACE.  
Sintaxa:  =REPLACE(text_vechi;număr_start;număr_caractere;text_nou) 
Efect: Înlocuieşte o parte dintr-un şir de caractere cu un alt şir de caractere 
o text_vechi este şirul de caractere în care se face înlocuirea 
o număr_start este poziţia din textul vechi de unde se începe înlocuirea cu noul text 
o număr_caractere este numărul de caractere din textul vechi care vor fi înlocuite 
o text_nou este textul care va înlocui caracterele precizate 
De exemplu: REPLACE("anabela";4;4;"maria") returnează anamaria. 

Funcţia REPT. Sintaxa:  =REPT(text;număr_de_ori) 
Efect: repetă un text de un număr de ori. 
Exemplu: =REPT("L";5) returnează LLLLL 

Funcţia LEFT. Sintaxa:  =LEFT(text; număr_caractere) 
Efect: extrage din stânga unui text un număr de caractere precizat. 
Exemplu: =LEFT("craiova";3) returnează cra 

Funcţia RIGHT. Sintaxa:  =RIGHT(text; număr_caractere) 
Efect: extrage din stânga unui text un număr de caractere precizat. 
Exemplu: =RIGHT("craiova";3) returnează ova 

Funcţia UPPER. Sintaxa:  =UPPER(text) 
Efect: converteşte un şir de caractere în majuscule 
Exemplu: =UPPER("ana") returnează ANA 

Funcţia LOWER. Sintaxa:  =LOWER(text) 
Efect: converteşte un şir de caractere în minuscule 
Exemplu: =UPPER("MARIA") returnează maria 

Funcţia MID. Sintaxa:  =MID(text;poziţie_start;număr_caractere) 
Efect: extrage dintr-un text (precizat prin text) un număr de caractere (precizat prin 

număr_caractere), începând cu o poziţie din text  (precizată prin poziţie_start ) 
De exemplu: 
o =MID("anamaria";4;5) returnează maria 
o =MID("1861222163216";4;2) returnează 12 
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3B8.3. SISTEME INFORMATICE ECONOMICE 

11B8.3.1. Aspecte generale privind sistemele informatice economice 

Sistemul informaţional reprezintă ansamblul tehnico-organizatoric de culegere, 
transmitere, stocare şi prelucrare a datelor în vederea obţinerii informaţiilor necesare procesului 
decizional. Sistemul informaţional se interpune între sistemul decizional şi sistemul operativ 
având drept scop asigurarea informaţiilor necesare staff-ului managerial reprezentând în acelaşi 
timp un mijloc de comunicare între celelalte două sisteme. Scopul principal al sistemului 
informaţional este de a furniza fiecărui utilizator, în funcţie de responsabilităţile şi atribuţiile 
sale, toate informaţiile necesare.  

Un sistem informaţional modern trebuie să asigure: informarea la toate nivelele, 
operativitatea informării, selectarea informaţiilor, adaptabilitatea la modificări 
(modificarea cererilor de informaţii, a datelor de intrare, a structurii organizatorice, a metodelor 
de prelucrare a datelor).   

Componentele sistemului informaţional sunt: date şi informaţii; circuite şi fluxuri 
informaţionale; proceduri informaţionale; mijloace de tratare a informaţiilor. 

 Date şi informaţii 
Data semnifică, conform opiniilor majorităţii specialiştilor, reprezentarea cifrică sau 

letrică a unor fenomene, procese, acţiuni, activităţi referitoare la organizaţie/firmă.  
Informaţia este ansamblu de date care au fost supuse unui proces de prelucrare şi 

aduc un plus de cunoaştere pentru destinatar furnizându-i elemente noi, valorificabile 
în exercitarea sarcinilor şi realizarea obiectivelor ce-i revin. Din punct de vedere al 
managementului organizaţiei, informaţia are calitatea de a aduce utilizatorilor un spor 
de cunoaştere privind direct sau indirect organizaţia respectivă, motiv pentru care 
informaţia reprezintă temeiul principal al declanşării deciziilor şi acţiunilor. 

 Circuite şi fluxuri informaţionale 
Circuitul informaţional reprezintă traiectul parcurs de date, informaţii, decizii, între 

emiţător şi destinatar.  
Fluxul informaţional se defineşte ca ansamblul datelor, informaţiilor, deciziilor 

referitoare la una sau mai multe activităţi specifice vehiculate pe trasee prestabilite cu o anumită 
viteză, frecvenţă şi pe anumiţi suporţi informaţional.  

 Proceduri informaţionale 
Procedura informaţională reprezintă ansamblul elementelor prin care se stabilesc şi se 

utilizează modalităţile de culegere, înregistrare, prelucrare şi transmitere a acelor  
informaţii cuprinse în anumite circuite şi fluxuri informaţionale. Procedura informaţională se 
concretizează în operaţiile asupra datelor şi informaţiilor vehiculate pe anumite traiectorii şi 
înregistrate în documente tipizate sau nu.  

 Mijloacele de tratare a informaţiilor 
Mijloacele de tratare a informaţiilor sunt alcătuite din ansamblul mijloacelor de culegere, 

înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a datelor şi informaţiilor. 
Un sistem informatic este acela în care informaţia trece printr-un format digital - altfel 

spus, se transformă, se prelucrează sau se exprimă într-o formă digitală. 
Sistemul informatic reprezintă o parte a sistemului informaţional care permite realizarea 

operaţiilor de culegere, transmitere, stocare, prelucrare a datelor şi difuzare a informaţiilor astfel 
obţinute prin utilizarea mijloacelor tehnologiei informaţiei (TI) şi a personalului specializat în 
prelucrarea automată a datelor. Sistemul informatic cuprinde: 

o ansamblul informaţiilor interne şi externe, formale sau informale utilizate în cadrul 
firmei precum şi datele care au stat la baza obţinerii lor; 

o software-ul necesar procesării datelor şi difuzării informaţiilor în cadrul organizaţiei; 
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o procedurile şi tehnicile de obţinere (pe baza datelor primare) şi de difuzare a 
informaţiilor; 

o platforma hardware necesară prelucrării datelor şi disipării informaţiilor; 
o personalul specializat în culegerea, transmiterea, stocarea şi prelucrarea datelor. 
 
UStructura generală a unui sistem informatic 
Cele trei componente majore care formează sistemul informatic sunt: intrările, 

prelucrările si ieşirile. 
Intrările reprezintă ansamblul datelor încărcate, stocate şi prelucrate în cadrul sistemului 

în vederea obţinerii informaţiilor. Intrările se clasifică în două grupe şi anume: tranzacţiile 
externe si tranzacţiile interne. 

Tranzacţiile externe redau dinamica operaţiilor şi proceselor economice şi financiare din 
cadrul firmei, provin din mediul exterior sistemului informatic. 

Tranzacţiile interne sunt reprezentate de: 
 date consemnate în documente primare, la locul producerii operaţiilor pe care le 

evidenţiază, în cadrul firmei (de exemplu: un bon de consum, o factură emisă unui 
client etc.); 

 date care provin din mediul economic, financiar-bancar, consemnate în documente 
sau înscrise în norme şi/sau prevederi legale (facturi primite de la furnizori, ordin de 
plată onorat de client, cota legală de TVA, cotele de impozit pe profit etc); 

 date provenind de la alte sisteme informatice operaţionale în cadrul aceleiaşi firme; 
 date provenind de la alte sisteme informatice exterioare firmei. 
Prelucrările, cel de al doilea element definitoriu al sistemului informatic, reprezintă un 

ansamblu omogen de proceduri automate realizând: 
 Crearea iniţială şi actualizarea bazei de date; 
 Exploatarea bazei de date; 
 Reorganizarea bazei de date; 
 Salvarea/restaurarea bazei de date. 

Ieşirile sistemului informatic sunt reprezentate de rezultatele prelucrărilor desfăşurate. 
Aceste ieşiri, în funcţie de natura prelucrărilor care le-au generat, sunt de două categorii: 

 Ieşiri obţinute în urma unor operaţii de transfer al datelor, care nu şi-au modificat 
valoarea faţă de momentul introducerii lor în sistem; 

 Ieşiri obţinute în urma unor operaţii de calcul pe baza unor algoritmi prestabiliţi.  

12B8.3.2. Sisteme informatice integrate 

În condiţiile actuale ale globalizării afacerilor, mediul organizaţional al unei firme trebuie 
să se adapteze cerinţelor concurenţiale ale pieţei. Creşterea economică a unei firme depinde în 
mod esenţial de abilitatea ei de a actualiza şi integra, personaliza şi extinde aplicaţiile 
informatice, într-un mod flexibil şi rapid, oferind tuturor utilizatorilor acces instantaneu, 
interactiv şi consistent la modelul său de date. Se afirmă că integrarea completă este un obiectiv 
major al gestiunii resurselor informaţionale, care devin din ce în ce mai complexe şi mai 
numeroase şi de aceea este necesar să se realizeze şi să se implementeze sisteme informatice 
integrate. 

O primă accepţiune a noţiunii de sistem informatic integrat este dată în Hotărârea de 
Guvern nr. 841/1997, unde prin sistem informatic integrat se înţelege un sistem informatic care 
îndeplineşte următoarele condiţii: 

 utilizează o bază de date unică; 
 are în componenţă programe informatice, care cuprind activităţile tuturor 

compartimentelor funcţionale ale firmei, conform organigramei acesteia; 
 există un plan de securitate al sistemului informatic, care cuprinde măsuri tehnice şi 

organizatorice corespunzătoare. 
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Integrarea este o activitate ce reuneşte oameni, echipamente, programe, dar şi practici 
manageriale. Integrarea aplicaţiilor este o abordare strategică de a lega mai multe sisteme 
informatice, la nivel de informaţii şi servicii, astfel încât sistemele sunt capabile să facă 
interschimb de informaţie şi să asigure o funcţionare a proceselor în timp real. 

Integrarea aplicaţiilor software de întreprindere permite coordonarea şi sincronizarea mai 
multor aplicaţii eterogene, atât în interiorul (integrarea aplicaţiilor la nivel de companie), cât şi în 
afara întreprinderilor (integrarea aplicaţiilor Business-to-Business - B2B). Prin integrare creşte 
complexitatea, dar şi calitatea, pentru că reuniunea sistemelor presupune adăugarea de 
componente evolutive şi emergente. 

Dacă organizarea duce la integrare şi integrarea duce la complexitate, aceasta din urmă 
determină la rândul ei diversificarea. Din punct de vedere al diversităţii, integrarea este efectul 
evoluţiei ciclice şi progresive a unui mix de tehnologii şi este sprijinită de performanţele şi de 
expertiza profesioniştilor. 

Sistemele informatice integrate desemnează sisteme complete, cu procese de afaceri, 
practici manageriale, interacţiuni organizaţionale, transformări structurale şi management al 
cunoştinţelor. 

Un sistem de aplicaţii integrat trebuie să reprezinte soluţia pentru orice instituţie care 
necesită un sistem informatic modern, indiferent dacă acesta automatizează procesele interne din 
cadrul organizaţiei, relaţiile cu clienţii sau pe cele cu furnizorii şi partenerii. Un pachet integrat 
are aplicaţiile proiectate de la început pentru a lucra împreună: acestea partajează acelaşi model 
de informaţii şi informatizează procesele de business la nivelul întregii organizaţii. Principalele 
avantaje pe care o suită de aplicaţii integrate trebuie să le ofere beneficiarilor sunt: 

   reducerea costurilor pe termen lung; 
   creşterea eficienţei operaţionale; 
   returnarea rapidă a investiţiilor în IT; 
   migrarea mai rapidă la modele de e-business 
Un ERP, „considerat expresia cea mai fidelă a interdependenţei dintre economic şi 

tehnologia informaţională, reprezintă o infrastructură software, multi-modulară ce oferă suport 
de gestiune şi coordonare a diferitelor structuri şi procese din companie, în vederea realizării 
obiectivelor de afaceri”. 

Scopul ERP – sistem de gestiune integrată a proceselor de afaceri – este realizarea unei 
mai bune comunicări în companie, îmbunătăţirea cooperării şi interacţiunii dintre diferite 
departamente precum cele de planificare a producţiei, achiziţii, producţie, vânzări şi relaţii cu 
clienţii. Pe scurt, un sistem informatic de gestiune a companiei de tip ERP reprezintă planificarea 
celor 4 factori determinanţi pentru o afacere de succes: factorul uman, financiar, tehnic şi de 
resurse. 

ERP înseamnă integrarea tuturor aplicaţiilor într-o soluţie globală, acoperind toate 
procesele intercorelate ce concretizează activitatea organizaţiei, eliminând graniţele dintre 
departamente şi delimitările funcţionale, ca şi pe cele ale organizaţiei cu mediul şi oferind 
posibilităţi de lucru multiutilizator, multiscop şi multispaţiu. 

Un Usistem de tip ERP U reprezintă o soluţie software complexă, bazată pe arhitectura 
client-server ale cărei elemente sunt integrate într-o platformă comună, pentru gestionarea 
resurselor companiei, prelucrarea tranzacţiilor şi facilitarea integrării tuturor proceselor 
necesare în cadrul unei afaceri, centralizându-le, facilitând împărtăşirea datelor şi eliminând 
redundanţa. Fiecare pachet ERP oferă funcţionalităţi diferite pentru industrii diferite. 

Provocarea principală constă în integrarea tuturor proceselor economice şi optimizarea 
resurselor disponibile. 

13B8.3.3. Utilizarea sistemelor de comunicaţie prin prisma oportunităţilor de afaceri 

Multe dintre sistemele informaţionale de astăzi utilizează reţele de calculatoare şi 
telecomunicaţii. Folosirea reţelelor de calculatoare s-a dovedit foarte productivă şi pentru 
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desfăşurarea activităţilor de cercetare, coordonare organizaţională şi control, dar este 
fundamentală pentru comerţul electronic şi afacerile electronice.  

Tot mai multe organizaţii preferă să posede propriile reţele de telecomunicaţii pentru 
voce, date şi imagini ca să poată oferi la rândul lor servicii de acest gen, eliminând costurile cu 
folosirea unor reţele închiriate şi cu serviciile procurate din afară. Prin legarea reţelei proprii de 
calculatoare la reţeaua naţională, organizaţia devine interconectată, iar echipamentele de calcul, 
produsele informatice, telecomunicaţiile şi resursele informaţionale sunt astfel organizate încât 
să ofere şi mai multă putere de calcul şi comunicare la nivelul fiecărui loc de muncă din 
compartimentele existente, deschizând oportunităţi noi pentru afaceri.  

Tehnologia Internet asigură o parte din această conectivitate, dar nu pot susţine în 
întregime sistemul informaţional al întreprinderii. De aceea multe întreprinderi sunt obligate să-
şi organizeze propria reţea şi să adopte soluţii proprii de interconectare pentru ca echipamentele, 
calculatoarele şi dispozitivele de care dispun să lucreze eficient împreună. Realizarea 
interconectării necesită standarde pentru conexiuni, sisteme de operare şi interfeţe utilizator.  

Reţelele pot oferi posibilitatea accesului simultan la informaţie din mai multe puncte ale 
companiei uşurând foarte mult munca de execuţie şi oferind un suport foarte rapid pentru 
decizie. Comunicaţiile sunt cheia conectivităţii indivizilor şi departamentelor în cadrul unei 
firme. Aplicaţiile tehnologice cheie pentru comerţul şi afacerile electronice sunt poşta electronică 
(e-mail), poşta vocală (voice-mail), maşinile fax, teleconferinţele, data-conferinţele, video-
conferinţele, groupware, schimbul electronic de date şi serviciile informaţionale digitale diverse. 
Ele oferă capacităţi bazate pe reţea pentru comunicaţii, coordonare şi accelerarea fluxului 
tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări.  

 
 Internet, Intranet şi Extranet – suporturi de comunicaţie pentru organizaţii 

UInternetulU reprezintă o reţea globală de comunicaţii, care nu face legătura doar cu 
partenerii comerciali, ci şi cu salariaţii, filialele internaţionale ale firmelor, etc. Este o reţea 
formată din mii de LAN-uri, WAN-uri şi noduri de reţele (calculatoare şi alte dispozitive 
specifice reţelelor), permiţând comunicarea între milioane de calculatoare conectate din întreaga 
lume şi schimbul liber de informaţii.  

Cele mai importante avantaje ale Internetului şi Web-ului pentru o firmă sunt:  
 posibilitatea de extindere, indiferent de localizarea geografică; 
 atragerea de clienţi din orice colţ al globului; 
 comunicarea, în orice moment, cu partenerii de afaceri, fără a mai fi nevoie de 

prezenţa fizică a acestora; 
 identificarea şi obţinerea de informaţii, în orice moment, despre concurenţă şi piaţă; 
 funcţionarea non-stop a componentei comerciale, în special a celei de vânzări. 

UIntranetulU este un Internet privat ce aparţine unei anumite organizaţii. El foloseşte 
standardele tehnologiei Internet pentru a oferi o mare varietate de informaţii angajaţilor. 
Diferenţa dintre cele două tipuri de reţele constă în faptul că Intranetul oferă acces la resursele 
sistemelor numai în interiorul firmei, fără a permite utilizatorilor externi să acceseze informaţiile 
acestora.  

Unul dintre primele efecte ale dezvoltării Intranetului l-a constituit eliminarea „insulelor 
informaţionale” din firme, în sensul conectării între ele a diferitelor aplicaţii existente în 
organizaţie, această conectare fiind benefică pentru dezvoltarea grupurilor de lucru funcţionale, 
prin intermediul calculatoarelor. 

Intranetul este alcătuit dintr-un LAN al firmei, protejat de lumea exterioară printr-un 
firewall. Se asigură astfel comunicarea numai între acele echipamente care au autorizarea de 
utilizare a Intranetului. O astfel de reţea este foarte utilă pentru: 

 diseminarea informaţiilor privind noile responsabilităţi ce revin diferitelor locuri de 
muncă; 

 publicarea listelor cu numerele de telefon la care poate fi contactat fiecare salariat; 
 transmiterea manualelor şi procedurilor de lucru; 
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 diseminarea informaţiilor necesare agenţilor de vânzări (prezentarea caracteristicilor 
tehnice ale produselor, lista preţurilor curente şi a discount-urilor, informaţiile despre 
concurenţi, nivelul stocurilor), care în mod normal trebuie actualizate frecvent, 
operaţiile de actualizare fiind destul de costisitoare; 

 publicarea de buletine informative privind anumite acţiuni ale firmei, obiective ce 
trebuie atinse, rezultate etc.; 

 transmiterea de informaţii privind derularea unor cursuri de instruire sau chiar 
desfăşurarea acestora; 

 sprijinirea fluxurilor de lucru (workflow), urmărirea documentelor – cine sunt 
emitenţii, unde trebuie să ajungă; 

 accesul rapid la bazele de date ale firmei; 
 planificarea diferitelor şedinţe, întâlniri de lucru; 
 organizarea conferinţelor în timp real, fără a mai fi necesară deplasarea persoanelor 

dintr-un birou în altul, ş.a. 
Intranetul prezintă următoarele avantaje: 
 scurtarea ciclului de viaţă al produsului, pentru că informaţiile despre dezvoltarea 

lui şi campaniile de promovare sunt raţionalizate pentru a fi lansat pe piaţă mult 
mai repede; 

 reducerea costurilor, prin creşterea productivităţii; 
 servirea mai bună a clienţilor, prin sprijin personalizat şi responsabil; 
 distribuirea informaţiilor pentru toate birourile, indiferent de localizare, la nivel 

naţional şi internaţional. 
UExtranet 
Extranetul poate fi definit ca o reţea de colaborare care utilizează tehnologia Internet 

pentru a lega producătorii de beneficiari (clienţi), sau pentru a realiza alte afaceri care au scopuri 
comune sau ca o modalitate de utilizare a tehnologiilor Internet în vederea conectării resurselor 
informaţionale a mai multor organisme între care există legături de colaborare. 

Ca urmare, Extranetul poate fi privit ca: 
 parte a Intranet-ului întreprinderii comerciale, care este accesibilă şi altor companii; 
 conexiune de colaborare pe Internet între anumite companii, o intersecţie de Intranet-

uri. Informaţia poate fi accesibilă doar părţilor colaboratoare sau poate fi accesată 
public. 

Pentru a fi posibilă interacţiunea diferitelor aplicaţii din cadrul unei firme, cu cele ale 
unei alte companii, este necesară crearea Intranetului, astfel încât să se faciliteze comunicarea 
între aplicaţiile firmelor prin intermediul Extranetului. Singura diferenţă reală dintre un Extranet, 
un Intranet şi Web-ul public este modul şi timpul în care utilizatorii pot accesa site-ul. Dacă 
Intranet-urile sunt disponibile în cadrul unor reţele private, Extranet-urile sunt disponibile în 
acest format numai ocazional. De aceea se impune securizarea sistemelor. 

14B8.3.4. Întreprinderea virtuală 

O dată cu procesul de digitizare continuă a informaţiilor, concomitent cu dezvoltarea de 
noi tehnici de comunicaţie, se face tot mai simţită întreprinderea virtuală sau întreprinderea pe 
web. 

Conceptul de întreprindere virtuală se referă la forma de organizare care, pe de o parte, 
justifică posibilele forme de muncă eficiente şi o puternică sensibilitate la mediu, dar şi dorinţa şi 
abilitatea de a învăţa din perspectiva întreprinderii. Pe de altă parte, gradul înalt de 
descentralizare, autonomia relativă a angajaţilor, lipsa ierarhiilor etc. se confruntă cu noi tipuri de 
sarcini, caracterizate de simultaneitatea autonomiei şi controlului. Totuşi, această formă de 
control este perimată. În locul dominării şi ierarhiei, apar conceptele de încredere şi 
automonitorizare, creându-se astfel obiectivele şi transparenţa, care sunt benefice pentru TIC. Ca 
rezultat, asemenea concepte sunt agreate de controlul orizontal şi concentrează posibilitatea 
lipsei controlului ierarhic. Managementul centralizat este înlocuit de autocontrolul individual. 
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Prin întreprindere virtuală, înţelegem un grup de întreprinderi care decid să formeze o 
comunitate virtuală, adică platforme ce permit partajarea în comun a informaţiilor despre 
membrii grupului. Există şi situaţii de întreprinderi care se adresează clienţilor prin intermediul 
Internetului, ceea ce face din această deprindere o întreprindere virtuală. În asemenea situaţii se 
află Unotarii electronici U, anumite Usocietăţi de publicitateU, Uinstituţii ale pieţei de capitalU. Scopul unei 
astfel de întreprinderi îl constituie extinderea conceptului de operaţii nelocalizate dincolo de 
graniţele geografice.  

De regulă, o asemenea întreprindere virtuală se constituie pe lanţul valoric: furnizor-
producători-clienţi.  

Într-o întreprindere virtuală delimităm: Uîntreprinderea-celulăU, adică întreprinderea care 
intră în grup şi îşi pune la dispoziţia reţelei virtuale o parte sau întregul sistem informaţional 
propriu, Ureţeaua virtuală U, care nu este proprietatea nici unei întreprinderi-celule şi Udrepturile de 
acces în reţeaU. 

În forma sa cea mai complexă întreprinderea virtuală defineşte o regrupare a mai multor 
intervenienţi funcţionând însă sub aceeaşi platformă informaţională şi aceasta pe perioada 
derulării unui proiect sau a realizării unui produs.  

Întreprinderea virtuală în forma sa cea mai complexă posedă o structură organizaţională 
fără frontiere, fără spaţiu temporal sau fizic: ea există într-un mod virtual răspunzând prin 
interconexiuni electronice. Întreprinderea virtuală pune astfel în discuţie structurile interne, 
relaţiile clienţi – întreprinderi – furnizori şi structurile industriale nereţinând decât aderarea la 
anumite norme şi standarde comune şi performanţele în termeni de 
preţ/calitate/flexibilitate/rapiditate ca singure criterii de selecţie şi neţinând seama, în anumite 
circumstanţe, de relaţiile de încredere stabilite tradiţional. 

Principalele particularităţi ale unei asemenea întreprinderi virtuale constau din: 
1. un aport important la realizarea activităţilor din partea tehnologiilor informaţionale; 
2. lucrul în comun la distanţe foarte mari; 
3. modalitatea de organizare pe proiect sub forma unei reţele în care structurile 

orizontale sunt evitate; 
4. mare încredere din partea întreprinderilor participante; 
5. partajare şi exploatare eficientă a informaţiilor; 
6. lipsa unor frontiere fizice în lanţul valoric; 
7. derularea unor servicii de calitate sporită; 
8. reducerea unor costuri; 
9. eliminarea intermediarilor dintre producător şi consumator concomitent cu apariţia 

prosumatorului; 
10. păstrarea independenţei fiecărui participant în reţea; 
11. de cele mai multe ori asemenea întreprinderi dispun de active necorporale la valori 

mari, în comparaţie cu cele corporale care pot fi nesemnificative; 
12. gradul de lichiditate trebuie să fie ridicat; 
13. clienţii întreprinderii virtuale pot să nu se întâlnească niciodată cu angajaţii acesteia; 
14. viteza mare de circulaţie a valorilor tranzacţionate. 
Fluxurile de date şi prelucrarea acestora necesită informaţii punctuale, iar înţelegerea lor 

externă necesită o înţelegere a modului de formare a reţelei, a regulilor ce au fost stabilite între 
participanţi şi a particularităţilor proceselor de producţie (acolo unde este cazul). 

Corespunzător fluxurilor de date şi de informaţii vom avea şi fluxuri de bani, care de 
regulă vor avea corespondent în operaţiile realizate cu băncile de cele mai multe ori electronice. 
Există posibilitatea existenţei unei întreprinderi de decontare în lanţul valoric care să se ocupe de 
decontarea sumelor la valoarea netă. 

Munca oamenilor într-o întreprindere virtuală este principalul factor de producţie. De 
calitatea muncii oamenilor din întreprinderea virtuală depinde în final gradul de satisfacere 
pentru clienţi necunoscuţi cu pretenţii ridicate. 



                                                                           

 

201 
 

Caracteristica cheie a unei întreprinderi virtuale este dependenţa de oportunităţi. 
Oportunitatea de afaceri este inima unei întreprinderi virtuale. Companiile care se reunesc caută 
să întâmpine o oportunitate a pieţei şi îşi unesc forţele pentru a atinge un set de obiective. 

Întreprinderile virtuale pot fi caracterizate după următoarele aspecte esenţiale: 
 Întreprinderea virtuală este o reţea de organizaţii, dispersate geografic, dar reunite 

prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie; 
 Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii reprezintă motorul întreprinderii 

virtuale şi au misiunea de a procesa şi distribui informaţiile în timp real în întregul 
sistem, pentru a permite luarea rapidă a deciziilor şi coordonarea acţiunilor; 

 Cerinţele tehnologice pentru o întreprindere virtuală sunt: aplicaţii de prelucrare 
distribuită a datelor, groupware pentru procese de integrare, sisteme interoperabile 
între toţi partenerii, conectivitate internă şi externă între indivizi; 

 Structura întreprinderii virtuale se caracterizează prin aceea că este o structură 
dinamică, unde organizaţiile pot părăsi sau se pot ataşa alianţei în orice moment; 

 Nu există o schemă organizatorică – nu există ierarhii în structura unei întreprinderi 
virtuale, deoarece partenerii sunt egali (structură egalitară); 

 Întreprinderea virtuală este o organizaţie bazată pe încredere şi pe o participare 
egalitară concentrată pe atingerea unui anumit obiectiv; 

 Independenţa temporală şi geografică – o întreprindere virtuală se caracterizează prin 
dispersia geografică a partenerilor; 

 Durata de viaţă. 
Infrastructura unei întreprinderi virtuale trebuie să asigure : 
 omogenitate conceptuală a resurselor, informaţiilor şi activităţilor; 
 securitate, încredere şi confidenţialitate şi, în acelaşi timp, să ţină cont de cerinţele 

mutuale ale partenerilor săi; 
 interoperabilitate şi un schimb de informaţii în timp real, astfel încât să poată lucra 

ca o unitate integrată şi, în acelaşi timp, să asigure independenţa şi autonomia 
partenerilor săi. 

În construirea unei întreprinderi virtuale apar două probleme importante. Problema 
principală este eterogenitatea care provine de pe diferite niveluri (tehnologic, informaţional sau 
procedural). A doua problemă este dezvoltarea unui sistem de management al fluxului distribuit 
din cadrul întreprinderii virtuale, care trebuie să integreze diferitele procese de afaceri specifice 
fiecărui partener. 

În mod uzual, întreprinderile există deja înainte de a decide să se alieze într-o reţea de 
partajare şi schimb de informaţii. De asemenea, fiecare întreprindere este autonomă, dezvoltată 
independent de celelalte şi utilizează un management distinct al informaţiilor şi strategii de 
control care să-i ofere cele mai bune rezultate.  

Această arhitectură va permite companiilor doritoare să intre într-o relaţie virtuală să-şi 
definească funcţiile şi interfeţele proceselor de afaceri, pentru a permite o integrare rapidă şi 
eficientă ca partener într-o întreprindere virtuală. 

O întreprindere virtuală poate fi descrisă ca un model de afaceri construit pe o alianţă 
strategică temporară în jurul unei oportunităţi a pieţei. Ele sunt o echipă de parteneri care au 
obiective comune şi convieţuiesc pentru a realiza aceste obiective. Întreprinderea virtuală va 
exista numai pentru o perioadă de timp limitată, necesară pentru a-şi atinge scopurile propuse.  

Deoarece întreprinderile virtuale au o durată de viaţă limitată ele necesită să fie formate 
foarte rapid, pentru a avea timp să-şi realizeze obiectivele.  

Întreprinderile tradiţionale (prin contrast cu întreprinderile virtuale) integrează sub o 
singură umbrelă toate funcţiile necesare pentru oferirea produselor şi serviciilor pe care acestea 
le creează. Beneficiul major al acestei structuri este acela că toate resursele şi toate activităţile 
desfăşurate sunt sub un singur punct de control, lucruri care permit integrarea rezultatelor, 
monitorizarea activităţilor şi luarea deciziilor pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt şi 



                                                                           

 

202 
 

lung, optimizarea diferitelor fluxuri de operaţiuni. În schimb, integrarea într-o singură 
organizaţie a tuturor activităţilor necesită investiţii masive şi capital. 

În majoritatea marilor întreprinderi organizarea tradiţională este verticală. Fiecare 
departament are propria să organizare internă, propriul sistem de informare, propriile principii de 
management. Uneori toate acestea conduc la crearea unor „ziduri” interne între departamente, a 
unor „insuliţe” de cultură, unde misiunea specializată (de exemplu contabilitatea) îşi preia o 
importanţă mai mare decât misiunea întreprinderii – oferirea de produse şi servicii pe o piaţă 
competitivă. Rezultatele sunt o satisfacţie medie a clienţilor, costuri ridicate pentru servirea 
clienţilor şi vânzarea produselor. Pentru ieşirea dintr-o astfel de situaţie, întreprinderile trebuie să 
implementeze un management al relaţiilor cu clienţii, pentru satisfacerea cerinţelor acestora, atât 
din punctul de vedere al calităţii produselor şi serviciilor oferite, cât mai ales al orientării către 
client. 

Organizaţiile virtuale trebuiesc înţelese alături de organizaţiile convenţionale sau fizice. 
Crearea organizaţiilor virtuale nu înseamnă sfârşitul organizaţiilor fizice. Ele înseamnă procese 
de afaceri, oameni şi tehnologie cu diferite grade de conectivitate. Din acest punct de vedere, 
unele organizaţii pot fi „mai virtuale” decât altele. Cu cât gradul de conectivitate este mai mare, 
cu atât mai virtuală este organizaţia, adică graniţa între organizaţii este aproape invizibilă. Cu 
alte cuvinte, organizaţia trece de la o formă fizică la una virtuală pe măsura creşterii gradului de 
conectivitate şi a uniformizării graniţelor între organizaţii. 

Avantajele unei întreprinderi virtuale comparativ cu una tradiţională sunt: 
 abilitatea de a reacţiona rapid la schimbările mediului şi de a capta oportunităţile care 

apar pentru scurt timp pe piaţă; 
 posibilitatea de a deveni partener cu alte întreprinderi şi de a te lansa pe piaţă, 

indiferent de mărimea întreprinderii; 
 oferirea unei calităţi înalte a produselor şi serviciilor, cu o investiţie minimă; 
 reducerea costurilor prin partajarea infrastructurilor, a cunoştinţelor şi a aptitudinilor; 
 dispersarea riscurilor în cazul în care intrarea pe o piaţă nouă poate cauza pierderi 

potenţiale; 
 deschidere spre inovaţie prin apariţia oportunităţilor şi a confruntărilor de idei cu 

ceilalţi parteneri. 
Întreprinderile virtuale au însă şi anumite limitări sau aspecte de natură tehnologică, 

juridică, economică, socială care nu au fost încă clarificate pe deplin. De exemplu, actualul nivel 
al capabilităţilor tehnologice nu permite o integrare completă a partenerilor unei întreprinderi 
virtuale. Întreprinderile virtuale sunt complet dependente de calitatea informaţiei electronice 
transmisă între parteneri şi totodată de încrederea şi loialitatea partenerilor în partajarea 
cunoştinţelor. De asemenea, există încă aspecte de clarificat cu privire la implicaţiile sociale 
pentru angajaţii unora dintre parteneri, unde lipsa interacţiunii faţă-în-faţă are efecte asupra 
moralului, loialităţii şi performanţei. 
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CAPITOLUL I 
ECONOMIE 

 
 

1. Conţinutul legii utilităţii marginale descrescânde se referă, în esenţă, la 
următorul fenomen: 

a) atunci când consumul dintr-un bun scade, utilitatea marginală scade; 
b) atunci când consumul dintr-un bun creşte, utilitatea marginală scade;   
c) atunci când consumul dintr-un bun creşte, utilitatea marginală este constantă; 
d) atunci când consumul dintr-un bun creşte, utilitatea marginală creşte;   
e) atunci când consumul dintr-un bun nu se modifică utilitatea marginală este negativă;  

 
2. Utilitatea marginală a unei mărfi este: 
a) întotdeauna mai mare decât utilitatea totală; 
b) o utilitate normală şi întotdeauna negativă; 
c) sporul de utilitate totală, ce se obţine prin consumul unei unităţi suplimentare dintr-o 

marfă omogenă; 
d) pierderea de utilitate totală, ce se obţine prin consumul suplimentar dintr-o marfă 

omogenă; 
e) aceeaşi cu utilitatea totală, atunci când se consumă mai multe unităţi din marfa 

respectivă; 
 

3. Utilitatea totală obţinută prin consumul unui bun economic: 
a) creşte, în timp ce utilitatea marginală creşte şi ea; 
b) nu poate fi resimţită de către consumator; 
c) creşte, în timp ce utilitatea marginală descreşte; 
d) descreşte, în timp ce utilitatea marginală creşte; 
e) descreşte, iar utilitatea marginală este constantă; 

 
4. Utilitatea marginală a unui bun perfect divizibil reprezintă: 
a) variaţia cantităţii totale dintr-un bun pentru o variaţie foarte mică a utilităţii acestuia; 
b) variaţia utilităţii totale aferentă variaţiei cu o unitate a cantităţii consumate din bunul 

respectiv; 
c) modificarea cantităţii totale în raport cu utilitatea şi calitatea mărfii respective; 
d) diferenţa dintre utilitatea totală şi cantitatea folosită; 
e) variaţia utilităţii în funcţie de calitatea şi preţul mărfii.  

 
5. Rata marginală de substituţie a consumului presupune: 
a) creşterea cantităţii vândute dintr-un bun Y, pentru a compensa pierderea de utilitate 

totală, ca urmare a reducerii cu o unitate a consumului dintr-un bun X; 
b) scăderea cantităţii cumpărate dintr-un bun Y, pentru a compensa pierderea de utilitate 

totală, datorită reducerii cu o unitate a consumului dintr-un bun X; 
c) creşterea cantităţii cumpărate dintr-un bun Y, pentru a compensa pierderea de utilitate 

a bunului X;  
d) creşterea cantităţii cumpărate dintr-un bun Y, pentru a compensa pierderea de utilitate 

totală, datorită reducerii cu o unitate a consumului dintr-un bun X; 
e) creşterea cantităţii cumpărate dintr-un bun Y, datorită vânzării bunului X; 
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6. Curba de indiferenţă (izoutilitate) reflectă: 
a) ansamblul combinaţiilor de bunuri şi servicii de la care consumatorul obţine niveluri 

diferite de satisfacţie; 
b) ansamblul combinaţiilor de factori de producţie care permit obţinerea aceluiaşi volum 

al producţiei; 
c) combinaţia de bunuri şi servicii prin consumul cărora consumatorul obţine o utilitate 

maximă; 
d) combinaţia de bunuri şi servicii prin consumul cărora consumatorul obţine o utilitate 

minimă; 
e) ansamblul combinaţiilor de bunuri şi servicii de la care consumatorul obţine acelaşi 

nivel de satisfacţie (utilitate totală); 
 
7. Dacă se analizează preferinţele consumatorului pe baza hărţii curbelor de 

indiferenţă, situarea pe o curbă mai îndepărtată de origine, ne arată: 
a) o creştere a nivelului de satisfacţie (utilitate); 
b) o diminuare a nivelului de utilitate totală; 
c) un nivel de satisfacţie identic cu cel precedent; 
d) o creştere a constrângerii bugetare; 
e) o relaxare a constrângerii bugetare; 

 
8. Dreapta bugetului, numită şi linia constrângerii bugetare, ilustrează: 
a) ansamblul combinaţiilor de bunuri şi servicii pe care un individ şi le doreşte la un 

moment dat, în funcţie de preferinţele sale; 
b) ansamblul combinaţiilor de bunuri şi servicii pe care un individ şi le procură 

indiferent de nivelul veniturilor şi al preţurilor existente; 
c) ansamblul combinaţiilor de bunuri şi servicii pe care un individ le poate realiza în 

raport de venitul disponibil şi de nivelul preţurilor; 
d) cantitatea minimă care poate fi procurată din toate bunurile existente pe piaţă; 
e) ansamblul combinaţiilor de bunuri şi servicii pe care un individ le poate realiza doar 

în raport de nivelul preţurilor de pe piaţă; 
 

9. Combinaţia optimă dintre două bunuri X şi Y, (punctul de echilibru al 
consumatorului) pe care consumatorul o va realiza, este dată de: 

a) situaţia în care dreapta bugetului se situează sub curba de indiferenţă luată ca 
referinţă; 

b) acea combinaţie de bunuri, care-i conferă consumatorului utilitatea maximă, 
indiferent de constrângerea bugetară; 

c) punctele în care dreapta bugetului intersectează curba de indiferenţă; 
d) situaţia în care toate variantele de pe linia bugetului se află în afara curbei de 

indiferenţă; 
e) acea combinaţie de bunuri, care-i conferă consumatorului utilitatea maximă, în 

condiţiile unei constrângeri bugetare date; 
 

10. Într-o situaţie de raritate a bunurilor, dar cu economie monetară, structura 
bunurilor cumpărate este optimă, atunci când: 

a) este îndeplinită relaţia UMx / Py = UMy / Px; 
b) este îndeplinită relaţia UMx  Px = UMy  Py; 
c) este îndeplinită relaţia UMx / UMy = Py / Px; 



205 
 

d) utilitatea marginală pe unitatea monetară cheltuită este aceeaşi pentru toate bunurile 
cumpărate; 

e) utilitatea marginală pe unitatea monetară cheltuită este maximă pentru toate bunurile 
cumpărate. 

 
11.  Într-o situaţie de raritate a bunurilor, dar cu economie de troc (fără existenţa 

monedei), condiţia de echilibru a consumatorului este: 
a) Umgx = 0; 
b) Umgx = Umgy; 

c) Umgx  Umgy; 

d) Umgx  Umgy; 

e) Umgx  Umgy; 

12. Productivitatea medie a muncii reprezintă: 
a) raportul măsurabil dintre volumul producţiei totale şi cantitatea de factori utilizaţi; 
b) randamentul cu care este utilizat factorul capital; 
c) randamentul cu care este utilizat factorul muncă în combinaţie cu factorul capital; 
d) eficienţa ultimei cantităţi de muncă implicate în activitatea economică; 
e) eficacitatea cu care se munceşte şi care se determină pe baza raportului dintre volumul 

producţiei şi numărul de lucrători; 
 

13. Productivitatea marginală a muncii reprezintă: 
a) raportul măsurabil dintre volumul producţiei totale şi cantitatea de factori utilizaţi; 
b) randamentul cu care este utilizat factorul suplimentar de capital;  
c) randamentul cu care este utilizat factorul muncă la nivelul fiecărui agent economic; 
d) producţia suplimentară ce se poate obţine în condiţiile utilizării unei unităţi adiţionale 

din factorul de muncă; 
e) raportului dintre volumul producţiei totale şi numărul de ore-muncă;  

 
14. Indicatorul randamentul factorilor de producţie exprimă: 
a) valoarea producţiei obţinută la o unitate de factori de utilizaţi; 
b) eforturile (consumul de factori) ce revin la o unitate de producţie sau venit; 
c) capacitatea întreprinderii de a obţine profit; 
d) eficienţa cu care este cheltuită o anumită cantitate de muncă; 
e) sporul de producţie obţinut cu ultima unitate utilizată dintr-un factor de producţie; 

 
15. Între noţiunile de cost economic şi cost contabil există deosebiri cantitative, după 

cum urmează: 
a) costul economic este  decât costul contabil, incluzând în structura sa şi profitul 

contabil;  
b) costul contabil este < decât costul economic, deoarece nu include amortizarea 

capitalului fix; 
c) nu există deosebiri cantitative, ci doar calitative; 
d) costul economic este  decât costul contabil, deoarece include şi costurile implicite; 
e) costul contabil este  decât costul economic, deoarece include şi amortizarea 

capitalului fix; 
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16. Costul marginal al poducţiei reprezintă: 
a) sporul de producţie obţinut la o unitate de cheltuială; 
b) raportul dintre costurile variabile totale şi producţia obţinută; 
c) sporul de cheltuieli totale necesar pentru creşterea cu o unitate a producţiei;  
d) raportul dintre costurile medii totale şi producţia obţinută; 
e) raportul dintre variaţia producţiei totale şi variaţia costurilor. 
 
17. Costul total este egal cu produsul dintre cantitatea de bunuri obţinute şi costul 

marginal atunci când:  
a) costul marginal este egal cu costul mediu total;  
b) costul mediu este mai mic decât costul marginal; 
c) costul marginal este superior tuturor categoriilor de costuri înregistrate; 
d) costul marginal este crescător, iar costul mediu descrescător; 
e) cantitatea de bunuri create creşte mai accentuat decât costurile totale. 

 
18. În categoria costuri variabile se includ acele cheltuieli care:   
a) pe termen lung, evoluează în acelaşi sens cu modificarea producţiei; 
b) pe termen scurt, evoluează în acelaşi sens cu modificarea producţiei; 
c) pe termen scurt, evoluează în sens contrar modificării producţiei; 
d) variază în orice sens, indiferent de modificarea producţiei; 
e) nu depind de condiţiile interne ale producţiei, ci de conjunctura economică externă. 

 
19. În categoria costuri fixe nu se includ acele cheltuieli, precum: 
a) cheltuielile cu amortizarea capitalului fix; 
b) cheltuielile cu materii prime, materiale, combustibili şi energie pentru producţie; 
c) cheltuielile cu salariile personalului administrativ; 
d) cheltuielile cu dobânzile şi chiria; 
e) cheltuielile cu iluminatul general şi încălzirea; 

 
20. Urmărind creşterea profiturilor, firmele vor fi stimulate în creşterea producţiei, 

doar în situaţia în care: 
a) costul marginal va fi mai mic decât costul mediu; 
b) costul marginal va fi mai mare decât costul mediu; 
c) costul mediu va fi egal cu cel marginal; 
d) costul mediu se va situa sub costul total şi marginal; 
e) costul total va fi egal cu cel marginal şi mediu; 
 
21. Costul mediu variabil se determină astfel: 
a) ca raport între volumul producţiei şi costul variabil; 
b) ca raport între volumul producţiei şi costul total; 
c) ca raport între costul variabil şi volumul producţiei; 
d) ca diferenţă între costul mediu fix şi costul total; 
e) ca diferenţă între costul total şi costul mediu fix; 

 
22. Scăderea costului mediu total are loc atunci:  
a) când sporirea producţiei devansează procentual creşterea profitului brut; 
b) când sporul procentual al producţiei este inferior creşterii procentuale a costurilor; 
c) când costul total devine inferior costului marginal; 
d) când costul marginal este superior costului mediu; 
e) când sporirea producţiei devansează procentual creşterea costului total; 
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23. Rata profitabilităţii (rentabilităţii) se poate exprima în următoarele moduri: 
a) ca raport procentual între costul total de producţie şi cifra de afaceri; 
b) ca raport procentual între capitalul utilizat şi costul de producţie; 
c) ca raport procentual intre cifra de afaceri şi profitul net; 
d) ca raport procentual între masa profitului şi capitalul utilizat; 
e) ca raport procentual între cifra de afaceri şi volumul producţiei; 

 
24. Mărimea consumului final într-o societate este determinată de:  
a) valoarea consumului privat şi a consumului public; 
b) mărimea consumului privat şi a celui intermediar; 
c) mărimea consumului public şi a celui intermediar; 
d) suma celor trei categorii de consumuri - privat, public şi intermediar;  
e) diferenţa dintre valoarea bunurilor şi serviciilor provenite din producţia internă şi a 

celor din import. 
 

25. Înclinaţia medie spre consum (c) reprezintă: 
a) raportul dintre venitul disponibil şi consumul total; 
b) raportul procentual dintre consumul total şi venitul disponibil; 
c) raportul dintre consumul total şi venitul disponibil; 
d) ponderea consumului total în totalul economiilor; 
e) ponderea venitului disponibil în totalul consumului. 

 
26. Legea psihologică fundamentală, formulată de J. M. Keynes, are în esenţă, 

următorul conţinut: 
a) odată cu creşterea sau scăderea venitului (V), are loc o creştere sau o scădere a 

consumului (C), dar într-o proporţie mai mare (V<C); 
b) odată cu creşterea sau scăderea venitului (V), are loc o creştere sau o scădere a 

consumului (C), dar într-o proporţie mai mică (VC); 
c) odată cu creşterea sau scăderea venitului (V), are loc o scădere sau o creştere a 

consumului (C), indiferent în ce proporţie; 
d) consumul urmează întotdeauna evoluţia venitului, dar proporţia modificării este mai 

mare; 
e) odată cu creşterea sau scăderea consumului (C), are loc o creştere sau o scădere a 

venitului (V), dar într-o proporţie mai mare (VC). 
 

27. Înclinaţia marginală spre consum (c') exprimă: 
a) raportul dintre variaţia consumului şi variaţia economiilor; 
b) raportul procentual dintre consum şi venit; 
c) raportul dintre costul marginal şi consumul marginal; 
d) raportul dintre variaţia consumului şi variaţia venitului; 
e) consumul suplimentar aferent unui venit constant;  

 
28. La nivel macroeconomic, investiţiile brute (Ib) reflectă: 
a) diferenţa dintre investiţiile de înlocuire (Iî) şi investiţiile nete (In); 
b) diferenţa dintre investiţiile nete şi investiţiile de înlocuire; 
c) suma amortizării (A) şi a investiţiilor brute (Ib); 
d) diferenţa dintre investiţiile nete şi amortizare; 
e) suma investiţiilor de înlocuire (Iî) şi a investiţiilor nete (In); 
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29. Principiul multiplicatorului exprimă: 
a) legătura care se creează între creşterea cheltuielilor şi creşterea investiţiilor; 
b) raportul de cauzalitate dintre creşterea investiţiilor şi creşterea veniturilor; 
c) raportul care se creează între creşterea veniturilor şi creşterea cheltuielilor; 
d) efectul de multiplicare a investiţiilor, ca urmare a creşterii veniturilor; 
e) efectul de multiplicare a consumului, ca urmare a creşterii economiilor; 

 
30. Potrivit relaţiilor de calcul ale multiplicatorului, valoarea acestuia este cu atât 

mai mare, cu cât: 
a) înclinaţia marginală spre consum (c') este mai mică; 
b) înclinaţia marginală spre economii (e') este mai mare decât înclinaţia medie (e); 
c) înclinaţia marginală spre consum (c') este mai mare; 
d) înclinaţia medie spre economii (e) este mai mică; 
e) înclinaţia marginală spre consum (c') este mai mică decât înclinaţia medie (c); 

 
31. Potrivit relaţiilor de calcul ale multiplicatorului, valoarea acestuia este cu atât 

mai mare, cu cât:  
a) înclinaţia marginală spre economii (e') este mai mică; 
b) înclinaţia marginală spre consum (c') este mai mică; 
c) înclinaţia marginală spre consum (c') este mai mare;  
d) înclinaţia medie spre economii (e) este mai mică; 
e) toate variantele de mai sus sunt incorecte; 

 
32. Principiul acceleratorului exprimă:  
a) efectul de multiplicare a investiţiilor, ca urmare a scăderii veniturilor; 
b) raportul de cauzalitate dintre creşterea investiţiilor şi creşterea veniturilor; 
c) efectul de multiplicare a veniturilor, ca urmare a creşterii investiţiilor; 
d) raportul de cauzalitate dintre creşterea veniturilor şi creşterea investiţiilor; 
e) efectul creşterii consumului asupra veniturilor şi economiilor; 

 
33. În raport cu creşterea venitului disponibil:  
a) atât înclinaţia medie (c), cât şi înclinaţia marginală spre consum (c') au o dinamică 

descendentă; 
b) atât înclinaţia medie (e), cât şi înclinaţia marginală spre economii (e') au o dinamică 

descendentă; 
c) atât consumul, cât şi economiile scad in mod constant; 
d) atât înclinaţia medie (e), cât şi înclinaţia marginală spre economii (e') sunt constante; 
e) atât înclinaţia medie (c), cât şi înclinaţia marginală spre consum (c') sunt constante; 

 
34. Pe măsură ce venitul disponibil creşte: 
a) atât înclinaţia medie (e), cât şi înclinaţia marginală spre economii (e') sunt constante; 
b) atât consumul, cât şi economiile sporesc, dar în proporţii diferite; 
c) atât înclinaţia medie (c), cât şi înclinaţia marginală spre consum (c') au o dinamică 

ascendentă; 
d) atât consumul, cât şi economiile scad in mod constant; 
e) atât înclinaţia medie (c), cât şi înclinaţia marginală spre consum (c') sunt constante; 
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35. Inflaţia contemporană se poate defini astfel: 
a) este expresia unui dezechilibru macroeconomic, care exprimă existenţa în circulaţie a 

unei mase monetare insuficiente pentru nevoile reale ale economiei; 
b) este expresia unui echilibru macroeconomic, care exprimă existenţa în circulaţie a 

unei mase monetare ce depăşeşte nevoile reale ale economiei; 
c) reflectă un dezechilibru macroeconomic, monetar şi material, caracterizat prin 

existenţa unei mase monetare în circulaţie, ce depăşeşte nevoile reale ale economiei; 
d) reprezintă un dezechilibru macroeconomic, care conduce la aprecierea banilor şi la 

scăderea durabilă şi generalizată a preţurilor; 
e) reflectă un dezechilibru macroeconomic, determinat de excesul de ofertă de bunuri în 

raport cu cererea de bunuri de pe piaţă; 
 

36. Inflaţia prin cerere apare ca urmare:  
a) a scăderii cererii agregate, într-un ritm mai mare decât  oferta agregată; 
b) a creşterii cererii agregate, într-un ritm mai mic decât oferta agregată; 
c) a creşterii ofertei agregate, în acelaşi ritm cu cererea agregată; 
d) a creşterii cererii agregate, într-un ritm mai mare decât oferta agregată; 
e) a excesului de cerere globală solvabilă, căreia îi corespunde o ofertă elastică; 

 
37. Excesul de cerere pe piaţă poate avea drept cauze următoarele aspecte: 
a) restrângerea creditului bancar, care conduce la o inflaţie prin credit; 
b) emisiunea excesivă de monedă, care generează o inflaţie prin monedă; 
c) creşterea înclinaţiei spre economisire, fapt care determină o inflaţie prin economisire; 
d) scăderea înclinaţiei spre dezeconomisire, fapt care determină o inflaţie prin 

economisire; 
e) limitarea emisiunii de monedă de către Banca Centrală; 

 
38. Inflaţia prin monedă este generată de cauze, precum: 
a) introducerea în circulaţie a unei mase monetare deficitare, în raport cu volumul de 

mărfuri de pe piaţă; 
b) existenţa în circulaţie a unei mase monetare proporţionale cu volumul de bunuri de pe 

piaţă; 
c) introducerea şi menţinerea în piaţă a unei mase de bunuri excedentare, în raport cu 

volumul de bani din circulaţie; 
d) creşterea vitezei de rotaţie a banilor, în condiţiile menţinerii constante a volumului 

fizic şi valoric al tranzacţiilor; 
e) scăderea vitezei de rotaţie a banilor, în condiţiile menţinerii constante a volumului 

fizic şi valoric al tranzacţiilor; 
 

39. Având în vedere structura cererii agregate, creşterea acesteia poate fi 
determinată de:  

a) creşterea cheltuielilor de consum efectuate de către populaţie;  
b) scăderea excesivă a cheltuielilor publice, adică a achiziţiilor guvernamentale, în 

special a celor neproductive; 
c) creşterea importurilor, adică intrarea de devize străine suplimentare în economie; 
d) creşterea investiţiilor efectuate de către firme, care au efecte productive imediate; 
e) sporirea preţurilor la materii prime şi materiale; 
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40. Inflaţia prin credit poate fi determinată de următoarele măsuri de politică 
monetară: 

a) expansiunea creditelor bancare, care au ca destinaţie investiţii masive în economie, 
dar care nu sunt finalizate la timp; 

b) politica de restrângere a creditelor bancare, ce poate conduce la o subdimensionare a 
volumului banilor de cont; 

c) creşterea substanţială a volumului economiilor, în scopuri de consum; 
d) creşterea ratei dobânzii la creditele acordate în scopuri de consum; 
e) toate variantele de mai sus sunt incorecte; 

 
41. Există inflaţie prin costuri, atunci când:  
a) pe ansamblul economiei, costurile de producţie înregistrează o tendinţă de scădere; 
b) costurile de producţie ale firmelor mici şi mijlocii cresc constant şi în mod continuu; 
c) costurile de producţie scad într-o proporţie mai mare decât scăderea preţurilor; 
d) costurile de producţie, pe ansamblul economiei, cresc într-un ritm accentuat, 

independent de cererea agregată; 
e) costurile de producţie se menţin la acelaşi nivel mediu, într-o anumită perioadă. 

 
42. Factorii care pot determina creşterea costurilor, devenind astfel cauze ale 

inflaţiei prin costuri, sunt:  
a) scăderea excesivă a profiturilor agenţilor economici;  
b) presiunea fiscală scăzută, în special cea privind impozitele indirecte; 
c) creşterea salariilor într-un ritm superior creşterii productivităţii muncii; 
d) evoluţia salariilor într-o dinamică cel mult egală cu cea a productivităţii muncii; 
e) politica amortizării liniare (proporţionale); 
 
43. Inflaţia prin dezeconomisire îşi are originile în: 
a) scăderea înclinaţiei spre economii din partea populaţiei; 
b) creşterea înclinaţiei spre economii din partea populaţiei; 
c) scăderea înclinaţiei spre consum din partea populaţiei; 
d) creşterea înclinaţiei spre consum din partea populaţiei; 
e) constanţa înclinaţiei spre economii din partea populaţiei; 

 
44. Rata inflaţiei se calculează prin unul din următoarele moduri: 
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45. În cadrul unei firme, la momentul t0, CMT0  24 u.m., iar CMF0  10 u.m. Ca 
urmare a modernizării capitalului tehnic, precum şi a sporirii productivităţii medii a 
muncii, are loc o creştere a producţiei cu 80%, dar şi o creştere a costurilor variabile 
cu 40%. În aceste condiţii, costul total marginal (CTmg) este: 
a) 12 u.m. 
b) 9 u.m. 
c) 14 u.m. 
d) 10 u.m. 
e) 7 u.m. 

 
46. În cazul unui producător dat, categoriile costul mediu fix (CMF), costul mediu 
variabil (CMV) şi profitul mediu (PM) sunt egale (fiecare) cu 1.000 u.m. Dacă 
producţia creşte cu 100%, profitul mediu se dublează, iar costurile variabile cresc cu 
50%, atunci preţul unitar (Pu) devine: 
a) 2.500 u.m. 
b) 3.500 u.m. 
c) 1.500 u.m. 
d) 3.250 u.m. 
e) 2.750 u.m.  

 
47. Comportamentul unui consumator, care dispune de un venit de 200 u.m. pentru 
achiziţia a două bunuri x şi y, este definit de funcţia de utilitate U  (x+2)  (y+7). 
Ştiind că preţurile celor două bunuri sunt identice, respectiv Px  Py  20 u.m., 
cantităţile x şi y corespunzătoare alegerii optimale sunt: 
a) x  9,5 ; y  2,5 
b) x  7,5 ; y  2,5 
c) x  7,5 ; y  7,5 
d) x  5,5 ; y  3,5 
e) x  2,5 ; y  7,5 

 
48. La sfârşitul anului t1, venitul naţional într-o economie a fost de 1.000 mld. u.m., 
iar în anul t5 acesta a crescut cu 50% în termeni reali, în raport cu t1. Această 
evoluţie este rezultatul efortului investiţional al statului, respectiv al 
multiplicatorului investiţiilor, care a avut valoarea 3,33. În aceste condiţii, sporurile 
consumului şi economiilor pe întreaga perioadă au fost: 
a) C  250 mld; E  150 mld 
b) C  250 mld; E  250 mld 
c) C  350 mld; E  150 mld 
d) C  150 mld; E  350 mld 
e) C  350 mld; E  250 mld 

 
49.  Dacă într-o economie, într-o anumită perioadă, creşterea economiilor este în 
valoare de 100 mld. u.m., iar înclinaţia marginală a consumului este de 0,8, atunci 
sporul de venit naţional, în urma transformării economiilor în investiţii, va fi: 
a) 500 mld u.m 
b) 400 mld u.m 
c) 600 mld u.m 
d) 350 mld u.m 
e) 550 mld u.m 
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50.  Se cunosc următoarele date referitoare la dinamica preţurilor bunurilor de 
consum, în decursul unui an: 
 

Bunuri economice 
de consum 

Ponderea cheltuielilor cu 
bunurile în totalul consumului  

Indicii preţurilor/tarifelor 
bunurilor de consum 

Alimentare 65% 105% 
Nealimentare 25% 103% 

Servicii 10% 108% 
 
Indicele preţurilor bunurilor de consum (IPC) pe ansamblul economiei şi rata 
inflaţiei (Ri), în anul respectiv, au fost: 
a) 108,4% şi 8,4% 
b) 104,8% şi 4,8% 
c) 104,8% şi 8,4% 
d) 105,3% şi 5,3% 
e) 103,5% şi 3,5% 
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CAPITOLUL 2 
CONTABILITATE 

 
51. În funcţie de modul de completare şi de importanţa pe care o au, elementele structurale 
ale documentelor justificative se delimitează în: 
a. elemente de evidenţă primară şi elemente de evidenţă secundară; 
b. elemente comune şi elemente specifice; 
c. elemente sintetice şi elemente analitice; 
d. elemente active şi elemente pasive; 
e. elemente tipizate şi elemente netipizate. 
 
52. Verificarea de fond a documentelor justificative se referă la aspecte care privesc: 
a. folosirea modelului de document corespunzător naturii operaţiei consemnate; 
b. completarea tuturor elementelor pe care le conţine documentul; 
c. exactitatea preţurilor unitare şi a calculelor efectuate; 
d. necesitatea, legalitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiilor consemnate în documente; 
e. existenţa semnăturilor persoanelor responsabile pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea 
operaţiilor consemnate. 
 
53. Sunt considerate documente justificative următoarele: 
a. registrul jurnal, registrul inventar şi cartea mare; 
b. situaţiile financiare anuale; 
c. documentele în care se consemnează orice operaţie ce afectează patrimoniul entităţii acolo şi 
atunci când a avut loc; 
d. raportările contabile de semestru; 
e. toate documentele emise de o entitate economică. 
 
54. Registrele obligatorii reţinute de reglementările contabile sunt: 
a. fişa de cont maestru-şah şi fişa de cont pentru operaţii diverse; 
b. registrul pentru încasări şi plăţi şi nota de contabilitate; 
c. bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi balanţa de verificare; 
d. registrul jurnal, registrul inventar şi cartea mare; 
e. contul, bilanţul şi balanţa de verificare. 
 
55. În funcţie de aspectele urmărite, verificarea documentelor se referă la: 
a. modul în care sunt prelucrate documentele; 
b. aspecte ce privesc forma şi fondul (conţinutul); 
c. tipul formularului utilizat; 
d. felul registrului în care se înregistrează; 
e. influenţa pe care o au asupra situaţiilor financiare. 
 
56. Situaţiile financiare anuale pe care le întocmesc entitățile mici conţin: 
a. bilanţul, cartea mare şi notele explicative; 
b. registrul jurnal, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia 
fluxurilor de trezorerie şi notele explicative; 
c. bilanţul prescurtat, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele explicative; 
d. contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de 
trezorerie şi notele explicative; 
e. bilanţul prescurtat, cont de profit şi pierdere şi note explicative la situațiile financiare anuale. 
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57. Reconstituirea documentelor contabile se realizează: 
a. în cazul în care managerul societăţii o cere; 
b. în situaţiile în care este necesară dublarea anumitor documente; 
c. în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii anumitor documente; 
d. pentru documentele ce se păstrează mai mult de 50 de ani în arhiva unităţii; 
e. pentru documentele cu regim special. 
 
58. Pentru evidenţa şi mişcarea documentelor arhivate se utilizează: 
a. Registrul arhivei; 
b. Registrul de evidenţă; 
c. Registrul inventar; 
d. Registrul documentelor arhivate; 
e. Registrul intrărilor şi ieşirilor din arhivă. 
 
59. Nu sunt admise corectări pentru documentele justificative: 
a. privind operaţiunile cu imobilizări corporale şi financiare; 
b. privind decontările cu furnizorii şi clienţii; 
c. privind operaţiunile cu active circulante sub formă de stocuri;  
d. privind operaţiunile ocazionate de inventarierea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
e. privind operaţiunile băneşti în numerar şi prin bancă. 
 
60. După înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă, documentele justificative sunt 
supuse operaţiunii de: 
a. contare şi arhivare; 
b. verificare; 
c. clasare şi arhivare; 
d. prelucrare şi verificare; 
e. prelucrare. 
 
61. Precizaţi care formulă contabilă este în concordanţă cu explicaţia asociată: 
a. 456 

„Decontări cu 
acţionarii/asociaţii 
privind capitalul” 

= 1012 
„Capital subscris 

vărsat” 

- subscrierea aporturilor la 
capitalul social 

b. 117 
„Rezultatul reportat” 

= 1012 
„Capital subscris 

vărsat” 

- diminuarea capitalului social 
ca urmare a acoperirii unor 
pierderi din exerciţiile 
anterioare 

c. 1011 
„Capital subscris 

nevărsat” 

= 1012 
„Capital subscris 

vărsat” 

- constituirea capitalului social 
ca urmare a vărsării aporturilor 
subscrise 

d. % 
1012 

„Capital subscris vărsat” 
1068 

„Alte rezerve” 

= 117 
„Rezultatul reportat” 

- majorarea capitalului social pe 
seama rezervelor şi a profitului 
reportat 

e. % 
5121 

„Conturi la bănci în lei” 
5311 

„Casa în lei” 

= 456 
„Decontări cu 

acţionarii/asociaţii 
privind capitalul” 

- vărsarea unor aporturi în 
natură la capitalul entităţii 
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62. Răscumpărarea acţiunilor proprii prin intermediul contului de la bancă, ocazionează 
întocmirea formulei contabile: 
a. 5121 

„Conturi la bănci în lei” 
= 109 

„Acţiuni proprii” 
b. 501 

„Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” 
= 5121 

„Conturi la bănci în lei” 
c. 261 

„Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” 
= 5121 

„Conturi la bănci în lei” 
d. 109 

„Acţiuni proprii” 
= 5121 

„Conturi la bănci în lei” 
e. 5121 

„Conturi la bănci în lei” 
= 501 

„Acţiuni deţinute la entităţile afiliate” 
 
63. Precizaţi care formulă contabilă nu este în concordanţă cu explicaţia asociată: 
a. 109 

„Acţiuni proprii” 
 

= 149 
„Pierderi legate de 

emiterea, 
răscumpărarea, 

vânzarea, cedarea cu 
titlu gratuit sau 

anularea instrumentelor 
de capitaluri proprii” 

- pierderea legată de 
răscumpărarea unor acţiuni 
proprii la un preţ de 
răscumpărare superior valorii 
nominale 

b. 1012 
„Capital subscris vărsat” 

= 109 
„Acţiuni proprii” 

- anularea acţiunilor 
răscumpărate 

c. 212 
„Construcţii” 

= 456 
„Decontări cu 

acţionarii/asociaţii 
privind capitalul” 

- vărsarea unor aporturi în 
natură constând în construcţii 

d. 1012 
„Capital subscris vărsat” 

= 456 
„Decontări cu 

acţionarii/asociaţii 
privind capitalul” 

- diminuarea capitalului social 
ca urmare a restituirii unor 
aporturi 

e. 456 
„Decontări cu 

acţionarii/asociaţii 
privind capitalul” 

= 212 
„Construcţii” 

- restituirea unor aporturi 
constând în construcţii 

 
64. Diferenţele în plus sau în minus, aferente acţiunilor proprii răscumpărate, atunci când 
valoarea de răscumpărare este mai mică sau mai mare decât cea nominală, se înregistrează în 
contabilitate prin intermediul conturilor: 
a. 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” şi 6642 
„Pierderi privind investiţiile pe termen scurt cedate”; 
b. 7642 „Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate” şi 149 „Pierderi legate de emiterea, 
răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii”; 
c. 141 „Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii” şi 149 
„Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 
instrumentelor de capitaluri proprii”; 
d. 7642 „Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate” şi 6642 „Pierderi privind investiţiile pe 
termen scurt cedate”; 
e. 1041 „Prime de emisiune”, 1042 „Prime de fuziune/divizare” sau 1043 „Prime de aport”, după 
caz. 
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65. Menţionaţi care afirmaţie nu este adevărată: 
a. drepturile preferenţiale de subscriere (DS) sunt titluri de valoare ataşate acţiunilor vechi; 
b. drepturile de atribuire (DA) se determină pentru fiecare acţiune ca diferenţă între valoarea 
contabilă stabilită înainte şi după majorarea capitalului social; 
c. drepturile de atribuire (DA) se acordă gratuit vechilor acţionari; 
d. drepturile preferenţiale de subscriere (DS) şi drepturile de atribuire (DA) sunt drepturi 
negociabile care intră în paritate cu acţiunile vechi; 
e. în cazul majorării capitalului social prin operaţiuni interne, protecţia vechilor acţionari se 
realizează prin intermediul drepturilor preferenţiale de subscriere (DS). 
 
66. O societate comercială are un capital social în valoare de 20.000 lei, divizat în 4.000 de 
acţiuni, iar rezervele pe care le deţine societatea sunt în sumă de 5.000 lei. Se decide 
majorarea capitalului social prin încorporarea unor rezerve în valoare de 2.000 lei, pentru 
care sunt emise 400 de acţiuni noi. Valoarea unui drept de atribuire şi formula contabilă 
pentru înregistrarea operaţiunii de majorare sunt: 
a.  1012 

„Capital subscris vărsat” 
= 106 

„Rezerve” 
2.000 lei; 1 DA = 1,022 lei 

b.  106 
„Rezerve” 

= 1011 
„Capital subscris nevărsat” 

2.000 lei; 1 DA = 1,250 lei 

c.  106 
„Rezerve” 

= 1012 
„Capital subscris vărsat” 

2.000 lei; 1 DA = 0,57 lei 

d. 1011 
„Capital subscris 

nevărsat” 

= 106 
„Rezerve” 

2.000 lei; 1 DA = 0,48 lei 

e. 106 
„Rezerve” 

= % 
1011 

„Capital subscris nevărsat” 
1041 

„Prime de emisiune” 

2.000 lei;
1.600 lei;

400 lei;

1 DA = 0,388 lei 

 
67. O societate comercială are un capital social de 20.000 lei, divizat în 4.000 de acţiuni şi 
decide majorarea acestuia cu 1.000 de acţiuni, la o valoare de emisiune egală cu valoarea 
contabilă. Rezervele de care dispune societatea sunt în sumă de 5.000 lei, iar noile acţiuni sunt 
subscrise atât de vechi, cât şi de noi acţionari. Valoarea contabilă a unei acţiuni după 
operaţiunea de majorare este de: 
a. 6,00 lei / acţiune;  
b. 6,25 lei / acţiune; 
c. 5,00 lei / acţiune; 
d. 7,81 lei / acţiune; 
e. 5,25 lei / acţiune. 
 
68. Creşterea faţă de valoarea contabilă netă stabilită cu ocazia primei reevaluări a unui 

teren se reflectă în contabilitate astfel:  

a. 
 

2111 
”Terenuri” 

= 
 

722 
”Venituri din producţia de 

imobilizări corporale” 
b. 

 
2111 

”Terenuri” 
= 7588 

” Alte venituri din exploatare” 

c. 
 
 

722 
”Venituri din producţia de 

imobilizări corporale” 

= 
 
 

2111 
”Terenuri” 
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d. 
 

2111 
”Terenuri” 

= 
 

105 
”Rezerve din reevaluare” 

e. 
 

2111 
”Terenuri” 

= 
 

2811 
”Amortizarea amenajărilor de 

terenuri” 
 

69. Aportul la capitalul social constând într-un utilaj se reflectă contabil astfel: 

a. 
 

2131 
”Echipamente tehnologice” 

= 
 

1012 
” Capital subscris vărsat” 

b. 
 
 

456 
” Decontări cu acţionarii/ 
asociaţii privind capitalul” 

= 2131 
” Echipamente tehnologice” 

c. 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

= 
 
 

456 
” Decontări cu acţionarii/asociaţii 

privind capitalul” 
d. 

 
2131 

” Echipamente tehnologice” 
= 
 

1011 
” Capital subscris nevărsat” 

e. 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

= 
 

1068 
”Alte rezerve” 

 
70. Amenajările de terenuri în curs de execuţie recepţionate la finalizarea lucrărilor se 

înregistrează prin intermediul formulei contabile: 

a) 
 

231 
” Imobilizări corporale 

 în curs de execuţie” 

= 
 

2112 
” Amenajări de terenuri” 

b) 

 

2112 
” Amenajări de terenuri” 

= 235 
” Investiţii imobiliare  
în curs de execuţie” 

c) 
 

2112 
” Amenajări de terenuri” 

= 
 

 

231 
” Imobilizări corporale 

 în curs de execuţie” 
d) 
 
 
 

2112 
” Amenajări de terenuri” 

= 
 

6813 
” Cheltuieli de exploatare privind 

ajustările pentru deprecierea 
imobilizărilor” 

e) 
 
 

2112 
” Amenajări de terenuri” 

= 
 

722 
” Venituri din producţia de 

imobilizări corporale” 
 
71. Cum se înregistrează în contabilitate vânzarea unui utilaj? 

a) 
 

461 
”Debitori diverşi” 

= % 
7588 

“Alte venituri din exploatare” 
4427 

”TVA colectată” 
b) 

 
461 

”Debitori diverşi” 
= % 

7583 
“Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” 

4427 
”TVA colectată” 
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c) 
 

4111 
”Clienţi” 

= % 
7583 

“Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” 
4427 

”TVA colectată” 
d) 

 
462 

”Creditori diverşi” 
= % 

7583 
“Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” 

4427 
”TVA colectată” 

e) 
 

 
 

461 
”Debitori diverşi” 

 
 

= 
 
 
 

% 
7641 

“Venituri din imobilizări financiare cedate” 
4427 

”TVA colectată” 
 
72. Participarea în natură cu un utilaj la capitalul social al unei entităţi afiliate se reflectă în 

contabilitate astfel: 

a) 
 

2131 
”Echipamente tehnologice” 

= 
 

261 
”Acţiuni deţinute la 
entităţile afiliate” 

b) 

 

263 
” Interese de participare” 

= 2131 
”Echipamente tehnologice” 

c) 
 

2131 
”Echipamente tehnologice” 

= 
 
 

1012 
” Capital subscris vărsat” 

d) 
 
 
 

261 
”Acţiuni deţinute la 
entităţile afiliate” 

= 
 

2131 
”Echipamente tehnologice” 

e) 
 
 

1012 
” Capital subscris vărsat” 

= 
 

2131 
”Echipamente tehnologice” 

 
73. Obţinerea unei construcţii în regie proprie se înregistrează în contabilitate astfel: 

a)  
 

212 
”Construcţii” 

= 
 

721 
”Venituri din producţia de 
imobilizări necorporale” 

b) 
 

212 
” Construcţii” 

= 404 
”Furnizori de imobilizări” 

c) 
 
 

212 
” Construcţii” 

= 
 
 

722 
”Venituri din producţia de 

imobilizări corporale” 
d)  

 
 

232 
” Avansuri acordate pentru 

imobilizări corporale” 

= 
 

722 
”Venituri din producţia de 

imobilizări corporale” 
e)  

 
212 

” Construcţii” 
= 
 

211 
”Terenuri” 
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74. Recepţionarea unui mijloc de transport primit cu titlu gratuit se reflectă în contabilitate 
astfel: 

a) 
 

2133 
”Mijloace de transport” 

= 
 

7582 
” Venituri din donaţii primite” 

b) 

 

2133 
”Mijloace de transport” 

= 456 
” Decontări cu acţionarii/asociaţii 

privind capitalul” 
c) 
 

2133 
”Mijloace de transport” 

= 
 

 

4753 
” Donaţii pentru investiţii” 

d) 
 
 
 

6582 
” Donaţii acordate” 

= 
 

2133 
”Mijloace de transport” 

e) 
 
 

456 
” Decontări cu acţionarii/asociaţii 

privind capitalul” 

= 
 

2133 
”Mijloace de transport” 

 
75. Ce semnificaţie are următoarea înregistrare contabilă ? 

2813 
”Amortizarea instalaţiilor și 

mijloacelor de transport” 

= 2131 
”Echipamente tehnologice” 

a) creşterea amortizării unui activ imobilizat; 
b) amortizarea aferentă unui echipament tehnologic scos din evidenţă; 
c) intrarea unui echipament tehnologic amortizat parţial; 
d) creşterea valorii contabile a unui echipament tehnologic; 
e) aportul unui echipament tehnologic la capitalul social. 

 
76. Valoarea neamortizată a unei instalaţii de lucru scoase din evidenţă se reflectă în 

contabilitate astfel: 

a)   
 
 
 

2813 
” Amortizarea instalaţiilor și 

mijloacelor de transport” 

= 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

b) 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

= 2813 
” Amortizarea instalaţiilor și 

mijloacelor de transport” 
c) 

 
2131 

” Echipamente tehnologice” 
= 
 
 

6583 
” Cheltuieli privind activele cedate şi 

alte operaţii de capital” 
d) 

 
 
 

6583 
” Cheltuieli privind 
activele cedate şi 

alte operaţii de capital” 

= 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

e) 
 
 
 

7583 
” Venituri din vânzarea 

activelor şi alte operaţii de 
capital” 

= 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 
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77. Se cunosc următoarele informaţii privind o construcţie deţinută de entitate: cost de 
achiziţie 600.000 lei, durata normală de funcţionare 30 ani, regim liniar de amortizare, 
calculul amortizării se realizează începând cu data de 01.01.N. Care este valoarea amortizării 
cumulate a acestui activ la finele celui de-al patrulea an? 

a) 25.000 lei; 
b)  60.000 lei; 
c)  80.000 lei; 
d)  88.000 lei; 
e)  90.000 lei. 
 
78. Cu privire la realizarea unui echipament tehnologic cu o firmă specializată se cunosc 
elementele: valoarea lucrărilor facturate în anul N este de 20.000 lei, în anul N+1 este de 
50.000 lei, în anul N+2 este de 80.000 lei, iar recepţia se realizează la finalizarea activului. 
Care este formula contabilă corectă la data recepţionării echipamentului? 

a) 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

= 
 

404 
”Furnizori de imobilizări” 

150.000 lei

b) 

 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

= 722 
“Venituri din producţia de 

imobilizări corporale” 

150.000 lei

c) 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

= 
 

 

231 
” Imobilizări corporale 

 în curs de execuţie” 

150.000 lei

d) 
 
 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

= 
 

 

231 
” Imobilizări corporale 

 în curs de execuţie” 

80.000 lei 

e) 
 
 

2131 
” Echipamente tehnologice” 

= 
 

 

722 
“Venituri din producţia de 

imobilizări corporale” 

80.000 lei

 
79. Care formulă contabilă este în concordanţă cu explicaţia prezentată? 
a) înregistrarea produselor finite obţinute: 

345 
“Produse finite” 

= 701 
“Venituri din vânzarea produselor finite” 

b) scăderea gestiunii pentru produsele finite vândute: 
711 

“Venituri aferente costurilor 
stocurilor de produse” 

= 345 
“Produse finite” 

c) vânzarea de produse finite : 
461 

“Debitori diverşi” 
= % 

701 
“Venituri din vânzarea  produselor finite” 

4427 
“TVA colectată” 

d) trecerea produselor finite la mărfuri 
371 

“Mărfuri” 
= 701 

“Venituri din vânzarea produselor finite” 
e) consumul de produse finite în procesul de fabricaţie 

601 
“Cheltuieli cu materiile prime” 

= 345 
“Produse finite” 
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80. Care dintre formulele contabile prezentate reflectă scăderea din evidenţă a produselor 
finite vândute? 

a) 604 = 345 
 “Cheltuieli cu materialele 

nestocate” 
 “Produse finite” 

b) 607 = 345 
 “Cheltuieli privind mărfurile”  “Produse finite” 
c) 711 = 345 
 “Venituri aferente costurilor 

stocurilor de produse” 
 “Produse finite” 

d) 411 = 345 
 “Clienţi”  “Produse finite” 
e) 418 = 345 
 “Clienţi - facturi de întocmit”  “Produse finite” 
 
81. Care este semnificaţia corectă a formulei contabile: 

 371 = 345 
 “Mărfuri”  “Produse finite” 
a)  vânzarea de produse finite; 
b)  lipsuri constatate la inventarierea produselor finite; 
c)  plusuri constatate la inventarierea mărfurilor; 
d)  transferarea produselor finite pentru a fi vândute în magazinele proprii; 
e)  cumpărarea de mărfuri. 
 
82. Plusurile constatate la inventarierea gestiunii de produse finite se înregistrează prin 

intermediul formulei contabile: 

a) 
 

345 
“Produse finite” 

= 
 

601 
”Cheltuieli cu materiile prime” 

b) 

 

711 
“Venituri aferente costurilor 

stocurilor de produse” 

= 345 
“Produse finite” 

c) 
 

345 
“Produse finite” 

= 
 
 

7588 
“Alte venituri din exploatare” 

 
d) 
 
 
 

345 
“Produse finite” 

= 
 

701 
“Venituri din vânzarea produselor finite” 

e) 
 
 

345 
“Produse finite” 

= 
 

711 
“Venituri aferente costurilor 

stocurilor de produse” 
 
83. Reţinerea de produse finite pentru a fi utilizate ca materiale de natura obiectelor de 

inventar în cadrul entităţii se înregistrează în contabilitate astfel: 

a) 
 

345 
“Produse finite” 

= 
 

603 
” Cheltuieli privind materialele de natura 

obiectelor de inventar” 
b) 

 

345 
“Produse finite” 

= 303 
“Materiale de natura obiectelor de 

inventar” 
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c) 
 

303 
“Materiale de natura  

obiectelor de inventar” 

= 
 

 

345 
“Produse finite” 

d) 
 

 

345 
“Produse finite” 

= 323 
“Materiale de natura obiectelor de inventar 

 în curs de aprovizionare” 
e) 
 
 

323 
“Materiale de natura  
obiectelor de inventar 

 în curs de aprovizionare” 

= 
 

345 
“Produse finite” 

 
84. Vânzarea produselor reziduale terţilor se reflectă în contabilitate astfel: 

a) 
 

4111 
“Clienţi” 

=
 

346 
”Produse reziduale” 

b) 

 

346 
”Produse reziduale” 

= 4111 
“Clienţi” 

c) 
 

4111 
“Clienţi” 

=
 

 

703 
“Venituri din vânzarea produselor 

reziduale” 
d) 
 

 

346 
”Produse reziduale” 

= 703 
“Venituri din vânzarea produselor 

reziduale” 
e) 
 
 

703 
“Venituri din vânzarea 
produselor reziduale” 

=
 

4111 
“Clienţi” 

 
85. Vânzarea mărfurilor pe bază de factură se înregistrează în contabilitate prin formula 

contabilă: 
a) 4111 ”Clienţi”   =  707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
b) 418 „Clienţi facturi de întocmit” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
c) 413 „Efecte de primit”  =  707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
d) 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu” =                        %  

707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
           4427 „TVA colectată” 

e) 4111 „Clienţi”  =                            %  
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 

          4427 „TVA colectată” 
 

86. Vânzarea de mărfuri fără factură se înregistrează în contabilitate prin formula contabilă: 
a) 4111 ”Clienţi”    =  707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
b) 418 „Clienţi facturi de întocmit”  =  707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
c) 4111 ”Clienţi”    =  708 „Venituri din activităţi diverse” 
d) 418 „Clienţi facturi de întocmit”  =  708 „Venituri din activităţi diverse” 
 
e) 418 „Clienţi facturi de întocmit”  =                               %  

707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
                  4428 „TVA neexigibilă” 
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87. Încasarea veniturilor din vânzarea mărfurilor prin contul curent se înregistrează prin 
formula contabilă: 
a) 5311 „Casa în lei”    =  4111 „Clienţi” 
b) 5121 „Conturi la bănci în lei ”  =  4111 „Clienţi” 
c) 5121 „Conturi la bănci în lei ”  = 413  „Efecte de primit” 
d) 5311 „Casa în lei”    =  413  „Efecte de primit” 
e) 5311 „Casa în lei”    =  707  „Venituri din vânzarea mărfurilor” 

 
88. Încasarea veniturilor din vânzarea mărfurilor în numerar:  

a) 5311 „Casa în lei”   =  4111 „Clienţi” 
b) 5121 „Conturi la bănci în lei ”  =  4111 „Clienţi” 
c) 5121 „Conturi la bănci în lei ” =  413 „Efecte de primit” 
d) 5311 „Casa în lei”   =  413 „Efecte de primit” 
e) 5124 „Conturi la bănci în valută ” =  707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
 

89. În debitul contului 371 „Mărfuri” se înregistrează valoarea mărfurilor intrate în 
patrimoniu prin: 
a) achiziţii de mărfuri de la furnizori, aporturi de mărfuri aduse de acţionari, plusuri de mărfuri 

la inventariere; 
b) restituiri de stocuri neconsumate în procesul tehnologic; 
c) stocuri rezultate în urma casării utilajelor; 
d) refuzuri calitative de produse finite de către clienţi; 
e) stocuri trimise spre prelucrare terţilor. 

 
90. În debitul contului 371 „Mărfuri” se înregistrează mărfurile intrate în patrimoniu ca: 

a) lipsuri de mărfuri constatate la inventariere; 
b) mărfuri primite prin donaţie; 
c) plusuri de materiale consumabile constatate la inventariere 
d) refuzuri calitative de produse finite de către clienţi; 
e) stocuri trimise spre prelucrare terţilor. 

 
91. În creditul contului 371 „Mărfuri” se înregistrează valoarea mărfurilor ieşite din gestiune 

ca urmare a: 
a) vânzării de piese de schimb către terţi; 
b) lipsuri de mărfuri constatate la inventariere; 
c) trimiterii spre prelucrare de materiale consumabile; 
d) obţinerii de piese de schimb în urma dezmembrării unor imobilizări corporale; 
e) darea în folosinţă a echipamentelor de lucru. 

 
92. Aprovizionările de mărfuri pe baza facturii fiscale se înregistrează în contabilitate: 

a) %      =      401 „Furnizori” 
371 „Mărfuri”     
4426 „TVA deductibilă” 

b)    %      =  404 „Furnizori de imobilizări” 
371 „Mărfuri” 
4426 „TVA deductibilă” 

c)    %      =  401 „Furnizori” 
371 „Mărfuri” 
4428 „TVA neexigibilă” 

d)   %      =  404 „Furnizori de imobilizări” 
371 „Mărfuri” 
4428 „TVA neexigibilă” 
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e)    %      =  408 „Furnizori facturi nesosite” 
371 „Mărfuri” 
4428 „TVA neexigibilă” 

 
93. Aprovizionările de mărfuri pe baza avizelor de însoţire se înregistrează în contabilitate: 

a)   %      =      401 „Furnizori” 
371 „Mărfuri”     
4426 „TVA deductibilă” 

b)    %      =  404 „Furnizori de imobilizări” 
371 „Mărfuri” 
4426 „TVA deductibilă” 

c)    %      =  401 „Furnizori” 
371 „Mărfuri” 
4428 „TVA neexigibilă” 

d)   %      =  404 „Furnizori de imobilizări” 
371 „Mărfuri” 
4428 „TVA neexigibilă” 

e)    %      =  408 „Furnizori facturi nesosite” 
371 „Mărfuri” 
4428 „TVA neexigibilă” 

 
94. Vânzarea mărfurilor pe baza avizelor de însoţire se înregistrează în contabilitate prin 

formula contabilă: 
a) 418 „Clienţi facturi de întocmit” =  %       

707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
4428 „TVA neexigibilă” 

      b)                     %          = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
 418 „Clienţi facturi de întocmit” 

4427 „TVA colectată” 
c)  4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu” =                %  

707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
4427 „TVA colectată” 

 d) 411 „Clienţi”   =                   %        
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
4426 „TVA deductibilă” 

e) 418 „Clienţi facturi nesosite” =                  %  
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
4427 „TVA colectată” 

 
95. Încasarea contravalorii mărfurilor vândute prin unităţile cu amănuntul în lei se 

înregistrează în contabilitate: 
a) 5311 „Casa în lei”  =                           %  

707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
           4427 „TVA colectată” 

b) 5314 „Casa în valută”  =                                    %  
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
             4427 „TVA colectată” 

c) 5121 „Conturi la bănci în lei”  =                         %  
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
              4427 „TVA colectată” 

d) 5124 „Conturi la bănci în valută” =                          %  
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
              4427 „TVA colectată” 
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e) 5311 „Casa în lei” =                             %  
707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
               4426 „TVA deductibilă” 

 
96. Achiziţia de mărfuri în condiţiile utilizării metodei inventarului intermitent se 

înregistrează în contabilitate prin  formula contabilă: 
a)  %     =  401 „Furnizori” 
  607 „Cheltuieli privind mărfurile” 
 4426 „TVA deductibilă” 
b)  %     =      401 „Furnizori” 

371 „Mărfuri”    
4426 „TVA deductibilă” 

c)  %     =      404 „Furnizori de imobilizări” 
371 „Mărfuri”    
4426 „TVA deductibilă” 

d)  %     =      404 „Furnizori de imobilizări” 
607 „Cheltuieli privind mărfurile”    
4426 „TVA deductibilă” 

e)   371 „Mărfuri”                         =           403 „Efecte de primit” 
 

97. Achiziţia de mărfuri în condiţiile utilizării metodei inventarului permanent se 
înregistrează în contabilitate prin  formula contabilă: 
a)  %     =  401 „Furnizori” 
  607 „Cheltuieli privind mărfurile” 
 4426 „TVA deductibilă” 
b)  %     =      401 „Furnizori” 

371 „Mărfuri”    
4426 „TVA deductibilă” 

c)  %     =      404 „Furnizori de imobilizări” 
371 „Mărfuri”    
4426 „TVA deductibilă” 

d)  %     =      404 „Furnizori de imobilizări” 
607 „Cheltuieli privind mărfurile”    
4426 „TVA deductibilă” 

e)   371 „Mărfuri”                         =          403 „Efecte de primit” 
 
98. Plusurile de mărfuri constatate la inventariere se înregistrează: 
a) 371 „Mărfuri” =  607 „Cheltuieli privind mărfurile” 
b) 371 „Mărfuri” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” 
c) 607 „Cheltuieli privind mărfurile” = 371 „Mărfuri” 
d) 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” = 371 „Mărfuri” 
e) 371 „Mărfuri” = 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate” 
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99. Stabiliţi înregistrarea contabilă corectă privind achiziţia de mărfuri de la furnizor ştiind: 
- costul mărfurilor 100.000 lei; 
- cheltuieli de transport 15.000 lei; 
- TVA 20%. 
Evidenţa mărfurilor se ţine la cost de achiziţie, utilizându-se metoda inventarului 
intermitent. 
 
a)  %   =   401 „Furnizori” 151.000 
 371 „Mărfuri”      100.000 
 607 „Cheltuieli privind mărfurile”     15.000 
 4427 „TVA colectată”       36.000 
 
b)  %   =   401 „Furnizori” 151.000 
 371 „Mărfuri”                 115.000 

4426 „TVA deductibilă”      36.000 
 

c)  %   =              401 „Furnizori”          138.000 
 607 „Cheltuieli privind mărfurile”                  115.000 

4426 „TVA deductibilă”                 23.000 
 

d)  %            =   401 „Furnizori” 138.000 
 371 „Mărfuri”                  100.000 

624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal”              15.000 
4426 „TVA deductibilă”                  23.000 

 
e)  %   =           401 „Furnizori”             138.000 

607 „Cheltuieli privind mărfurile”               100.000 
624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal”               15.000 
4426 „TVA deductibilă”                  23.000 

 
100. Să se stabilească formulele contabile corecte pentru mărfurile achiziţionate de la 

furnizor ştiind: 
- costul de cumpărare 100.000 lei; 
- adaos comercial 30%; 
- TVA 20%; 
- evidenţa mărfurilor se ţine la preţ cu amănuntul prin metoda inventarului permanent. 
a)  %    =   401 „Furnizori”   120.000 
 371 „Mărfuri”                    100.000 

4426 „TVA deductibilă”          20.000 
 
371 „Mărfuri” =                             %                                         56.000 
    378 „Diferenţe la preţ de mărfuri”    30.000 

4428 „TVA neexigibilă”     26.000 
 

b) %    =   401 „Furnizori”   120.000 
 371 „Mărfuri”         100.000 

4426 „TVA deductibilă”         20.000 
 

c)    %    =   401 „Furnizori”   156.000 
 371 „Mărfuri”         130.000 
      4426 „TVA deductibilă”          26.000 
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d)   150.000  %    =   %        150.000 
 130.000 371 „Mărfuri”            401 „Furnizori”        120.000 
   20.000 4426 „TVA deductibilă”       378 „Diferenţe la preţ de mărfuri”  30.000 
 
e)   %    =   404 „Furnizori de imobilizări”  156.000 
 371 „Mărfuri”          130.000 

4426 „TVA deductibilă”           26.000 
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CAPITOLUL III 
MANAGEMENT 

 
101. Esenţial pentru faza de operaţionalizare a procesului de management este: 
a) preponderenţa activităţilor de adoptare şi implementare a deciziilor curente; 
b) manifestarea funcţiilor de previziune, organizare şi coordonare; 
c) dominanţa funcţiei de control-evaluare; 
d) existenţa unui puternic caracter constatativ; 
e) anticiparea de soluţii organizatorice, motivaţionale şi de evaluare a resurselor umane. 
 
102. Procesele de management, spre deosebire de procesele de execuţie, se 

caracterizează prin faptul că: activităţile exercitate de elementul uman sunt orientate în 
direcţia producerii de bunuri materiale sau prestări de servicii; o minoritate a elementului 
uman acţionează asupra celeilalte părţi în vederea realizării obiectivelor întreprinderii. 
Analizaţi cele două afirmaţii şi menţionaţi care din opţiunile de răspuns sunt corecte: 

a) prima afirmaţie este adevărată, a doua este falsă; 
b) prima afirmaţie este falsă, a doua este adevărată; 
c) ambele afirmaţii sunt adevărate cu valoare cauză-efect; 
d) ambele afirmaţii sunt adevărate fără valoare cauză-efect; 
e) ambele afirmaţii sunt false. 

 
103. În procesul de manifestare a funcţiei de previziune, reconsiderarea reprezintă 

etapa prin care: 
a) se stabileşte o reţea de obiective specifice şi individuale; 
b) întreprinderea este orientată în direcţia iniţierii unui program de cercetare, de reorganizare 

internă etc.; 
c) se face legătura dintre orientările generale oferite de strategie şi operaţiunile curente; 
d) obiectivele întreprinderii sunt defalcate în spaţiu (compartimente de muncă, persoane) şi pe 

perioade scurte de timp (lună, decadă, săptămână, zi); 
e) se realizează un şir de verificări şi evaluări asupra programelor, bugetelor, planurilor şi 

prognozelor. 
 
104. Care este natura organizării dacă se concretizează în stabilirea structurii 

organizatorice, sistemului informaţional, delegarea autorităţii şi descentralizarea activităţilor 
întreprinderii? 

a) organizare procesuală; 
b) organizare structurală; 
c) organizare geografică; 
d) organizare pe produs; 
e) organizare de ansamblu. 
 
105. Care dintre opţiunile de răspuns se constituie în schema de reducere a tensiunii? 
a) necesităţi nesatisfăcute, comportament de satisfacere a necesităţilor, tensiune, motivaţie, 

reducerea tensiunii; 
b) necesităţi nesatisfăcute, tensiune, comportamente de satisfacere a necesităţilor, motivaţie, 

reducerea tensiunii; 
c) necesităţi nesatisfăcute, motivaţie, tensiune, comportament de satisfacere a necesităţilor, 

reducerea tensiunii; 
d) necesităţi nesatisfăcute, tensiune, reducerea tensiunii, motivaţie, comportament de 

satisfacere a necesităţilor; 
e) necesităţi nesatisfăcute, tensiune, motivaţie, comportament de satisfacere a necesităţilor, 

reducerea tensiunii. 
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106. Caracterul corectiv al funcţiei de control-evaluare constă, între altele, în: 
a) compararea rezultatelor cu abaterile stabilite iniţial; 
b) adaptarea operaţiilor de control la specificul întreprinderii; 
c) iniţierea măsurilor pentru preîntâmpinarea deficienţelor; 
d) realizarea operaţiilor de control cu regularitate; 
e) integrarea abaterilor pozitive în procesul de execuţie şi de management. 
 
107. Domnul Gore Slabu, şeful secţiei Motoare, a fost caracterizat de domnul Ion Ion, 

Managerul de producţie al întreprinderii, astfel: Consider că eforturile dvs. de a ordona 
sarcinile şi activităţile secţiei au fost notabile şi, de asemenea, apreciez modul cum aţi 
armonizat şi sincronizat obiectivele conţinute de programele de fabricaţie ale atelierelor. În 
care atribute ale procesului de management a excelat şeful secţiei Motoare? 

a) previziune şi organizare; 
b) organizare şi coordonare; 
c) coordonare şi antrenare; 
d) antrenare şi control-evaluare; 
e) control-evaluare şi previziune. 
 
108. ,,Stabilirea obiectivelor de îndeplinit şi a resurselor necesare” este un element de 

conţinut al funcţiei de: 
a) previziune; 
b) organizare; 
c) coordonare; 
d) antrenare; 
e) control-evaluare. 
 
109. Organizarea este: 
a)  funcţie a procesului de management şi funcţiune a întreprinderii; 
b)  activitate distinctă şi funcţiune a întreprinderii; 
c)  compartiment subordonat directorului executiv şi activitate distinctă; 
d)  compartiment subordonat directorului executiv şi funcţie a procesului de management; 
e)  funcţie a procesului de management şi activitate distinctă. 
 
110. Definitoriu pentru procesele de management este: 
a) acţiunea unei părţi a elementului uman (o minoritate) asupra celeilalte părţi (majoritate); 
b) sfera mai restrânsă de competenţe; 
c) sfera mai largă de acţiune; 
d) sfera mai restrânsă de responsabilităţi; 
e) volumul mai mic de muncă. 
 
111. Conţinutul unui proces tipic de management este dat de:  
a) ansamblul funcţiilor (atributelor) procesului de management; 
b) specificul proceselor de execuţie; 
c) gradul de realizare a obiectivelor; 
d) eficienţa proceselor de execuţie; 
e) metodele şi tehnicile de management utilizate. 
 
112.  Rezultatul concret al unei prognoze este reprezentat de:  
a) o strategie oferită întreprinderii; 
b) o soluţie alternativă situaţiei actuale, cu caracter imperativ; 
c) iniţierea unui program de cercetare; 
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d) o cunoaştere aprofundată a concurenţei; 
e) extinderea activităţii şi pe plan internaţional. 
 
113. Instrumentele programării sunt:  
a) programele pe termen mediu şi lung; 
b) programele operative şi bugetele; 
c) bugetele întreprinderii pe termen lung; 
d) obiectivele generale ale întreprinderii; 
e) metodele moderne de management. 
 
114. Funcţia de coordonare cuprinde un ansamblu de activităţi prin care se asigură:  
a) armonizarea şi sincronizarea acţiunilor individuale şi colective din cadrul întreprinderii; 
b) extrapolarea tendinţelor prezente; 
c) reconsiderarea factorilor care îi motivează pe oameni; 
d) împărţirea raţională a sarcinilor şi responsabilităţilor în cadrul aceluiaşi compartiment; 
e) eliminarea cauzelor care au condus la performanţe sub standardele stabilite iniţial. 
 
115. Principalele modalităţi de realizare a funcţiei de coordonare sunt:  
a) planificarea şi organizarea; 
b) comunicarea şi delegarea de autoritate; 
c) controlul şi analiza permanentă a sarcinilor şi operaţiilor de lucru; 
d) activităţile intens formalizate; 
e) restrângerea la minim a comunicaţiilor orizontale şi oblice.. 
 
116. Care dintre opţiunile de răspuns se constituie în factori intriseci de motivare a 

personalului? 
a) relaţiile interpersonale; 
b) realizarea proprie; 
c) stilul de supraveghere; 
d) salariul; 
e) condiţiile de muncă. 

 
117. Relaţiile formale (reglementate) sunt legături: 
a) care se manifestă în cazul fenomenului de pasarelă; 
b) de informare; 
c) prevăzute în regulamente sau acte normative; 
d) care apar spontan între compartimentele de muncă; 
e) care se manifestă în cazul fenomenului de scurtcircuitare. 
 
118. Autoritatea conducătorului de compartiment de muncă se exercită mediat asupra 

subordonaţilor în cazul: 
a) compartimentelor de stat-major; 
b) compartimentelor ierarhice; 
c) compartimentelor funcţionale; 
d) compartimentelor elementare; 
e) compartimentelor de ansamblu. 
 
119. Într-una dintre pauze, între cinci studenţi s-a produs o dispută de opinii cu privire 

la definirea competenţei – element al postului de muncă. Opiniile individuale au fost: 
a) constituie o caracteristică sintetică a postului de muncă; 
b) precizează obligaţia ce revine titularului postului de muncă pe linia îndeplinirii obiectivelor 

individuale; 
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c) defineşte limitele în cadrul cărora acţionează titularul postului de muncă; 
d) reprezintă un criteriu de evaluare a muncii personalului; 
e) este un instrument de realizare a obiectivelor individuale. 
Analizaţi cele cinci opţiuni şi alegeţi răspunsul corect. 
 
120. În condiţiile întreprinderilor cu o structură ierarhic-funcţională (mixtă), gruparea 

compartimentelor de muncă în ierarhice şi funcţionale se realizează în raport de: 
a) mărimea compartimentelor de muncă; 
b) natura activităţilor conţinute; 
c) gradul de încărcare a personalului cu funcţii de conducere; 
d) mijloacele materiale din dotare; 
e) modul de ataşare a compartimentelor de muncă la funcţiile de conducere de nivel superior. 
 
121. Linia de consultanţă este specifică întreprinderilor cu structură: 
a) ierarhică, pentru a permite dezvoltarea funcţională pe competenţe distincte; 
b) funcţională, cu scopul de a asigura unitatea de conducere la oricare nivel ierarhic; 
c) mixtă, pentru a facilita integrarea unor activităţi eterogene într-un compartiment de muncă; 
d) mixtă, şi îndeplineşte rolul de a furniza propuneri şi sugestii necesare pregătirii deciziilor; 
e) mixtă, pentru ca fiecărei persoane să-i fie precizate cu claritate responsabilităţile. 
 
122. Structura de management a unui compartiment de muncă de ansamblu este 

următoarea: 
 

 
 
Legendă: 
A, B, C – manageri; 
E1  E24 – executanţi. 
Folosind organigrama compartimentului de muncă, precizaţi care este sfera de 

autoritate a managerului A în funcţie de saturarea cu sarcini (include încărcarea cu sarcini). 
a) 12,28 echivalent persoane de execuţie; 
b) 27,28 echivalent persoane de execuţie; 
c) 26,68 echivalent persoane de execuţie; 
d) 57 echivalent persoane de execuţie; 
e) 127 echivalent persoane de execuţie. 
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123. Organigrama S.C. ELCO-S.A. este următoarea: 
 

D i r e c t o r  
e x e c u t i v  

D i r e c t o r  d e  
p r o d u c ţ i e  

D i r e c t o r  
c o m e r c i a l  

 
 

C 1  

 
 

C 2  

 
 

C 3  

 
 

S 1  

 
 

C 4  

 
 

C 5  

A 3  A 2  A 1   
 
Legendă: 
C1  C5 - compartimente funcţionale; 
A1, A2, A3 - ateliere de producţie; 
S1 - secţie de producţie. 
Folosind organigrama, arătaţi care este mărimea sferei de autoritate pentru directorul 

executiv, directorul de producţie şi directorul comercial - chiar în această ordine ? 
a) 3 - 1 - 2; 
b) 5 - 4 - 2; 
c) 3 - 3 - 2; 
d) 5 - 3 - 2; 
e) 3 - 4 - 2. 
 
124. Competenţele se referă la:  
a) limitele în cadrul cărora titularii posturilor de muncă pot acţiona; 
b) cunoştinţele de care dispun salariaţii; 
c) caracteristicile specifice numai funcţiilor de conducere; 
d) capacitatea persoanelor de a-şi etala cunoştinţele; 
e) capacitatea sau incapacitatea unor salariaţi de ,,a  face faţă” sarcinilor de lucru. 
 
125. Totalitatea posturilor de muncă ce prezintă aceleaşi caracteristici principale 

alcătuiesc:  
a) o linie ierarhică; 
b) o funcţie; 
c) un nivel ierarhic; 
d) o filială; 
e) un grup informal. 
 
126. Sfera de autoritate reprezintă:  
a) gradul de îndeplinire a sarcinilor de către manager; 
b) numărul de persoane sau de compartimente subordonate nemijlocit de către un manager; 
c) cantitatea de muncă pe care trebuie să o depună un manager; 
d) numărul de sarcini incluse într-o fişă de post; 
e) limitele în care titularii de posturi de muncă pot acţiona pentru îndeplinirea obiectivelor 

individuale. 
 
127. Gradul sporit de delegare a autorităţii este specific:  
a) piramidelor ierarhice înalte; 
b) piramidelor ierarhice aplatisate; 
c) ambelor tipuri de piramide ierarhice; 
d) relaţiilor de autoritate funcţională; 
e)  relaţiilor informale. 
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128. Relaţiile de cooperare se stabilesc între:  
a) compartimentele de muncă situate pe o linie ierarhică; 
b) compartimentele de muncă cu acelaşi profil; 
c) numai între compartimentele de muncă situate pe niveluri ierarhice diferite; 
d) compartimentele de muncă diferite ca profil, situate de regulă la acelaşi nivel ierarhic; 
e) între persoanele care compun un compartiment elementar. 
 
129. Ordonarea compartimentelor şi funcţiilor de conducere faţă de vârful piramidei 

ierarhice a întreprinderii defineşte:  
a) nivelul ierarhic; 
b) piramida ierarhică; 
c) linia ierarhică; 
d) filiera ierarhică; 
e) organigrama. 
 
130. ,,Linia de consultanţă”  sau de ,,staff” este o:  
a) relaţie informală; 
b) relaţie specială ca formă particulară a relaţiilor funcţionale; 
c) prestaţie a unui consultant extern; 
d) propunere, sugestie, cu caracter permanent; 
e) activitate auxiliară. 
 
131. Linia de decizie (line) reprezintă:  
a) o cale ierarhică; 
b) un traseu informaţional; 
c) calea cea mai scurtă de ajungere a deciziei de la conducător la subordonat; 
d) o grupare de compartimente funcţionale în cadrul structurii ierarhice; 
e) totalitatea compartimentelor ierarhice din cadrul structurii mixte. 
 
132. Gruparea deciziilor în decizii tactice (programate), decizii strategice (neprogramate) 

şi decizii curente (semiprogramate) se realizează în funcţie de: 
a)  fazele procesului de management; 
b)  frecvenţa cu care sunt luate; 
c)  orizontul de timp pentru care se adoptă; 
d)  posibilitatea de prevedere; 
e)  numărul de persoane care participă la elaborarea şi fundamentarea lor. 
 
133. Domnul Krath Biro, Directorul economic al S.C. PROMOB-S.A.,  în reuniunea avută 

cu subordonaţii săi, a fost de părere că “… decizia deja abordată a fost posibilă deoarece am ştiut 
să înlăturăm improvizaţia şi rutina, dar şi datorită încadrării în perioada optimă de 
operaţionalizare”. Analizaţi opinia directorului economic şi recunoaşteţi la care cerinţe de 
raţionalitate a deciziei s-a referit directorul economic: 

a)  fundamentarea ştiinţifică şi oportunitatea; 
b)  oportunitatea şi conţinutul complet; 
c)  claritatea, concizia şi caracterul necontradictoriu; 
d)  împuternicirea şi fundamentarea ştiinţifică; 
e)  conţinut complet. 
 
134. Directorul general al S.C. ROMAN- S.A., în reuniunea cu alţi patru manageri – 

specialişti recunoscuţi în domeniul lor de activitate – aprecia: Decizia privind elaborarea 
direcţiilor strategice de dezvoltare a societăţii ne-a adus satisfacţii profesionale. În plus, 
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constat că am luat decizia prin consens. Analizaţi opţiunile de răspuns şi recunoaşteţi 
cerinţele impuse de abordarea deciziilor în grup: 

a) legitimitatea şi calitatea deciziei; 
b) calitatea deciziei şi oportunitatea; 
c) noutatea şi oportunitatea deciziei; 
d) capacitatea de informare şi legitimitatea; 
e) problema moralului şi legitimitatea. 
 
135. La nivelul managementului unei întreprinderi, necesitatea unei decizii apare atunci 

când: 
a) au fost pregătite variantele de soluţii; 
b) s-a realizat o informare completă asupra factorilor care influenţează decizia; 
c) există cel puţin o motivaţie din partea decidentului; 
d) în subsistemul condus se identifică o problemă care aşteaptă o soluţie; 
e) a fost recunoscută cauza principală care determină problema de rezolvat. 
 
136. Gruparea deciziilor în: decizii anticipate şi decizii imprevizibile se efectuează în 

raport de: 
a) frecvenţa cu care sunt luate; 
b) fazele procesului de management; 
c) orizontul de timp pentru care se adoptă; 
d) gradul de cunoaştere a mediului ambiant; 
e) posibilitatea de prevedere. 
 
137. Relaţia dintre decident şi mediu reprezintă: 
a) un element al deciziei;  
b) un element al structurii organizatorice; 
c) gradul de pregătire al decidentului în domeniul managementului; 
d) contactele decidentului cu mediul de afaceri şi natura relaţiilor existente; 
e) compatibilitatea între deciziile întreprinderii şi modul de manifestare al concurenţei. 
 
138. Cerinţa ca o decizie să fie fundamentată ştiinţific se referă la:  
a) adoptarea ei de către un colectiv de specialişti; 
b) apelarea la consultanţi externi, specialişti în domeniul respectiv; 
c) încadrarea în perioada optimă de elaborare şi operaţionalizare; 
d) utilizarea unui instrumentar ştiinţific adecvat, în conformitate cu realităţile din 

întreprindere; 
e) necesitatea unei informări complete. 
 
139. Cerinţa ca o decizie să fie împuternicită se referă la faptul că:  
a)  este adoptată de cel în ale cărui sarcini este înscrisă în mod expres; 
b)  este însoţită de un act scris; 
c)  este rezultată în urma delegării de autoritate; 
d)  urmează o anumită cale ierarhică; 
e)  este adoptată la nivelul managementului de vârf. 
 
140. Compartimentul C  D al S.C. ROMAN S.A. trebuie să decidă asupra asimilării în 

fabricaţie a unui nou produs. În acest sens, seful compartimentului C  D va analiza trei 
proiecte caracterizate prin cinci criterii de apreciere: C1 (Active imobilizate), C2 (Active 
circulante), C3 (Costuri totale), C4 (Vânzări), C5 (Rata profitului) şi consideră următoarea 
ierarhizare: C5, C4, C2, C1, C3. 
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Şeful compartimentului C  D utilizează matricea de selecţie şi stabileşte coeficienţii 
relativi de importanţă astfel: 

a) kc1 = 0,27; 
b) kc2 = 0,20; 
c) kc3 = 0,33; 
d) kc4 = 0,07; 
e) kc5 = 0,13. 
Analizaţi cele cinci opţiuni şi alegeţi răspunsul corect. 
 
141. Compartimentul C&D al MOCHETA S.R.L. trebuie să decidă asupra asimilării în 

fabricaţie a unui nou produs. În acest sens, un grup decizional constituit din trei persoane (D1, 
D2 şi D3), va analiza trei proiecte caracterizate prin cinci criterii de apreciere. Decidenţii, pe 
baza matricei de selecţie, au stabilit criteriilor de apreciere următoarele niveluri de 
importanţă: 

 
Decidentul

Criteriul de apreciere 
D1 D2 D3 

C1 – Active imobilizate 2 1 2 
C2 – active circulante 3 5 3 
C3 – Costuri totale 1 2 1 
C4 - Vânzări 4 4 4 
C5 – Rata profitului 5 3 5 

 
În aceste condiţii, ierarhizarea criteriilor de apreciere la nivelul grupului decizional este: 
a) C1, C2, C3, C4, C5; 
b) C2, C3, C5, C1, C4; 
c) C3, C1, C4, C5, C2; 
d) C5, C4, C2, C1, C3; 
e) C5, C2, C4, C1, C3. 
 
142. Dezvoltarea  capacităţii de producţie a unei întreprinderii este caracterizată prin 

trei criterii de apreciere : C1 - nivelul producţiei anuale (tone); C2 – costul investiţiei (mild. lei) 
şi C3 – termenul de recuperare a investiţiei (luni). Decizia de dezvoltare a capacităţii de 
producţie se bazează pe analiza a trei proiecte (P1, P2 şi P3), caracterizate prin următoarele 
consecinţe economice şi niveluri de importanţă ale criteriilor de apreciere: 

 
    Criteriul de apreciere

Proiect de dezv.  
a capacităţii de producţie 

 
C1 

 
C2 

 
C3 

P1 9.500 125 18 
P2 11.000 120 16 
P3 10.500 110 20 

Nivelul de importanţă al criteriului 
de apreciere 

2 3 1 

 
Aplicând metoda utilităţii globale rezultă că proiectul optim şi ordinea de preferinţă a 

proiectelor de dezvoltare a capacităţii de producţie sunt: 
a) proiect optim P1 şi ordinea de preferinţă P1, P2, P3; 
b) proiect optim P2 şi ordinea de preferinţă P2, P1, P3; 
c) proiect optim P3 şi ordinea de preferinţă P3, P1, P2; 
d) proiect optim P3 şi ordinea de preferinţă P3, P2, P1; 
e) proiect optim P1 şi ordinea de preferinţă P1, P3, P2. 
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143. O întreprindere producătoare de ambalaje din carton cercetează posibilitatea de a 

investi în noi instalaţii complexe. În acest caz, abordarea decizională se referă la analiza 
disponibilităţii instalaţiilor complexe I1, I2 şi I3. Disponibilitatea este estimată probabilistic 
prin două stări ale condiţiilor obiective: S1 – fiabilitatea cu o probabilitate de 70% şi S2 – 
mentenabilitatea cu o probabilitate de 30%. Fiabilitatea este caracterizată prin două criterii: 
C1 – media timpului de bună funcţionare şi C2 – rata căderilor. Mentenabilitatea este 
caracterizată prin trei criterii: C3 – accesibilitatea, C4 – asigurarea pieselor de schimb şi C5 – 
activitatea de service. Manifestarea disponibilităţii este redată prin consecinţele economice 
din următoarea matrice: 

 
Stările condiţiilor obiective şi 

 probabilit. de apariţie 
 
Tipul instalaţiilor complexe 

S1 
p1 = 70% 

S2 
p2 = 30% 

C1 C2 C3 C4 C5 

I1 2600 12 85 95 10 
I2 2450 10 80 95 9 
I3 2550 15 90 90 8 

 
Aplicând metoda speranţei matematice, rezultă că varianta optimă de investiţie şi 

ordinea de preferinţă a variantelor decizionale sunt: 
a) varianta optimă I1 şi ordinea de preferinţă I1, I2, I3; 
b) varianta optimă I2 şi ordinea de preferinţă I2, I1, I3; 
c) varianta optimă I3 şi ordinea de preferinţă I3, I1, I2; 
d) varianta optimă I1 şi ordinea de preferinţă I1, I3, I2; 
e) varianta optimă I2 şi ordinea de preferinţă I2, I3, I1. 

 
144. O întreprindere producătoare de ambalaje din carton cercetează posibilitatea de a 

investi în noi instalaţii complexe. În acest caz, abordarea decizională se referă la analiza 
disponibilităţii instalaţiilor complexe I1, I2 şi I3. Disponibilitatea este estimată probabilistic 
prin două stări ale condiţiilor obiective: S1 – fiabilitatea cu o probabilitate de 70% şi S2 – 
mentenabilitatea cu o probabilitate de 30%. Fiabilitatea este caracterizată printr-un criteriu: 
C1 – media timpului de bună funcţionare şi mentenabilitatea este caracterizată prin două 
criterii: C2 – accesibilitatea şi C3 – activitatea de service. Manifestarea disponibilităţii este 
redată prin consecinţele economice din următoarea matrice: 

 
Stările condiţiilor obiective şi 

probabilităţile de apariţie
S1 

p1 = 70% 
S2 

p2 = 30% 
 
Tipul instalaţiilor complexe 

C1 C2 C3 

I1 2400 85 10 
I2 2800 80 9 
I3 2550 90 8 

 
Folosind metoda speranţei matematice rezultă că varianta optimă de investiţie şi ordinea 

de preferinţă a variantelor decizionale sunt: 
a) varianta optimă I1 şi ordinea de preferinţă I1, I2, I3; 
b) varianta optimă I2 şi ordinea de preferinţă I2, I1, I3; 
c) varianta optimă I3 şi ordinea de preferinţă I3, I1, I2; 
d) varianta optimă I1 şi ordinea de preferinţă I1, I3, I2; 
e) varianta optimă I2 şi ordinea de preferinţă I2, I3, I1. 
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145. Departamentul de vânzări al unei întreprinderi analizează cererea de produse şi 
elaborează patru strategii de vânzare (V1  V4), în strânsă dependenţă de trei stări ale 
condiţiilor obiective (S1, S2 şi S3). Vânzările anuale (mii tone), estimate a se realiza în cadrul 
fiecărei strategii sunt: 

 
Strategia de vânzare

Starea  
condiţiilor obiective 

V1 V2 V3 V4 

S1 12 3  12,5 9,5 
S2 13 11  12  11  
S3 10 12  11  10,5 

Aplicând regula optimalităţii şi apreciind optimismul decidentului cu un coeficient egal 
cu 0,65, ierarhizarea strategiilor de vânzare este: 

a) V1, V2, V3, V4; 
b) V2, V1, V3, V4; 
c) V3, V1, V4, V2; 
d) V4, V1, V2, V3; 
e) V1, V4, V3, V2. 
 
146. O întreprindere producătoare de ambalaje din carton cercetează posibilitatea de a 

investi în noi instalaţii complexe. În acest caz, abordarea decizională se referă la analiza 
siguranţei în funcţionare a instalaţiilor complexe I1, I2 şi I3. Apariţia avariilor la cele trei 
instalaţii, estimată probabilistic prin trei stări ale condiţiilor obiective, este dependentă de 
media timpului de funcţionare continuă. Stările condiţiilor obiective sunt estimate  cu 
probabilităţile: p1 =25%, p2=35% şi p3=40%. Manifestarea avariilor, după un număr de ore 
de funcţionare continuă, este redată prin consecinţele economice din următoarea matrice: 

 
Stările condiţiilor obiective şi 

probabilităţile de apariţie
 
Tipul instalaţiilor complexe 

S1 
p1 = 25%

S2 
p2 = 35% 

S3 
p3 = 40% 

I1 2000 2400 2600 
I2 2100 2200 2450 
I3 2600 2500 2550 

 
 
Folosind metoda speranţei matematice rezultă că varianta optimă şi ordinea de 

preferinţă a variantelor decizionale sunt: 
a) varianta optimă I1 şi ordinea de preferinţă I1, I2, I3; 
b) varianta optimă I1 şi ordinea de preferinţă I1, I3, I2; 
c) varianta optimă I2 şi ordinea de preferinţă I2, I1, I3; 
d) varianta optimă I2 şi ordinea de preferinţă I2, I3, I1; 
e) varianta optimă I3 şi ordinea de preferinţă I3, I1, I2. 
 
147. Departamentul de vânzări al unei întreprinderi foloseşte, pentru adoptarea deciziei 

optime de vânzare, regulile: pesimistă, optimistă şi a proporţionalităţii. Pentru vânzarea 
produselor, întreprinderea a elaborat patru strategii considerând trei stări ale condiţiilor 
obiective. Vânzările anuale (tone), estimate a se realiza în cadrul fiecărei strategii, sunt: 

 
Strategie de vânzare

 
Starea  

V1 V2 V3 V4 
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condiţiilor obiective 
S1 9 500 12 500 12 000  9 000 
S2 11 000 12 000 10 000 11 000 
S3 10 500 11 000 13 000 12 000 

 
Efectuând calculele conform celor trei reguli, precizaţi care afirmaţie este corectă: 
a) prin aplicarea celor trei reguli decizia este identică; 
b) prin aplicarea celor trei reguli deciziile vor corespunde unor strategii de vânzare complet 

diferite; 
c) varianta decizională optimă este aceeaşi în cazul regulilor pesimistă şi optimistă; 
d) varianta decizională optimă este aceeaşi în cazul regulilor optimistă şi proporţionalităţii; 
e) varianta decizională optimă este aceeaşi în cazul regulilor pesimistă şi proporţionalităţii. 
 
148. O întreprindere producătoare de cherestea cercetează posibilitatea de dezvoltare a 

capacităţii de producţie prin retehnologizare. În acest sens, analizează patru proiecte de 
cercetare (P1, P2, P3 şi P4). Condiţiile de desfăşurare a cercetării sunt: favorabile (F), medii 
(M) şi nefavorabile (N). Nivelul previzionat al producţiei anuale (m3), în cazul  stărilor 
condiţiilor obiective este: 
 

Proiectul de
cercetare

Starea  
condiţiilor obiective 

P1 P2 P3 P4 

F 9 500 12 500 12 000 9 000 
M 11 000 12 000 13 000 11 000 
N 10 500 11 500 10 000 12 000 

 
Aplicând regula minimizării regretelor, ierarhizarea proiectelor de cercetare este: 
a) P1, P2, P3, P4; 
b) P2, P3, P1, P4; 
c) P3, P4, P2, P1; 
d) P4, P1, P3, P2; 
e) P1, P3, P4, P2. 
 
149. Compartimentul C & D al S.C. ROMAN-S.A., trebuie să decidă asupra asimilării 

în fabricaţie a unui nou produs. În acest sens, vor fi analizate trei proiecte caracterizate prin 
următoarele date: 

 
 

Criterii de 
apreciere

Denumirea 
proiectului 

Investiţii 
(mild. lei) 

Rata 
profitului

(%) 

Costul unei 
defecţiuni 

majore 
(mild. lei) 

P1 200 20 5 
P2 220 30 8,7 
P3 210 28 9 

Coeficienţii relativi de 
importanţă ai criterii-

lor de apreciere 

 
0,50 

 
0,33 

 
0,17 

 
Aplicând metoda utilităţii globale rezultă că proiectul optim şi ordinea de preferinţă a 

proiectelor de asimilare sunt: 
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a) proiect optim P1 şi ordinea de preferinţă P1, P2, P3; 
b) proiect optim P2 şi ordinea de preferinţă P2, P1, P3; 
c) proiect optim P3 şi ordinea de preferinţă P3, P1, P2; 
d) proiect optim P2 şi ordinea de preferinţă P2, P3, P1; 
e) proiect optim P1 şi ordinea de preferinţă P1, P3, P2. 
 
150. O societate comercială apreciază, în urma studiului de piaţă, că dacă ar asimila în 

fabricaţie unul din produsele P1, P2, P3, P4 sau P5 ar putea vinde într-un an oricare produs în 
cantităţile 100, 200 şi 300 bucăţi. Profitul anual (miliarde lei) este cel din tabel: 

 
 

Planul vânzărilor 
(buc.)

Produsul 
100 200 300 

P1 15 60 120 
P2 20 50 170 
P3 35 45 114 
P4 40 55 100 
P5 25 70 90 

 
Conducându-se după regula Bayes-Laplace, conducerea societăţii a stabilit că varianta 

optimă este să asimileze în fabricaţie: 
a) produsul P1; 
b) produsul P2; 
c) produsul P3; 
d) produsul P4; 
e) produsul P5. 
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CAPITOLUL IV 
ÎNTREPRINDEREA ȘI RELAȚIILE SALE CU MEDIUL 

ECONOMIC ȘI SOCIAL 
 

151. În realizarea scopurilor sale, întreprinderea îndeplinește mai multe funcții, între care: 
a) formarea și dezvoltarea personalului; 
b) recrutarea personalului conform cerințelor producției; 
c) repartiția veniturilor între partenerii implicați; 
d) economisirea banilor pentru realizarea de investiții; 
e) modernizarea mașinilor și a utilajelor sale. 

 
152.Valoarea adăugată se repartizează următoarelor părți implicate astfel : 

a)  personalului întreprinderii, care primește salarii și uneori o parte din profit; 
b) furnizorilor de servicii, care primesc contravaloarea acestora; 
c) furnizorilor de utilaje, cărora li se achită contravaloarea acestora; 
d) băncilor,  în situația în care li se returnează creditele angajate; 
e) statului, care primește contravaloarea energiei furnizate. 

 
153. Repartizarea veniturilor întreprinderii depinde de mai mulți factori interni și externi. 
Factori interni care influențează structura repartiției sunt: 

a)   reglementări legale în domeniul impozitelor; 
b)   situația existentă pe piața forței de muncă; 
c)   productivitatea de ansamblu a economiei;  
d)   creșterea economiei în ansamblul său; 
e)   politica socială a întreprinderii.   
 

154. Valoarea adăugată obţinută de întreprindere se poate distribui: 
a)   furnizorilor, care primesc contravaloarea serviciilor; 
b)   clienţilor, care cumpără produsele sale; 

                  c)   statului, sub formă de impozite, contribuţii şi taxe; 
d)   altor întreprinderi, care îi sunt subfurnizori; 
e)   altor întreprinderi, cărora le împrumută bani şi de la care primeşte dobânzi. 
 

155. Dintre factorii externi care influențează procesul de redistribuire a veniturilor 
întreprinderii se pot menționa următorii: 

a) ponderea capitalului și a forței de muncă în întreprindere;  
b) cuantumul datoriilor sale; 
c) politica socială a întreprinderii;  
d) productivitatea de ansamblu a economiei; 
e) politica de finanțare (autofinanțare). 
 

156. În anul 2015, SC MobilArt S.A., care produce şi vinde mobilier hotelier, a înregistrat în 
contabilitate următoarele operațiuni: 2,5 mil lei - amortizare echipamente; 6 mil. lei - 
furnizorii de materiale; 1 mil. lei - combustibil, apă, energie; 3 mil. lei - salarii şi alte cheltuieli 
sociale, 0,5 mil. lei –taxe diverse; 0,25 mil. lei - cotizaţii; 0,25 mil. lei dobânzi plătite; 0,1 mil.lei 
dobânzi încasate şi 0,75 mil. lei dividend acordate acționarilor. În același an societatea a 
obţinut venituri totale de 15 mil lei. Să se determine valoarea adăugată netă și valoarea 
adăugată brută a întreprinderii.  

a) 5,5 mil. lei; 7,5 mil.lei; 
b) 6,5 mil. lei; 9 mil. lei; 
c) 5,5 mil. lei; 8 mil. lei; 
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d) 4,5 mil. lei, 7 mil.lei; 
e) 3,5 mil. lei, 2,5 mil. lei. 

 
157. Formalitățile de natură fiscală necesare înființării întreprinderii se referă la: 

a) condițiile asocierii persoanelor implicate în crearea întreprinderii; 
b) aportul financiar al acționarilor; 
c) stabilirea bazei de impozitare; 
d) înmatricularea la Registrul Comerțului; 
e) realizarea studiului fiscal. 

 
158. Diminuarea riscurilor prin diversificarea activităților unei întreprinderi este logica 
specifică: 

a)   creșterii orizontale; 
b) creșterii verticale în amonte; 
c) creșterii verticale în aval; 
d) creșterii conglomerat; 
e) francizării.  

 
159. Subfurnitura reprezintă: 

a) un contract îndelungat prin care un concedent se angajează să aprovizioneze concesionarul 
său cu produse ce poartă marca sa şi să îi acorde asistenţă tehnică; 

b) o modalitate specifică de externalizare care redă situația realizării în exterior a unei părți a 
activității întreprinderii;  

c) contract care uneşte pe o perioadă mai mare de timp două întreprinderi private, una franşizor 
şi alta franşizat; 

d) un tip de întreprindere în nume colectiv; 
e) o formă de asociere între un concesionar și un donator de ordine. 

 
160. În cazul în care un subfurnizor are dotarea și competențele care îl fac obligatoriu 
implicat în colaborarea cu donatorul de ordine, este vorba despre: 

a) franșiza de producție; 
b) franșiza de capacitate; 
c) franciză de specialitate; 
d) subfurnitura în cascadă; 
e) subfurnitura de specialitate. 

 
161. Care din următoarele elemente sunt luate în considerare de metoda calculului direct la 
determinarea necesarului pentru realizarea planului? 

a) volumul valoric al produsului prevăzut a fi fabricat; 
b) cantitatea de produs realizată în anul precedent; 
c) nomenclatorul produselor la care se folosește materia primă; 
d) norma de consum a materiei prime; 
e) resursele interne ale întreprinderii. 
 

162.  Stocul de siguranță pentru materiale se constituie atunci când: 
a) intervalul între două aprovizionări succesive este foarte mare; 
b) materia primă trebuie condiționată înainte de procesare; 
c) apar anomalii în ritmicitatea aprovizionărilor; 
d) transportul materialelor de la depozitele proprii către spațiile de producție durează mult; 
e) transportul intern durează mult. 
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163. Pentru realizarea produsului X, o întreprindere utilizează, printre altele, următoarele 
consumuri de materiale: tablă zincată din oțel de 2 mm– 1,5 mp/buc, ţeavă din oţel Ɵ 
40x2mm– 3 ml/buc şi pal melaminat 10x80cm – 6 plăci/buc. În planul pe anul 2016, se prevede 
realizarea a 4000 de bucăţi din produsul X. Cantităţile aflate la începutul anului în stoc au 
fost: tablă zincată din oțel de 2 mm – 225 mp, ţeavă oţel Ɵ 40x2mm – 400 ml şi pal melaminat 
10x80cm – 630 plăci. La finele anului, întreprinderea îşi propune dublarea acestor stocuri. În 
aceste condiţii, necesarul de aprovizionat pentru cele trei materiale (în ordinea de mai sus) va 
fi: 

a) 6.450 mp, 12.800 ml, 25.260 plăci; 
b) 12.000 mp, 24.000 ml, 48.000 plăci; 
c) 6.000 mp, 12.000 ml, 24.000 plăci; 
d) 6.225 mp, 12.400 ml, 24.630 plăci; 
e) 450 mp, 800 ml, 1.260 plăci. 

 
 

164. În formula de calcul a necesarului de aprovizionat într-o perioadă Na = Npl + Sf - Si, Npl 
reprezintă: 

a) necesarul pentru realizarea plăţilor; 
b) necesarul de material pentru realizarea activității planificate; 
c) necesarul pentru formarea stocurilor de materiale la sfârşitul perioadei de gestiune; 
d) nomenclatorul produselor la care se foloseşte materia primă, materialul, etc; 
e) nivelul efectiv al stocului, stabilit pe baza inventarierii. 
 

165. Întreprinderea Popeci S.A și-a planificat aprovizionarea, în anul 2016, a 10 piese din oțel 
forjat, după următorul program: 3 în 15 ianuarie, 3 în 15 martie și 4 în 15 iunie. Prelucrarea 
acestor piese nu poate începe mai devreme de 4 luni de zile, perioadă care presupune 
realizarea îmbătrânirii naturale din punct de vedere tehnologic (operația de detensionare). Ce 
tipuri de stoc vor reprezenta cele 10 piese la data de 16 iunie 2016? 

a) 6 stoc curent; 4 stoc condiționare; 
b) 3 stoc curent; 7 stoc condiționare; 
c) 3 stoc condiționare; 3 stoc curent; 4 stoc siguranță; 
d) 3 stoc curent; 3 stoc alertă; 4 stoc condiționare; 
e) 4 stoc curent; 7 stoc siguranță. 

 
166. Definirea profilului candidatului oferă informații și devine bază pentru: 

a) remunerarea personalului; 
b) carieră; 
c) selecție și angajare; 
d) motivarea personalului; 
e) îmbunătățirea condițiilor de muncă. 

 
167. Recrutarea externă are ca avantaj: 

a) permite realizarea politicii de promovare a întreprinderii; 
b) evită ”cosanguinitatea”; 
c) crește motivația angajaților; 
d) îmbunătățește imaginea întreprinderii pe piața forței de muncă; 
e) permite o salarizare mai puțin costisitoare. 

 
168. Remunerarea ”în regie” se caracterizează prin: 

a) este corelată cu randamentul individual; 
b) este specifică salariaților care lucrează efectiv în producția de unicate; 
c) se bazează pe existența unei norme; 
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d) este specifică personalului administrativ; 
e) presupune remunerarea fiecărui muncitor în funcție de randamentul echipei din care face 

parte. 
 
169. Politica de penetrare selectivă sau de luare a caimacului pieţei este specifică: 

a) fazei de studiu; 
b) fazei de lansare; 
c) fazei de creştere; 
d) fazei de maturitate; 
e) fazei de declin. 

 
170. Asimilarea în fabricaţie după licenţe străine prezintă următoarele avantaje: 

a) se reduce durata ciclului de asimilare; 
b) pot fi puse în fabricaţie produse aflate în faza de creştere a ciclului de viaţă; 
c) produsele asimilate sunt cu totul noi, originale; 
d) constituie un import de inteligenţă mai puţin costisitor pentru firmă; 
e) produsele nu sunt apărate prin brevete şi, deci, pot fi copiate întocmai. 

 
171. Asimilarea în fabricaţie pe baza modelelor de referinţă presupune: 

a) o intensă activitate de creativitate realizată într-un cadru organizatoric corespunzător; 
b) o perioadă de exclusivitate pe piaţă; 
c) introducerea în fabricaţie a unor produse considerate ca fiind cele mai bune realizări pe plan 

mondial; 
d) documentarea pe baza studierii unor produse fabricate în străinătate şi care se află deja pe 

piaţă; 
e) conceperea unor produse cu aceleaşi caracteristici tehnice în raport cu cele existente pe piaţă. 
 

172. În aprecierea eficienţei asimilării în fabricaţie a produselor noi, rata eficienţei 
economice exprimă un raport între: 

a) masa anuală a profitului şi costurile totale de producţie; 
b) masa anuală a profitului şi cifra de afaceri; 
c) masa anuală a profitului şi valoarea activelor folosite în executarea produsului; 
d) efectul economic anual şi efortul investiţional; 
e) cifra de afaceri şi volumul cheltuielilor pentru cercetare. 

 
173. O societate comercială va introduce în fabricaţie în anul următor un nou produs. Costul 
variabil unitar va atinge nivelul de 40 lei/buc. Costurile fixe specifice structurii unde se 
realizează produsul vor fi de 155.750 lei anual. Preţul de vânzare acceptat de piață va fi de 75 
lei/buc. Care vor fi pragul critic și cantitatea ce trebuie produsă pentru ca întreprinderea să 
atingă un nivel al rentabilității de 15% față de costurile totale ale produsului? 

a) qcr = 44530 buc.; 61770 buc.; 
b) qcr = 44500 buc.; 61799 buc.; 
c) qcr = 6.304 buc.; 77815 buc.; 
d) qcr = 4450 buc.; 6177 buc.; 
e) qcr = 4453 buc.; 6166 buc. 

 
174. Termenul de piaţă, în sens restrâns, este folosit pentru a exprima: 

a) ansamblul publicului susceptibil de a exercita o influenţă asupra vânzărilor unui produs; 
b) activităţile unei organizaţii în rândul clienţilor; 
c) mărimea, structura şi tendinţele evoluţiei vânzărilor unui produs sau serviciu; 
d) aria de acoperire cu sfera de bunuri, de către o firmă; 
e) volumul vânzărilor către un segment de cumpărători. 
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175. În accepţiune mai largă termenul de piaţă desemnează: 
a) evoluţia generală a vânzărilor unui serviciu sau produs; 
b) volumul vânzărilor exprimat în unităţi fizice, convenţionale sau monetare; 
c) ansamblul publicului susceptibil de a exercita o influenţă asupra vânzărilor unui produs sau, 

mai general, asupra activităţilor unei organizaţii, public compus din indivizi, întreprinderi 
sau instituţii; 

d) consumatorii, respectiv utilizatorii unui produs sau serviciu; 
e) piaţa generică. 

 
176. Considerând produsul principal pneurile, ce fel de piaţă constituie automobilele: 

a) piaţă învecinată; 
b) piaţă suport; 
c) piaţă generică; 
d) piaţă principală; 
e) piaţă globală. 

 
177. Proiectul de studiu de piaţă este un document care trebuie să cuprindă: 

a) piaţa care trebuie investigată sub aspect cantitativ şi calitativ pentru a obţinere informaţii la 
un cost minim; 

b) datele cu privire la consumatori si concurenti; 
c) personalul care va efectua studiul; 
d) bugetul alocat şi programarea în timp  a studiului; 
e) ierarhia nevoilor pe care firma şi le propune să le satisfacă cu produse. 

 
178.  Informaţiile din sursele primare: 

a) aparţin tuturor celor interesaţi de o problemă de piaţă; 
b) presupun costuri mai mici faţă de celelalte surse; 
c) se obţin direct de la cei care intervin pe piaţă; 
d) sunt preferate cu prioritate celorlalte informaţii, datorită exactităţii lor şi uşurinţei de 

procurare; 
e) nu răspund cu precizie problemei ridicate. 

 
179.  Metodele nonprobabilistice de eşantionare se disting prin următoarele: 

a) sunt mai  costisitoare dar mai uşor de aplicat; 
b) au o arie de aplicare din ce în ce mai extinsă; 
c) grad ridicat de libertate pentru anchetatori în a alege persoanele de intervievat; 
d) nu oferă rezultate satisfăcătoare în raport cu metodele probabilistice; 
e) nu există reguli precise în constituirea eşantionului datorită caracterului nealeator al 

prelevării eşantionului. 
180.  Studiile calitative prezintă următoarele caracteristici: 

a) se efectuează adesea pentru a aprofunda rezultatele unei anchete prin sondaj; 
b) ajută la elaborarea chestionarelor; 
c) exclud studiile cantitative; 
d) succed, în general, studiile cantitative deoarece sunt complementare; 
e) acordă atenţie mărimii eşantionului. 

 
181.  Care dintre metodele de eşantionare enumerate mai jos nu oferă fiecărui element al 

bazei de sondaj şanse egale pentru a fi investigat: 
a) metoda sondajului în ciorchine; 
b) metoda cotelor; 
c) metoda sondajului în trepte; 
d) metoda itinerariilor; 
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e) metoda extragerii sistematice. 
 
182.  Care din strategiile de segmentare a pieţei costă mai scump  dar permite mai buna 

acoperire a pieţei: 
a) strategia nediferenţiată; 
b) strategia diferenţiată; 
c) strategia axată pe un singur segment; 
d) strategia axată pe un număr restrâns de segmente; 
e) strategia concentrată. 

 
183.  Care din următoarele strategii de segmentare a pieţei permite realizarea celor mai 

mari economii la costuri: 
a) strategia diferenţiată; 
b) strategia nediferenţiată; 
c) strategia concentrată pe un singur segment; 
d) strategia concentrării pe un număr restrâns de segmente; 
e) nu există deosebiri, în această privinţă de la o strategia la alta. 

 
184.  În legătură cu marca de produs se pot face următoarele afirmaţii: 

a) reprezintă o componentă a produsului; 
b) reprezintă un nume, un  simbol, un semn sau un desen ori o combinaţie a acestora; 
c) reprezintă un rezultat al poziţionării produsului; 
d) serveşte la diferenţierea consumatorilor; 
e) reprezintă un element al inovării de produs. 

 
185.  Strategia de marcă de produs aleasă adesea de către distribuitori prin care sunt  

atenuate atât efectele de sinergie pozitive cât şi cele negative se referă la: 
a) aceeaşi marcă pentru toate produsele; 
b) singură marcă pentru întreaga linie de produse; 
c) marcă generică cu un complement pe produs; 
d) marcă pentru întreaga linie cu un complement pe produs; 
e) marcă pentru fiecare produs. 

 
186.  Marca de produs trebuie să fie: 

a) alcătuită din cuvinte scurte, cu minimum de silabe pentru a facilita pronunţia şi memorarea; 
b) aceeaşi pentru toate produsele firmei; 
c) inconfundabilă cu sigla sau denumirea firmei; 
d) aceeasi cu cea a produselor identice ale concurentilor ; 
e) un nume propriu, cu rezonanţă, de preferinţă (Renault, Ford, Pierre Cardin, etc.). 

 
187.  Nivelul preţurilor pe care le practică o anumită întreprindere poate fi stabilit ţinând 

seama de: 
a) costuri, inflaţie, cerere; 
b) ofertă, cerere, concurenţă; 
c) costuri, ofertă, inflaţie; 
d) costuri, concurenţă, cerere; 
e) cerere, ofertă, inflaţie. 

 
188.  Opţiunea pentru politica de preţ de luare a caimacului este justificată în următoarele 

cazuri: 
a) atunci când vânzările sunt mai puţin sensibile la preţ în faza de lansare; 
b) când se ştie că produsul va fi ameninţat de o vie concurenţă încă de la lansarea pe piaţă; 
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c) cand piata este in crestere; 
d) când se pot realiza economii la costurile unitare prin lansarea unor cantităţi mari; 
e) când se doreşte o rentabilizare rapidă a întreprinderii. 

 
189.  Inconvenientele politicii de preţ care se referă la penetrarea rapidă a pieţei constau în : 

a) frânarea evoluţiei vânzărilor; 
b) incitarea concurenţilor de a se instala pe piaţă; 
c) speranţa obţinerii unor marje substanţiale; 
d) dificultatea de a fi aplicata; 
e) presupune existenţa unui volum mare de stocuri. 

 
190.  Preţul psihologic optim sau de acceptabilitate indică: 

a) preţul care conduce întotdeauna la profitul cel mai mare; 
b) preţul corespunzător celei mai înalte calităţi a produsului; 
c) scorul intenţiilor de cumpărare; 
d) preţul corespunzător stărilor psihologice ale cumpărătorilor; 
e) cea mai mare abatere între curba preţurilor minime şi cea a preţurilor maxime. 

 
191.  Cauzele externe care motivează decizia de reducere a preţurilor se referă la 

următoarele: 
a) reducerea preţului unui produs de către un concurent redutabil când acesta urmăreşte 

lichidarea stocului; 
b) reducerea   preţului unui produs de către concurenţi cu ocazia promotiilor; 
c) lipsa de omogenitate a produselor; 
d) rivalitatea dintre angrosişti şi detailişti; 
e) intenţia de înlăturare a concurenţilor de pe piaţă. 

 
192.  Dintre motivele care pot explica o creştere a preţurilor enumerăm: 

a) modificarea costurilor în urma introducerii de noi tehnologii; 
b) decizia de ameliorare a productivitatii; 
c) iniţierea unor acţiuni promoţionale costisitoare; 
d) dorinţa de a sublinia calitatea deosebită a produselor noi; 
e) voinţa de modificare a imaginii produsului. 

 
193.  Metodele de selecţie a circuitelor de distribuţie nu se referă la: 

a) compararea costurilor şi a nivelelor de vânzare; 
b) compararea indicilor de randament; 
c) calculul marjelor practicate de distribuitori; 
d) modelul de compensare; 
e) calculul raportului dintre profitul obţinut (diferenţă între cifra de afaceri şi costul de 

distribuţie) şi costul de distribuţie. 
 
194.  În care din următoarele posibilităţi de distribuţie ale fabricantului angrosistul este, în 

general, absent, deoarece fabricantul îşi concentrează toate eforturile asupra 
detailismului: 
a) în cazul distribuţiei exclusive; 
b) în cazul distribuţiei intensive; 
c) în cazul distribuţiei diferenţiate; 
d) în cazul distribuţiei selective; 
e) în cazul distribuţiei concentrice. 
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195.  Modelul implicării minimale folosit în cadrul mecanismului de acţiune al publicităţii 
presupune o succesiune de etape după cum urmează: 
a) mesaj-cunoaştere-acţiune-comportament; 
b) mesaj-comportament-atitudine-cunoaştere; 
c) cunoaştere-mesaj-comportament-acţiune; 
d) mesaj-cunoaştere-comportament-atitudine; 
e) cunoaştere-acţiune-comportament-mesaj. 

 
196.  Care din următoarele modalităţi nu trebuie să facă parte din rândul celor de stabilire a 

bugetelor de publicitate: 
a) fixarea bugetului de publicitate în funcţie de disponibilităţile pe termen scurt ale 

întreprinderii; 
b) stabilirea bugetului pe baza numărului nonconsumatorilor absoluţi ai unui produs; 
c) fixarea bugetului prin stabilirea unui procent din vânzările previzionate; 
d) stabilirea bugetului pe baza analizei obiectivelor specifice acestei activitati; 
e) stabilirea bugetului în funcţie de estimarea cheltuielilor publicitare ale concurenţei. 

 
197.  Să se stabilească numărul de vânzători cunoscând următoarele: 
- piaţa este alcătuită din 500 detailişti; 150 de angrosiști şi 50 clienţi direcţi; 
- detailiştii trebuie să fie vizitaţi de 24 de ori pe an, angrosiştii de 12 ori, iar clienţii direcţi 

de 4 ori; 
- un reprezentant efectuează 500 de vizite pe an. 

a) numărul de vânzători este de 29; 
b) numărul de vânzători este 27; 
c) numărul de vânzători este 26; 
d) numărul de vânzători este de 36; 
e) numărul de vânzători este 28. 

 
198.  Dacă eroarea acceptată este de 4%, coeficientul ce corespunde probabilităţii cu care se 

garantează rezultatele este 2, iar proporţia populaţiei ce posedă caracteristica investigată 
este necunoscută numărul persoanelor ce trebuie investigate este: 

a) 1300; 
b) 2400; 
c) 625; 
d) 500; 
e) 950. 

 
199.  O societate producătoare are de optat între două variante de distribuţie. Utilizarea 

primului canal va face ca nivelul vânzărilor să fie de 10 mil. lei. Costurile de distribuţie se 
situează la 1 mil. lei. Distribuirea pe cel de-al doilea canal va angaja costuri de 850 mii lei. 
Care va trebui să fie volumul minim al vânzărilor pe cel de al doilea canal pentru ca 
indicele de randament asociat să fie cel puțin la nivelul indicelui aferent primei variante? 

a) 9 mil.; 
b) 11 mil.; 
c) 7,5 mil.; 
d) 8 mil.; 
e) 8,5 mil. 

 
200.  Compartimentul de marketing al unei societăţi îşi propune să determine partea de 

publicitate. Cifra de afaceri este 5 mil. lei iar bugetul de publicitate 250 mii lei. Firma 
lider deţine 40% din cifra de afaceri a ramurii, iar vânzările anuale ating 25 mil. lei. 
Cheltuielile cu publicitatea ale firmei lider reprezintă 4% din cifra de afaceri, şi totodată 
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50% din publicitatea totală la nivel de ramură. Care va fi partea de publicitate a 
societăţii? 
a) 10%; 
b) 12,5%; 
c) 15%; 
d) 20%; 
e) 25%. 
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CAPITOLUL V 
FINANŢE PUBLICE 

 
201. În categoria resurselor financiare publice nu se includ: 

a. resursele bugetului de stat; 
b. resursele populaţiei; 
c. resursele bugetelor locale; 
d.  resursele bugetului trezoreriei statului; 
e. resursele bugetelor instituţiilor publice. 

 
202. Care sunt resursele financiare publice care deţin cea mai mare pondere în totalul 

resurselor? 
a. veniturile nefiscale; 
b.  împrumuturile interne; 
c. împrumuturile externe; 
d. impozitele; 
e. resursele instituţiilor publice. 

 
203. Care dintre următorii factori nu influenţează creşterea nivelului resurselor financiare 

publice? 
a. factorii economici; 
b. factorii sociali; 
c. factorii demografici; 
d. factorii monetari; 
e. factorii psihologici. 

 
204. Din punct de vedere al conţinutului economic, nu reprezintă categotrie de resurse: 

a. prelevări obligatorii; 
b. resurse de trezorerie; 
c. resurse curente; 
d. resurse mobilizate prin intermediul împrumuturilor; 
e. resurse obţinute pe calea emisiunii monetare. 

 
205. Resursele de trezorerie sunt constituite din: 

a. impozite şi taxe de la agenţii economici; 
b. impozite şi taxe de la populaţie; 
c. împrumuturi pe termen scurt; 
d. împrumuturi pe termen lung; 
e. împrumuturi pe termen mediu. 

 
206. În categoria resurselor curente se includ: 

a. veniturile fiscale şi nefiscale; 
b. emisiunea de bani de hârtie; 
c. veniturile din emisiunea monetară; 
d. împrumuturile interne; 
e. împrumuturile externe. 

 
207. În categoria resurselor financiare interne nu se includ: 

a. împrumuturile de stat interne; 
b. impozite şi taxe; 
c. donaţii interne; 
d. ajutoare externe; 
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e. veniturile de la întreprinderile şi proprietăţile de stat. 
 
208. Precizaţi care sunt veniturile care intră în categoria veniturilor nefiscale? 

a. impozitele pe venit; 
b. chiriile încasate de instituţiile publice; 
c. accizele; 
d. taxa pe valoarea adăugată; 
e. impozitul pe profit. 

 
209. Taxa: 

a. este o prelevare impusă prin forţa de constrângere a statului; 
b. nu necesită existenţa unei contraprestaţii directe şi imediate din partea statului; 
c. reprezintă suma de bani plătită de o persoană fizică sau juridică pentru un serviciu prestat 

plătitorului de către stat; 
d. este o prelevare impusă tuturor persoanelor fizice sau juridice realizatoare de venituri; 
e. are caracter obligatoriu pentru toţi salariaţii. 

 
210. Impozitele îndeplinesc un rol care se manifestă pe următoarele planuri: 

a. financiar şi economic; 
b. industrial şi comercial; 
c. demografic şi umanitar; 
d. educaţional şi al ocupării forţei de muncă; 
e. ecologic şi de dezvoltare durabilă. 

 
211. Care dintre următorii factori sunt consideraţi factori externi sistemului de impunere 

de care trebuie să se ţină seama în fundamentarea nivelului fiscalităţii: 
a. progresivitatea cotelor de impunere; 
b. modul de determinare a materiei impozabile; 
c. nivelul fiscalităţii în alte ţări; 
d. priorităţile Fondului Monetar Internaţional şi al Organizaţiei Economice pentru Cooperare si 

Dezvoltare ; 
e. corecţiile operate asupra cuantumului impozitului. 

 
212. Printre elementele impozitului nu se numără: 

a. plătitorul; 
b. suportatorul; 
c. asieta; 
d. obiectul impunerii; 
e. încasatorul. 

 
213. După frecvenţa cu care se încasează la bugetul statului, impozitele pot fi: 

a. impozite financiare; 
b. impozite pe venit; 
c. impozite pe avere; 
d. impozite permanente; 
e. impozite pe circulaţia averii. 

 
214. Impozitele reale: 

a. sunt formate din impozitele pe venit şi impozitele pe avere; 
b. se stabilesc în legătură cu anumite obiecte materiale (de ex., pământul, clădirile, fabricile 

etc.); 
c. sunt considerate a fi impozite subiective; 
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d. ţin cont de situaţia personală a contribuabilului; 
e. în zilele noastre au dispărut în totalitate. 

 
215. Egalitatea în faţa impozitului presupune: 

a. ca impunerea să se facă în acelaşi mod pentru toate persoanele fizice şi juridice; 
b. diferenţierea sarcinii fiscale de la o persoană la alta; 
c. ca impunerea să diferenţieze activităţile economice; 
d. ca impunerea să se facă în funcţie de situaţia personală a subiectului impozabil; 
e. diferenţierea sarcinii fiscale în funcţie de mărimea materiei impozabile. 

 
216. Respectarea echităţii fiscale, în practică, presupune îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: 
a. impunerea să fie parţială, să nu cuprindă toate categoriile sociale care realizează venituri 

dintr-o anumită sursă; 
b. legiferarea şi acordarea ajutorului social persoanelor fără venit; 
c. egalizarea sarcinii fiscale; 
d. utilizarea unei singure cote de impunere; 
e. diferenţierea sarcinii fiscale în funcţie de puterea contributivă a fiecărui contribuabil. 

 
217. Impunerea în cote proporţionale: 

a. nu ţine seama de venitul sau averea contribuabilului; 
b. este o manifestare directă a principiului universalităţii bugetare; 
c. presupune aplicarea aceleiaşi cote de impozit indiferent de mărimea obiectului impozabil; 
d. constă în aceea că, odată cu creşterea venitului are loc şi creşterea cotei impozitului; 
e. presupune divizarea materiei impozabile în mai multe părţi. 

 
218. Care dintre cotele de impunere utilizate în prezent răspunde cel mai bine principiului 

echităţii fiscale: 
a. cotele proporţionale; 
b. cotele progresive simple; 
c. cotele progresive compuse; 
d. cotele regresive; 
e. cotele fixe. 

 
219. Pentru ca un impozit să aibă un randament fiscal ridicat trebuie să  îndeplinească 

următoarele condiţii: 
a. să nu fie influenţat, într-un sens sau altul, de mutaţiile de ordin conjunctural ale ciclului 

economic; 
b. să aibă un caracter permanent; 
c. să nu existe posibilităţi, legale sau nelegale, de sustragere de la impunere a unei părţi din 

materia impozabilă; 
d. să poată fi adaptat în permanenţă necesităţilor de venituri ale statului; 
e. randamentul său nu trebuie să crească concomitent cu creşterea volumului producţiei. 

 
220. Evaluarea pe baza semnelor exterioare: 

a. se realizează pe baza declaraţiei unei terţe persoane; 
b. este o metodă directă de evaluare a materiei impozabile; 
c. este specifică impozitelor de tip real; 
d. permite stabilirea doar cu exactitate a valorii obiectului impozabil; 
e. elimină total posibilitatea sustragerii de la impunere a unei părţi din materia impozabilă. 
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221. Care dintre următoarele criterii nu constituie criterii de impunere utilizate în practica 
fiscală internaţională: 

a. criteriul originii veniturilor; 
b. criteriul rezidenţei; 
c. criteriul creditării obişnuite; 
d. criteriul domiciliului; 
e. criteriul naţionalităţii. 
 

222. Conform criteriului originii veniturilor, impunerea se efectuează de către autoritatea 
fiscală: 

a. din ţara căreia îi aparţine rezidentul; 
b. din ţara pe al cărei teritoriu s-au realizat veniturile; 
c. din ţara de origine a persoanei realizatoare de venituri; 
d. stabilită prin înţelegere cu realizatorul de venituri; 
e. dintr-o terţă ţară. 
 

223. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la dubla impunere juridică internaţională 
este adevărată? 

a. reprezintă supunerea la impozit a aceleiaşi materii impozabile şi pentru aceeaşi perioadă de 
timp, de către două sau mai multe autorităţi fiscale din ţări diferite; 

b. reprezintă supunerea la impozit a aceleiaşi materii impozabile şi pentru aceeaşi perioadă de 
timp, de către aceeaşi autoritate fiscală; 

c. reprezintă supunerea la impozit a aceleiaşi materii impozabile şi pentru perioade de timp 
diferite, de către două sau mai multe autorităţi fiscale din ţări diferite; 

d. exprimă gradul de fiscalitate dintr-o anumită ţară; 
e. este consecinţa politicilor economice protecţioniste. 
 

224. Procedeul scutirii totale, ca metodă de evitare a dublei impuneri internaţionale constă 
în faptul că: 

a. din venitul total obţinut (în cele două state) se deduce impozitul aferent venitului obţinut în 
străinătate, după care se impozitează cu cote progresive compuse (tranşe); 

b. din impozitul total datorat în ţara de reşedinţă se deduce impozitul plătit în străinătate; 
c. venitul obţinut în străinătate se adaugă la venitul obţinut în ţara de reşedinţă pentru a se stabili 

cota progresivă de impozit; 
d. venitul realizat în străinătate de rezidentul unei ţări, care a fost impus în acea ţară, se deduce în 

întregime din venitul total impozabil în ţara de reşedinţă; 
e. toate variantele de mai sus. 

 
225. În cazul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice au calitatea de  subiect al 

impunerii: 
a. suveranii şi familiile regale; 
b. persoanele fizice rezidente şi nerezidente care realizează venituri pe teritoriul unui anumit 

stat; 
c. diplomaţii străini acreditaţi în ţara respectivă; 
d. persoanele nerezidente care se află în tranzit pe teritoriu unui anumit stat; 
e. militarii şi persoanele fizice care realizează venituri până la un anumit plafon. 

 
226. Pentru a se obţine venitul impozabil, din venitul brut se scad: 

a. impozitul pe venit; 
b. cheltuielile pentru coşul zilnic; 
c. dobânzile încasate pentru creditele acordate; 
d. sumele prelevate la fondul de dezvoltare; 
e. primele de asigurare. 
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227. Care  sunt  avantajele  pe  care  le  prezintă  impunerea separată a veniturilor 
persoanelor fizice? 

a. nu tratează în mod diferenţiat veniturile în ceea ce priveşte modul de aşezare şi nivelul de 
cote; 

b. avantajează persoanele care realizează venituri din mai multe surse ce cad sub incidenţa 
unor impozite diferite; 

c. nu ţine cont de natura veniturilor, de sursele lor de provenienţă; 
d. intră sub incidenţa efectelor progresivităţii impunerii; 
e. evită apariţia dublei impuneri. 

 
228. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice se aşază pe ansamblul persoanelor care 

au participat la realizarea acestora în cazul: 
a. impozitelor pe veniturile din salarii, dobânzi şi rente; 
b. impozitelor pe clădiri şi terenuri; 
c. impozitului agricol; 
d. impozitului pe profit; 
e. impozitelor pe avere. 

 
229. Care sunt trăsăturile specifice societăţilor de persoane? 

a. există o delimitare precisă între patrimoniul societăţii şi averea asociaţilor; 
b. există o delimitare precisă între răspunderea persoanelor asociate faţă de actele şi faptele 

săvârşite de societate; 
c. este dificilă distincţia între averea fiecărei persoane asociate şi patrimoniul societăţii; 
d. impunerea veniturilor societăţilor de persoane se face numai pe baza sistemului aplicat 

veniturilor persoanelor juridice; 
e. societăţile de persoane se pot organiza ca societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere 

limitată. 
 

230. În cazul persoanelor juridice, pentru determinarea venitului brut se porneşte, de 
regulă, de la rezultatele de bilanţ ale activităţilor desfăşurate, la care se adaugă, printre 
altele: 
a. rezultatele aferente stocurilor şi veniturile din câştigurile de capital; 
b. prelevările la fondul de rezervă, chiriile plătite, dobânzile la creditele bancare; 
c. dobânzile plătite şi prelevările la fondul de rezervă; 
d. pierderile din activitatea anului curent şi din anii precedenţi; 
e. unele prelevări în scopuri social-culturale. 

 
231. Impozitul pe veniturile societăţilor de capital se determină, de regulă, cu ajutorul 

cotelor: 
a. fixe; 
b. regresive; 
c. progresive simple (globale); 
d. progresive compuse (pe tranşe); 
e. proporţionale. 

 
232. Impozitele pe substanţa averii se încadrează în categoria impozitelor: 

a. pe sporul de avere dobândit în timp de război; 
b. pe plusul de valoare imobiliară; 
c.  propriu-zise asupra averii; 
d.  asupra creşterii averii; 
e.  pe circulaţia averii. 
 

233. În categoria impozitelor pe circulaţia averii cu titlu oneros, se cuprind: 
a. impozitul asupra activului net; 
b. impozitul pe hârtii de valoare; 
c. impozitele pe donaţii; 
d. impozitul pe succesiuni; 
e. impozitul pe plusul de valoare imobiliară. 
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234. Obiectul impozitului asupra câştigului de capital este reprezentat de: 

a. profitul care depăşeşte nivelul perioadei luate ca bază; 
b. profitul care depăşeşte o anumită rată faţă de capitalul investit; 
c. diferenţa dintre valoarea de cesiune şi valoarea de achiziţie, corectată cu reevaluările 

autorizate de lege şi cu lucrările sau amenajările efectuate de proprietari; 
d. averea primită drept donaţie de o persoană fizică; 
e. averea lăsată ca moştenire din care au fost deduse datoriile care o grevează. 

 
235. Pentru veniturile societăţilor de capital există următoarele soluţii de impunere: 

a.   toate răspunsurile de mai jos; 
b. se impune numai profitul brut aferent activităţii de exploatare; 
c. se impun separat profitul rămas la dispoziţia societăţii şi apoi dividendele repartizate 

acţionarilor; 
d. se impune în cote mai reduse atât profitul brut al societăţii cât şi dividendele; 
e. se impune profitul net al societăţii cât şi dividendele repartizate acţionarilor. 

 
236. Care sunt cotele de impozit utilizate în cazul impozitului pe donaţii şi factorii care 

influenţează nivelul acestor cote? 
a. cote (sume) fixe pe unitatea de impunere în funcţie de gradul de rudenie între donator şi 

donatar; 
b. cote proporţionale în funcţie de valoarea averii donate şi de momentul şi scopul donaţiei; 
c. cote progresive în funcţie de valoarea averii donate, gradul de rudenie între donator şi 

donatar şi de momentul şi scopul donaţiei; 
d. cote procentuale influenţate de mărimea materiei impozabile din care au fost deduse în 

prealabil datoriile care grevează donaţia; 
e. cote progresive în funcţie de mărimea materiei impozabile din care au fost deduse în 

prealabil datoriile care grevează donaţia. 
 
237. Care din următoarele trăsături sunt caracteristice pentru impozitele indirecte? 

a. sunt impozite nominative, stabilite pe plătitori (subiecţi, contribuabili); 
b. ţin seama de veniturile, averea sau situaţia personală a contribuabililor; 
c. nu afectează veniturile nominale, ci numai veniturile reale ale contribuabililor; 
d. cuantumul şi termenele de plată a impozitelor indirecte sunt precis stabilite şi aduse din timp 

la cunoştinţa contribuabililor; 
e. în cazul impozitelor indirecte nu se face distincţie între contribuabilul legal (subiect sau 

plătitor) şi contribuabilul real (suportatorul impozitului). 
 
238. Ce avantaje prezintă impozitele indirecte? 

a. sunt mai echitabile decât impozitele directe deoarece sunt stabilite în cote proporţionale şi 
deci sunt suportate în egală măsură de către toţi contribuabilii; 

b. productivitatea lor este destul de ridicată şi procură în mod operativ resurse financiare pentru 
stat; 

c. plata impozitelor indirecte are întotdeauna un caracter voluntar, facultativ; 
d. randamentul lor fiscal este stabil, nefiind influenţat de conjunctura economică; 
e. nu contribuie la fenomentul de anestezie fiscală. 

 
239. Ce deficienţă prezintă impozitele indirecte? 

a. randamentul instabil; 
b. amplifică evaziunea fiscală; 
c. productivitatea lor este destul de redusă; 
d. prezintă fenomenul de "anestezie fiscală"; 
e. echitate moderată. 
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240. Care din următoarele reprezintă forme de manifestare a impozitelor indirecte? 
a. impozitul pe capitalul mobiliar; 
b. impozitul de donaţii; 
c. impozitul pe circulaţie; 
d. impozitul pe plusul de valoare imobiliară; 
e. taxa asupra mijloacelor de transport. 

 
241. Ce categorii de mărfuri vizează taxele de consumaţie pe produs? 

a. bunuri de uz curent care au cerere elastică; 
b. bunuri de uz curent consumate în cantităţi mari şi care au cerere inelastică; 
c. bunuri de capital; 
d. bunuri destinate investiţiilor; 
e. bunuri destinate producţiei. 

 
242.   Ce neajuns prezintă accizele aşezate în cote procentuale asupra preţului de vânzare al 

mărfurilor? 
a. fac dificilă calcularea sumelor ce trebuie plătite de importatori; 
b. nu permit adaptarea impozitului la fluctuaţiile monetare; 
c. facilitează frauda fiscală prin practicarea în facturi a unor preţuri false; 
d. necesită actualizări periodice a nivelului impozitului; 
e. presupun costuri de percepere mai ridicate. 

 
243. Care este baza de calcul a impozitului pe cifra de afaceri netă (TVA)?: 

a. cifra de afaceri brută; 
b. preţul de vânzare al mărfurilor supuse impozitării; 
c. diferenţa între preţul de vânzare şi acciză; 
d. valoarea adăugată în fiecare stadiu al circuitului economic; 
e. costul complet al producţiei vândute. 

 
244. Cum se poate determina cuantumul taxei pe valoarea adăugată datorată bugetului de 

stat? 
a. prin aplicarea cotei de impozit asupra valorii obţinute la finalul circuitului economic; 
b. prin aplicarea cotei proporţionale asupra preţului de vânzare din stadiul anterior, din rezultatul 

obţinut scăzându-se taxa pe valoarea adăugată aferentă stadiului anterior; 
c. prin aplicarea cotei de impozit asupra preţului de vânzare din stadiul respectiv, din rezultatul 

obţinut scăzându-se taxa (calculată în acelaşi mod) aferentă preţului de vânzare din stadiul 
anterior; 

d. prin aplicarea cotei de impozit asupra diferenţei dintre preţul de vânzare şi preţul de 
cumpărare din stadiul respectiv, din rezultatul respectiv scăzându-se taxa pe valoarea 
adăugată aferentă stadiului anterior; 

e. prin aplicarea cotei de impozit asupra valorii adăugate din stadiul respectiv, din rezultatul 
obţinut scăzându-se taxa pe valoarea adăugată aferentă stadiului anterior.  

 
245. Un contribuabil realizează într-un an fiscal un venit impozabil de 2.000 u.m. Precizaţi în 

care din următoarele situaţii el va suporta cel mai mare impozit, dacă în ţara de 
referinţă se practică următoarele cote de impunere: 

a)   până la 1.000 u.m. – 10%; 
între 1.001-1.700 u.m. – 100 u.m. +12% pentru ce depăşeşte 1.000 u.m.; 
între 1.701-2.500 u.m. – 184 u.m. +15% pentru ce depăşeşte 1.700 u.m.; 

b) cota unică de 15%; 
c) cote progresive simple: 

până la 1.000 u.m. – 12%; 
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între 1.001-1.500 u.m. – 15% ; 
între 1.501-2.000 u.m. – 18%; 
între 2.001-2.500 u.m. – 19%. 
d) cote progresive compuse: 
până la 800 u.m. – 12% 
între 801-1200 – 96 u.m. +14% pentru ce depăşeşte 800 u.m.; 
între 1201-1800 u.m. – 152 u.m. +18% pentru ce depăşeşte 1200 u.m.; 
peste 1800 u.m. – 260 u.m. +25% pentru ce depăşeşte 1800 u.m.; 
e) cota unică de 17%. 
În care dintre cele cinci cazuri plăteşte cel mai mare impozit? 

Rezolvare 
 
a) În primul caz, contribuabilul se încadrează în clasa de venituri cuprinsă între 1.701-2.500 u.m., 
deci impozitul este: 
 
 I = 184+(2.000-1.700)x15%=229 u.m. 
 
b) În acest caz, impozitul este: 
 
 I = 2.000x15%=300 u.m. 
 
c) În acest caz materia impozabilă se fracționează pe tranșe de venit, fiecărei tranșe i se aplică cota 
corespunzătoare de impunere, impozitul total fiind egal cu suma impozitelor aferente fiecărei 
tranșe: 
  
 I = 1.000x12%+500x15%+500x18%= 285 u.m. 
 
d) Contribuabilul se încadrează în clasa de venit de peste 1.800 u.m., deci impozitul datorat va fi: 
 
 I = 260+200x25%= 310 u.m. 
 
e) În acest caz impozitul va fi: 
 
 I = 2.000x17%=340 u.m.  
 
Se constată că cel mai mare impozit este suportat în varianta de impunere de la litera e).  

 
246. Un contribuabil realizează, din surse diferite, următoarele venituri: 3.000 u.m., 5.000 

u.m. şi respectiv, 6.000 u.m. În ţara de rezidenţă se practică impozitarea separată şi se 
folosesc următoarele cote progresive compuse:  

- până la 2.000 u.m. – scutit; 
- între 2.001-3.500 u.m. – 15% pentru ce depăşeşte 2.000 u.m.; 
- între 3.501-5.000 u.m. – 225 +20% din ce depăşeşte 3.500 u.m.; 
- între 5.001- 7.500 u.m. - 525 +25% din ce depăşeşte 5.000 u.m.; 
- peste 7.500 u.m. – 1.150 +30% din ce depăşeşte 7.500 u.m.; 

Care dintre variantele de răspuns este corectă? 
a) impozitul total plătit este de 3.100 um; 
b) venitul net al contribuabilului este de 10.900 u.m.; 
c) pentru primul și al treilea venit contribuabilul plătește un impozit calculat în valoare de 925 

u.m.; 
d) pentru al doilea venit contribuabilul este scutit de impozit; 
e) impozitul plătit de contribuabil pentru ultimele două venituri este de 675 u.m. 
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Rezolvare 
 
Se calculează impozitul (I) și venitul net (Vn) aferent fiecărei surse de venit: 
 
- pentru venitul de 3.000 u.m: 
 
 I1=(3.000-2.000)x15%=150 u.m. 
 
 Vn

1 = 3.000-150=2.850 u.m. 
 
- pentru venitul de 5.000 u.m.: 
 
 I2 = 225+(5.000-3.500)x20%=525 u.m. 
 
 Vn

2 = 5.000-525=4475 u.m. 
 
- pentru venitul de 6.000 u.m.: 
 
 I3 = 525+(6.000-5.000)x25%=775 u.m. 
 
 Vn

2 = 6.000-775=5225 u.m. 
 
a) Impozitul total plătit este: 
 
 It = 150+525+775=1.450 u.m., deci răspunsul este fals; 
 
b) Venitul net total al contribuabilului este: 
 
 Vn

t = 2.850+4.475+5.225 = 12.550 u.m., deci răspunsul este fals; 
 
c) Pentru primul și al treilea venit impozitul plătit este de: 
 
  I = 150+775 = 925 u.m., deci răspunsul este corect; 
 
d) Pentru cel de-al doilea venit impozitul datorat este de 525 u.m., deci răspunsul este fals; 
 
e) Pentru ultimele două venituri impozitul este de: 
 
 I = 525+775=1.300 u.m., deci răspunsul este fals. 
 
Răspunsul corect este c). 
 
 
247. Doi contribuabili realizează venituri astfel: 
A) primul realizează un venit de 15.000 u.m. şi un venit de 10.000 u.m., cele două venituri 

impozitându-se separat după următoarele cote progresive compuse: 
- până la 3.000 u.m.- scutit; 
- între 3.001-7.000 u.m. – 10%; 
- între 7.001-10.000 u.m.- 400 u.m.+15% din ce depăşeşte 7.000 u.m.; 
- între 10.001-15.000 u.m.-850 u.m.+20% din ce depăşeşte 10.000 u.m.; 
- între 15.001-20.000 u.m.- 1.850 u.m.+25% din ce depăşeşte 15.000 u.m.; 
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- peste 20.000 u.m.-3.100 u.m.+30% din ce depăşeşte 20.000 u.m.; 
B) al doilea realizează aceleaşi venituri, dar se impozitează cumulat după următoarele cote 

progresive simple: 
- până la 3.000 u.m.- scutit; 
- între 3.001-7.000 u.m. – 15%; 
- între 7.001-10.000 u.m.- 20%; 
- între 10.001-15.000 u.m.- 25%; 
- între 15.001-20.000 u.m.- 30%; 
- peste 20.000 u.m.- 35% 

Care dintre cei doi contribuabili realizează un venit net mai mare? 
a) B: 8.750 u.m.; 
b) A: 24.150 u.m.; 
c) A: 23.200 u. m.; 
d) B: 16.250 u.m.; 
e) A: 22.300 u.m. 
 

Rezolvare 
 
A. În cazul primului contribuabil, impunerea fiind separată, impozitul datorat va fi de: 
 
- pentru venitul de 15.000 u.m.: 
 
 I1 = 850+(15.000-10.000)x20%=1.850 u.m. 
 
- pentru venitul de 10.000 u.m.: 
 
 I2 = 400+(10.000-7.000)x15%=850 u.m. 
 
Venitul net (obținut scăzând din venitul brut impozitul) realizat de contribuabilul A va fi: 
 
 Vn = (15.000-1.850)+(10.000-850)= 22.300 u.m. 
 
B. În cazul celui de-al doilea contribuabil, impunerea fiind globală, se parcurg următoarele 

etape: 
 
a) Se determină venitul total (global): 
 
 Vt = 15.000+10.000=25.000 u.m. 
 
b) Se calculează impozitul; impunerea fiind în cote progresive simple, venitul total se 

încadrează în tranșa corespunzătoare și la întregul venit se aplică cota aferentă tranșei: 
 
 I = 25.000x35%=8.750 u.m. 
 
c) Se calculează venitul net: 
 

Vn = 25.000-8.750=16.250 u.m. 
 
Răspunsul corect este e).  
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248. O persoană realizează un venit total de 80.000 u.m. din care 50.000 u.m. în statul de 
rezidenţă şi 30.000 u.m. într-un alt stat. Cotele progresive simple utilizate în cele două 
state sunt: 

 
Tranşe de venit 

(u.m.) 
Statul de 
rezidenţă 

Statul semnatar 
al convenţiei 

până la 10.000 10% 15% 
10.001-50.000 15% 20% 
50.001-75.000 20% 28% 
peste 75.000 23% 30% 

 
 Să se determine impozitul total suportat de contribuabil (în statul de rezidenţă şi în 
celălalt stat) în situaţia în care între cele două state există convenţie de evitare a dublei 
impuneri care prevede că metoda folosită este creditarea obișnuită (A), și în cazul în care s-ar 
aplica creditarea integrală (B): 

a) A=18.400 u.m.; B=12.400 u.m.; 
b) A=13.900 u.m.; B=12.400 u.m.; 
c) A=13.900 u.m.; B=18.400 u.m.; 
d) A=19.900 u.m.; B=18.400 u.m.; 
e) A=19.900 u.m.; B=12.400 u.m. 

 
Rezolvare 
 
A. În situația în care, pentru evitarea dublei impuneri, se utilizează metoda creditării obișnuite: 
 
a) Se determină impozitul aferent venitului mondial (80.000 u.m.) conform grilei de impozitare 
utilizate în statul de rezidență. 
 
Fiind vorba de impunere în cote progresive simple, întreaga materie impozabilă se încadrează în 
tranșa corespunzătoare de venit (peste 75.000 u.m.) și la întreaga materie impozabilă se aplică cota 
de impunere din țara de rezidență (23%): 
 
 I = 80.000x23%=18.400 u.m. 
 
b) Se calculează impozitul plătit în străinătate pentru venitul realizat în celălalt stat (30.000 u.m.) 
procedând similar ca la punctul a): 
 
 I = 30.000x20%=6.000 u.m. 
 
c) Se calculează impozitul care s-ar fi datorat în țara de rezidență pentru un venit egal cu cel realizat 
în străinătate: 
 
 I = 30.000x15%=4.500 u.m. 
 
d) Se determină impozitul care va fi plătit în țara de rezidență scăzând din impozitul aferent 
venitului mondial, impozitul plătit în străinătate, dar în limita impozitului care s-ar fi datorat în țara 
de rezidență (4.500 u.m.): 
 
 I = 18.400-4.500=13.900 u.m. 
 
e) Se determină impozitul total suportat de contribuabil, însumând impozitul care va fi plătit în țara 
de rezidență cu impozitul plătit în celălalt stat: 
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 It = 13.900+6.000=19.900 u.m.  
 
B. În situația în care, pentru evitarea dublei impuneri, se utilizează metoda creditării integrale: 
 
a) Se determină impozitul care va fi plătit în țara de rezidență, deducând din impozitul aferent 
venitului mondial (calculat anterior) întregul impozit plătit în străinătate (6.000 u.m.), chiar dacă 
este mai mare decât impozitul care s-ar fi plătit în țara de rezidență pentru același venit (4.500 
u.m.): 
 
 I = 18.400 – 6.000 = 12.400 u.m. 
 
b) Se determină impozitul total suportat de contribuabil, în țara de rezidență și în celălalt stat: 
 
 It = 12.400+6.000 = 18.400 u.m. 
 
Răspunsul corect este d). 
 
 
249. O persoană fizică realizază un venit total de 4.000.000 u.m., din care 1.800.000 u.m. în 
statul de rezidență și 2.200.000 u.m. într-un alt stat. În statul de rezidență impozitul se 
calculează cu cote progresive simple astfel: la un venit de 1.800.000 u.m. cota de impozit este 
de 32%, iar pentru un venit de 4.000.000 u.m. cota de impozit este de 42%. 
 În statul străin impozitul se calculează tot cu cote progresive simple, dar diferite ca 
nivel, astfel: pentru un venit de 2.200.000 u.m. cota de impozit este de 38%. 
Să se determine impozitul plătiti de contribuabil în statul de rezidență în situația în care între 
cele două state există convenție de evitare a dublei impuneri care prevede că metoda folosită 
este scutirea progresivă (A) și în cazul în care s-ar aplica scutirea totală (B). 

a) A=836.000 u.m.; B= 1.520.000 u.m.; 
b)  A=512.000 u.m.; B= 612.000 u.m.; 
c) A=750.000 u.m.; B= 576.000 u.m.; 
d) A=756.000 u.m.; B= 576.000 u.m.; 
e) A=756.000 u.m.; B= 1.380.000 u.m. 

 
Rezolvare 
 
A. În situația în care, pentru evitarea dublei impuneri, se utilizează metoda scutirii progresive: 
 
a) Conform acestei metode, pentru a determina cota de impozitare ce se practică în țara de rezidență 
se însumează venitul realizat în această țară cu cel realizat în străinătate: 
 
 Vt = 1.800.000+2.200.000= 4.000.000 u.m. 
 
Deci cota de impozitare a acestui venit în țara de rezidență este de 42%. 
 
b) Se determină impozitul datorat în țara de rezidență, utilizând cota de 42%, dar care se aplică 
numai la venitul realizat în această țară: 
 
 I = 1.800.000x42%= 756.000 u.m. 
 
B. În situația în care, pentru evitarea dublei impuneri, se utilizează metoda scutirii totale: 
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Conform acestei metode, venitul realizat în străinătate este scutit de la impozitare în țara de 
rezidență, iar venitul realizat în țara de rezidemță este impus conform grilei din această țară, în 
raport de nivelul acestuia: 
 
 I= 1.800.000x32%= 576.000 u.m. 
 
Răspunsul corect este d).  
 
 
250. Un rezident din SUA realizează în Franţa un venit de 28.000 u.m. pentru care plăteşte 

statului francez un impozit calculat cu o cotă progresivă simplă de 25%. În SUA 
realizează un venit de 80.000 u.m. şi se aplică impozitul pe venitul global, cotele de 
impunere progresive simple fiind: 

- până la 15.000 u.m. …………………………10%; 
- între 15.001-30.000 u.m……………………..18%; 
- între 30.001-50.000 u.m……………………..30%; 
- peste 50.000 u.m……………………………..45%. 

Să se calculeze impozitul plătit în SUA dacă între cele două state se aplică metoda 
creditării obişnuite, pentru evitarea dublei impuneri. 

a) 43.560 u.m.; 
b) 48.600 u.m.; 
c) 41.600 u.m.; 
d) 42.000 u.m.; 
e) 44.600 u.m. 

 
Rezolvare 
 
a) Se determină impozitul aferent venitului mondial (global) conform grilei de impozitare utilizate 
în statul de rezidență (SUA): 
 
 I = (80.000+28.000)x45%=48.600 u.m. 
 
b) Se determină impozitul plătit în Franța, pentru venitul realizat în această țară și în raport de grila 
de impunere utilizată aici: 
 
 I = 28.000x25%=7.000 u.m. 
 
c) Se calculează impozitul care s-ar fi datorat în SUA pentru un venit egal cu cel realizat în Franța: 
 
 I = 28.000x18%= 5.040 u.m. 
 
d) Se determină impozitul care va fi plătit în SUA, scăzând din impozitul aferent venitului mondial, 
impozitul plătit în Franța, dar numai în limita impozitului care s-ar fi plătit în SUA pentru un venit 
egal cu cel realizat în Franța (5.040 u.m.): 
 
 I = 48.600 – 5.040 = 43.560 u.m. 
 
Răspunsul corect este a). 
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CAPITOLUL VI 
FINANŢE PRIVATE 

 
251. Componentele de bază ale gestiunii financiare sunt: 

a) deciziile şi operaţiunile financiare; 
b) instrumentele financiare; 
c) regulile de bază; 
d) obiectivele pe termen lung, mediu şi scurt; 
e) metodele de gestiune. 

 
252. Criteriile de bază ale gestiunii financiare sunt: 

a) gospodărirea; 
b) economisirea; 
c) autonomia funcţională şi eficienţa; 
d) solvabilitatea; 
e) prevederea. 

 
253. Gestiunea financiară optimă presupune respectarea unor reguli de bază: 

a) scadenţa sursei de finanţare să fie superioară sau cel puţin egală cu durata de existenţă a 
activului creat pe seama acesteia; 

b) scadenţa sursei de finanţare să fie mai mică decât durata de existenţă a activului creat pe 
seama acesteia; 

c) scadenţa sursei de finanţare să fie obligatoriu egală cu durata de existenţă a activului creat 
pe seama acesteia; 

d) durata creditului comercial acordat clienţilor să fie obligatoriu mai mică decât durata 
creditului comercial primit de la furnizori; 

e) dezvoltarea şi diversificarea întreprinderii prin investiţii noi atâta timp cât rentabilitatea 
sperată pentru acestea este inferioară costului capitalului utilizat pentru finanţare. 

 
254. Efectul de levier financiar pozitiv al îndatorării se produce când: 

a) rentabilitatea financiară este mai mare sau egală cu rentabilitatea economică; 
b) rentabilitatea economică este superioară ratei costului mediu ponderat al capitalului; 
c) rentabilitatea economică este superioară ratei costului capitalului împrumutat; 
d) rentabilitatea financiară este superioară ratei costului capitalului împrumutat; 
e) rentabilitatea financiară este superioară ratei costului mediu ponderat al capitalului. 
 

255. Capitalul întreprinderii, după natura lui, se împarte în: 
a) capital real şi capital permanent; 
b) capital real şi capital social; 
c) capital financiar şi capital real; 
d) capital propriu şi capital permanent; 
e) capital permanent şi capital financiar. 

 
256. Capitalul total al întreprinderii cuprinde : 

a) capitalul propriu plus creditele şi datoriile pe termen scurt; 
b) capitalul permanent plus creditele şi datoriile pe termen scurt; 
c) capitalul propriu plus datoriile financiare; 
d) capitalul social plus creditele pe termen lung, mediu şi scurt; 
e) activele imobilizate minus activele circulante. 

 
257. Capitalul real al întreprinderii îşi găseşte reflectarea în: 

a) bilanţ; 
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b) contul de profit şi pierdere; 
c) bugetul activităţii generale; 
d) bugetul activităţii de trezorerie; 
e) bugetul activităţii de investiţii. 

 
258. Capitalul total, după modul de folosinţă, prezintă următoarea structură: 

a) capitalul social; rezerve, rezultate, fonduri proprii; activele imobilizate; activele circulante; 
b) rezerve, rezultate, fonduri proprii; creditele pe termen mediu şi lung; activele imobilizate; 

activele circulante; 
c) creditele şi datoriile pe termen scurt; creditele pe termen mediu şi lung; rezerve, rezultate, 

fonduri proprii; capitalul social; 
d) creditele şi datoriile pe termen scurt; creditele pe termen mediu şi lung; activele imobilizate; 

activele circulante; 
e) activele imobilizate; activele circulante; 

 
259. Capitalul permanent al întreprinderii cuprinde: 

a) capitalul propriu plus creditele şi datoriile pe termen scurt;  
b) capitalul social plus grupa primelor de capital, rezervelor, rezultatelor şi fondurilor proprii; 
c) capitalul propriu plus creditele şi datoriile pe termen mediu şi lung; 
d) capitalul total minus creditele şi datoriile pe termen mediu şi lung; 
e) capitalul total minus capitalul social. 

 
260. Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de: 

a) resurse stabile; 
b) imobilizări financiare; 
c) utilizări durabile; 
d) mijloace fixe; 
e) elemente neamortizabile.  

 
261. Fondul de rulment net este egal cu: 

a) capitalul propriu minus activele imobilizate nete; 
b) capitalurile permanente minus activele imobilizate nete; 
c) total pasiv minus activele circulante nete; 
d) activele circulante minus datoriile pe termen mediu şi lung; 
e) total activ minus datorii financiare. 

 
262. La o întreprindere se cunosc:  

- capitalul social      =   90.000 lei; 
- capitalul propriu     = 105.000 lei; 
- creditele şi datoriile pe termen scurt   =   50.000 lei; 
- creditele şi datoriile pe termen mediu şi lung =  70.000 lei; 
- active imobilizate nete     = 165.000 lei; 
- active circulante     =  60.000 lei  
Atunci, valoarea fondului de rulment net va fi: 
a) 15.000 lei; 
b) 10.000 lei; 
c) 20.000 lei; 
d) 35.000 lei; 
e) 45.000 lei. 

 
263. Nu constituie procedeu de sporire a capitalului social: 

a) emisiunea de noi acţiuni; 
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b) conversia datoriilor; 
c) plata dividendelor în acţiuni; 
d) emisiunea de obligaţiuni corporatiste; 
e) încorporarea de rezerve sau profituri nerepartizate. 

 
264. Nu constituie instrument al îndatorării pe termen scurt: 

a) creditele de trezorerie; 
b) creditele comerciale furnizori; 
c) avansurile primite de la clienţi; 
d) creditele pe bază de creanţe comerciale; 
e) creditul obligatar; 

 
265. Rata de leasing financiar este formată din: 

a) cota de amortizare şi un beneficiu stabilit de părţile contractante; 
b) cota de amortizare şi dobânda de leasing; 
c) dobânda de leasing şi un beneficiu stabilit de părţile contractante; 
d) cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi din dobânda de leasing; 
e) cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi un beneficiu stabilit de părţile contractante. 

 
266. Plata dividendelor în acţiuni are ca efect: 

a) diminuarea datoriilor pe termen scurt; 
b) majorarea datoriilor pe termen scurt; 
c) diminuarea capitalului social; 
d) diminuarea capitalului propriu; 
e) cumularea părţii de capital social al societăţii absorbite. 

 
267. Drepturile de atribuire apar în situaţia în care sporirea capitalului social se face prin 

următorul procedeu: 
a) emisiunea de noi acţiuni; 
b) conversia datoriilor; 
c) plata dividendelor în acţiuni; 
d) încorporarea de rezerve sau profituri nerepartizate; 
e) absorbţia totală sau parţială a altei firme. 

 
268. Ipoteca, ca modalitate de garantare a creditelor contractate de firme se constituie 

asupra: 
a) bunurilor mobile fără deposedare; 
b) bunurilor mobile cu deposedare; 
c) maşinilor şi utilajelor; 
d) acţiunilor şi obligaţiunilor; 
e) bunurilor imobile prin definiţie sau prin destinaţie.  

 
269. Fondul de rezervă se constituie prin: 

a) prelevarea în fiecare an din profitul brut a unei cote de 5% până când acesta atinge 20% din 
capitalul social; 
b) prelevarea în fiecare an din profitul net a unei cote de 5% până când acesta atinge 20% din 
capitalul social; 
c) prelevarea în fiecare an din profitul brut a unei cote de 10% până când acesta atinge 20% din 
capitalul social; 
d) prelevarea în fiecare an din profitul brut a unei cote de 20% până când acesta atinge 5% din 
capitalul social; 
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e) prelevarea în fiecare an din profitul net a unei cote de 20% până când acesta atinge 5% din 
capitalul social. 

 
270. O societate comercială pe acţiuni emite 400.000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 2,5 

lei şi preţul de emisiune de 2,3 lei. Rata dobânzii este de 8% pe an iar durata creditului 
obligatar este de 10 ani. În această situaţie, cunoscând faptul că rambursarea se face în 
tranşe egale, anuitatea din anul al treilea va fi: 
a) 172.000 lei; 
b) 164.000 lei; 
c) 100.000 lei; 
d) 200.000 lei; 
e) 700.000 lei. 

 
271. Amortismentele activelor imobilizate apar ca: 
      a)  reducere a duratei de folosinţă a activelor imobilizate; 
 b)  reducere a duratei de recuperare a costului investiţiilor; 

c)  micşorare a valorii bunurilor destinate să servească activitatea întreprinderii o perioadă   de 
timp mai îndelungată (mai mare de un an) şi care se consumă treptat; 
d)  micşorare a valorii contabile nete; 
e)  reducere a costurilor de producţie. 

 
272. Uzura este un proces complex concretizat în:  
      a)  scăderea treptată a valorii activelor imobilizate;  
      b)  pierderea valorii reziduale a activelor imobilizate; 
      c)  reducerea valorii de intrare a activelor imobilizate; 
      d)  reducerea valorii medii anuale a activelor imobilizate; 
      e)  scăderea treptată a utilităţii activelor imobilizate. 
  
273. Conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate amortizarea constituie: 
      a)  expresia deprecierii valorii de întrebuinţare a activelor durabile; 
      b) alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ asupra duratei sale de viaţă            

utilă; 
      c)  măsurarea uzurii fizice şi morale a activelor amortizabile; 
      d)  procesul de recuperare a valorii investiţiilor realizate şi puse în funcţiune; 
      e)  procesul de finanţare a reînnoirii imobilizărilor uzate. 
 
274. Dintre elementele definitorii ale oricărui sistem de amortizare enumerăm: 
      a)  valoarea reziduală; 
      b)  valoarea de reevaluare; 
      c)  valoarea neamortizabilă; 
      d)  valoarea de amortizat;  
      e)  valoarea medie anuală.  
 
275. În România, valoarea de amortizat poate fi: 

a) valoarea contabilă netă sau valoarea de intrare; 
b) valoarea de intrare diminuată cu valoarea reziduală estimată sau valoarea contabilă netă; 
c) valoarea de intrare majorată cu valoarea reparaţiilor capitale sau valoarea contabilă netă; 
d) valoarea contabilă netă diminuată cu valoarea reziduală sau valoarea de intrare; 
e) valoarea de intrare diminuată cu amortizarea calculată sau valoarea contabilă netă. 
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276. În România, duratele normale de funcţionare sunt: 
a) orientative, agenţii economici având libertatea de a-şi stabili, durate de amortizat mai mari 

sau mai mici; 
b) obligatorii, pentru agenţii economici cu capital de stat sau majoritar de stat; 
c) stabilite prin hotărâre de guvern, agenţii economici având posibilitatea alegerii duratei 

normale de funcţionare cuprinse între limitele sistemului de plaje de ani prevăzut în catalog; 
d) obligatorii, dar agenţii economici au posibilitatea să le reducă oricând, fără restricţie, dacă se 

întrevede fenomenul de uzură morală; 
e) obligatorii, doar în condiţiile utilizării amortizării liniare. 

 
277. Normele de amortizare utilizate de agenţii economici pot fi: 

a) analitice; 
b) agregate pe grupe de mijloace fixe conform clasificaţiei la nivel naţional; 
c) agregate pe subgrupe omogene de mijloace fixe; 
d) specifice, pe ramuri sau domenii de activitate; 
e) comune, pe utilaje ce participă la realizarea aceluiaşi produs sau serviciu. 

 
278. În ţara noastră, activele imobilizate se amortizează astfel: 

a) imobilizările necorporale, inclusiv fondului comercial pe durata de utilizare dar nu mai mult 
de 5 ani; 

b) mijloacele fixe prin utilizarea unuia din următoarele regimuri: amortizarea liniară, 
amortizarea degresivă, amortizarea accelerată; 

c) terenurile prin amortizarea liniară; 
d) imobilizările financiare prin amortizarea accelerată; 
e) construcţiile prin sistemul progresiv pe o durată de până la 40 ani. 
 

279. O întreprindere a cumpărat un mijloc fix pe 16.12.2012 în valoare de 100.000  lei, cu 
o durată de funcţionare de 8 ani, pentru amortizarea căreia începând cu 2013 aplică 
metoda degresivă: 
Cotele de amortizare proporţionale calculate sunt: 
a) 9375,00000  lei începând cu anul al 3-lea; 
b) 8437,50000 lei începând cu anul al 4-lea; 
c) 7910,15625  lei începând cu anul al 5-lea; 
d) 7910,15625  lei începând cu anul al 6-lea; 
e) 8898,90500  lei începând cu anul al 7-lea; 

 
280. Cheltuielile de constituire se amortizează într-o perioadă de: 

a) cel mult 3 ani; 
b) cel puţin 5 ani; 
c) maximum 5 ani; 
d) 5 ani; 
e) minimum 3 ani. 

 
281. Programele informatice create sau achiziţionate se amortizează: 

a) în funcţie de gradul de uzură fizică; 
b) în funcţie de gradul de uzură morală; 
c) în funcţie de durata probabilă de utilizare care, însă, nu poate depăşi 5 ani; 
d) în 5 ani; 
e) pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. 
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282. Coeficientul de multiplicare prevăzut de legislaţie în cazul metodei degresive utilizate 
în România, pentru o durată normală de funcţionare de 8 ani este: 
a) 1,5; 
b) 2; 
c) 1; 
d) 0,5; 
e) 2,5. 

 
283. Pentru un utilaj cu valoarea de 60.000 lei şi cu o durată normală de funcţionare de 5 

ani, amortismentul cumulat după 4 ani conform regimului de amortizare degresiv utilizat 
în România este: 
a) 50.000  lei; 
b) 52.500  lei; 
c) 48.000  lei; 
d) 50.200  lei; 
e) 55.000  lei.  

 
284. În sfera producţiei, activele circulante sunt avansate în următoarele stări materiale:  

a) stocuri de materii prime; stocuri de produse în magazie; stocuri de semifabricate; creanţe; 
stocuri de producţie în curs de execuţie; stocuri de mărfuri şi ambalaje; 
b) stocuri de materii prime; stocuri de materiale consumabile; stocuri de semifabricate; stocuri 
de producţie în curs de execuţie; soldul cheltuielilor anticipate; 
c) stocuri de produse expediate, neîncasate; stocuri de materiale consumabile; stocuri de 
producţie în curs de execuţie; stocuri de mărfuri şi ambalaje; soldul disponibilităţilor băneşti; 
d) stocuri de produse în magazie; stocuri de produse expediate, neîncasate; stocuri de mărfuri şi 
ambalaje; creanţe din decontări neîncheiate; soldul disponibilităţilor băneşti; 
e) creanţe; stocuri de materiale consumabile; stocuri de semifabricate; creanţe din decontări 
neîncheiate; soldul cheltuielilor anticipate.  

 
285. Necesităţile de active circulante cu caracter temporar apărute pe parcursul exerciţiului se 

evaluează prin: 
a) determinarea necesarului financiar de active circulante; 
b) metode specifice activităţii de producţie şi comercializare; 
c) metode specifice activităţii bancare; 
d) determinarea fondului de rulment; 
e) determinarea disponibilităţilor băneşti (în cont şi casierie).  

 
286. Nevoia de fond de rulment de exploatare se determină în funcţie de: 
 a) datorii curente, datorii pe termen lung; 
 b) fond de rulment, stocuri şi creanţe; 
 c) fond de rulment şi necesarul financiar de active circulante; 
 d) stocuri, creanţe şi datorii curente; 
 e) stocuri, creanţe şi datorii pe termen lung.  
 
287. Eficienţa utilizării activelor circulante se poate aprecia cu următoarele categorii de 

indicatori: 
      a)  coeficientul vitezei de rotaţie; viteza de rotaţie în zile; durata în zile a unei rotaţii; 
      b) indicatorii eficienţei utilizării activelor circulante; viteza de rotaţie în zile; indicatorii de 

rentabilitate; 
      c) indicatorii vitezei de rotaţie; indicatorii eficienţei utilizării activelor imobilizate; indicatorii de 

rentabilitate; 
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      d) indicatorii intensităţii utilizării activelor circulante; coeficientul vitezei de rotaţie; indicatorii 
eficienţei utilizării activelor imobilizate;  

      e) indicatorii vitezei de rotaţie; indicatorii rentabilităţii utilizării activelor circulante; indicatorii 
intensităţii utilizării activelor circulante. 

 
288. Indicatorii vitezei de rotaţie sunt: 

a) rentabilitatea activelor circulante şi viteza de rotaţie în zile; 
b) coeficientul vitezei de rotaţie şi durata în ani a unei rotaţii; 
c) coeficientul vitezei de rotaţie şi durata în zile a unei rotaţii; 
d) durata în zile a unei rotaţii şi viteza de rotaţie în zile; 
e) active circulante la 1000 lei producţie exerciţiu şi rentabilitatea activelor circulante. 

 
289. Coeficientul vitezei de rotaţie se stabileşte ca raport între: 
     a) volumul de activitate şi suma medie a activelor circulante prevăzute a se utiliza; 
 b) profitul net şi suma medie a activelor circulante prevăzute a se utiliza; 
 c) suma medie a activelor circulante şi rezultatul brut al exerciţiului; 
 d) durata în zile a unei rotaţii şi suma medie a activelor circulante utilizate; 
 e) suma medie a activelor circulante prevăzute a se utiliza şi volumul de activitate;  
 
290. La o firmă se cunosc următoarele date:  

-  cifra de afaceri: 38400 lei; 
-  suma medie a activelor circulante: 3200 lei.  
Coeficientul vitezei de rotaţie şi viteza de rotaţie în zile vor fi: 
a) 12 zile şi 30 rotaţii; 
b) 9 rotaţii şi 40 zile; 
c) 45 rotaţii şi 8 zile; 
d) 0,08 rotaţii şi 3 zile;   
e)  12 rotaţii şi 30 zile. 
 

291. Accelerarea vitezei de rotaţie presupune: 
      a) reducerea coeficientului de rotaţie şi creşterea duratei în zile a unei rotaţii; 

b) creşterea coeficientului de rotaţie şi creşterea duratei în zile a unei rotaţii; 
c) reducerea coeficientului de rotaţie şi reducerea vitezei de rotaţie în zile; 

      d) creşterea coeficientului de rotaţie şi reducerea duratei în zile a unei rotaţii; 
e) reducerea duratei în zile a unei rotaţii şi creşterea vitezei de rotaţie în zile. 
 

292.  La o firmă se cunosc următoarele date:  
-   producţia exerciţiului: - an de bază  16000 lei; 

                                - an curent   19800 lei; 
       - suma medie a activelor circulante:  - an de bază: 2000 lei; 

                      - an curent: 2200 lei.  
      Variaţia vitezei de rotaţie în anul curent faţă de anul de bază va fi: 

a) – 5 zile; 
b) 5 zile; 
c) 8 rotaţii; 
d) 45 zile; 
e) - 8 rotaţii.  
 

293. Veniturile din imobilizări financiare, veniturile din investiţii pe termen scurt şi 
veniturile din creanţe imobilizate se includ in categoria: 

 a) veniturilor din exploatare; 
 b) veniturilor din vânzarea mărfurilor; 
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 c) veniturilor neimpozabile; 
 d) veniturilor extraordinare; 

 e) veniturilor financiare. 
 

294. Printre componentele producţiei exerciţiului regăsim: 
a) cifra de afaceri; 
b) producţia vândută; 
c) venituri din vânzarea mărfurilor; 
d) cheltuieli materiale; 
e) amortizarea activelor imobilizate.   
 

295. Rezultatul brut al exerciţiului se determină prin însumarea: 
 a) rezultatului din exploatare şi a rezultatului extraordinar; 
 b) rezultatului financiar şi a rezultatului extraordinar; 

c) rezultatului din exploatare şi a rezultatului financiar; 
 d) rezultatului financiar şi a impozitului pe profit; 
e) rezultatului din exploatare şi a impozitului pe profit.  

 
296. Cifra de afaceri este o componentă a: 

a) cheltuielilor din exploatare; 
b) veniturilor financiare; 
c) cheltuielilor financiare; 
d) veniturilor din exploatare; 
e) veniturilor neimpozabile. 

 
297. Profitul fiscal se determină în funcţie de: 

a) venituri totale, cheltuieli totale şi impozit pe profit;  
 b) profitul contabil, cheltuielile nedeductibile şi deducerile fiscale; 
c) profitul contabil, cheltuielile cu deductibilitate limitată şi veniturile neimpozabile;   
d) profitul impozabil, deducerile fiscale şi veniturile neimpozabile; 
e) rezultatul brut al exerciţiului, cheltuielile deductibile şi veniturile neimpozabile.  
 

298. Impozitul pe profit se calculează prin: 
a)  înmulţirea profitului contabil cu cota de impozit prevăzută de lege; 
b) deducerea cotei de impozit pe profit din profitul contabil; 
c)  înmulţirea profitului fiscal cu cota de impozit prevăzută de lege;  
d)  deducerea din profitul fiscal a cotei de impozit prevăzute de lege; 
e)  însumarea profitului net şi a cotei de impozit prevăzute de lege. 
 

299. Cota legală de impozit pe profit este: 
      a) 24%  
      b) 19% 

c) 16% 
d) 3% 
e) 15% 
 

300. Profitul net al exerciţiului se obţine prin: 
a)  deducerea impozitului pe profit din profitul contabil; 
b)  deducerea impozitului pe profit din profitul fiscal; 
c)  deducerea profitului impozabil din profitul contabil; 
d)  însumarea profitului contabil şi a impozitului pe profit; 
e)  deducerea cotei de impozit pe profit din rezultatul brut al exerciţiului.  
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CAPITOLUL VII 
STATISTICĂ 

301. Pentru acelaşi set de date s-au calculat trei medii diferite şi s-au obţinut următoarele 
rezultate: 300; 297,19; 302,76. Dacă tipurile de medii calculate au fost: media aritmetică ( ax ), 
media pătratică ( px ) şi media geometrică ( gx ), alegeţi care dintre următoarele corespondenţe 

este adevărată? 
a) 19.297x ;76.302x ;300x pga 

b) 76.302x ;19.297x ;300x pga 

c) 300x ;76.302x ;19.297x pga 

d) 76.302x ;300x ;19.297x pga 

e) 19.297x ;300x ;76.302x pga 

302. Relaţia 


iix

n

1
,  în care ix  reprezintă variantele caracteristicii de grupare iar if

frecvenţele relative, se foloseşte pentru calculul: 
a) mediei aritmetice simple;
b) mediei armonice simple;
c) mediei aritmetice ponderate;
d) mediei armonice ponderate;
e) mediei pătratice ponderate;

303. Pentru setul de date următor, determinat în urma unui studiu asupra cifrei de afaceri 
a firmelor din regiunea Oltenia, să se calculeze, folosind formula adecvată, cifra de afaceri cea 
mai des întâlnită pentru o firmă: 

Cifra de 
afaceri 
(mil lei) 

0-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 
2000 şi 
peste 

Total 

Nr de firme 3900 4000 2600 1000 500 12000 
a) 750 mil. lei
b) 500 mil. lei
c) 1250 mil. lei
d) nu se poate calcula
e) 533,3 mil lei

304. Media variabilei alternative (Bernoulli): 
a) coincide cu frecvenţa relativă a variantei x1=1;
b) coincide cu frecvenţa absolută a variantei x1=1;
c) coincide cu frecvenţa relativă a variantei x2=0;
d) semnifică raportul dintre frecvenţa absolută a variantei x1=1 şi frecvenţa absolută a variantei

x2=0.
e) coincide cu frecvenţa absolută a variantei x2=0;

305. Pentru seria de date: 610, 530, 650, 680, 620, 550 mediana este: 
a) 680
b) 550
c) 610
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d) 615 
e) 620 

 
306. Care dintre următoarele variante reprezintă valoarea corectă pentru mediana 
corespunzătoare unui set de date care vizează salariul lunar al unor persoane, dacă se cunosc: 
- percentila 25 = 1000 
- percentila 50 = 1300 
- percentila 75 = 2000 
- modul = 1200 

a) 1200 
b) 1300 
c) 1500 
d) 1000 
e) 2000 

 
307. Care dintre valorile seriei: 330, 430, 800, 580, 450 este modul (dominanta): 

a) 800 
b) 450 
c) 580 
d) 330 
e) nici una 

 
308. Distribuţia elevilor din clasa I a unei şcoli generale după numărul disciplinelor de 
studiu la care au avut media 10 este: 
Nr. 
discipline 

0 1 2 3 4 5 

Nr. elevi 10 30 80 70 50 20 
Valoarea modală a seriei este: 

a) 2 discipline; 
b) 2.5 discipline; 
c) 3 discipline; 
d) 70 elevi; 
e) 2.7 discipline; 

 
309. Care este valoarea corectă pentru amplitudinea relativă aferentă unei serii cronologice 
ce viza cifra de afaceri a unei firme cunoscându-se următoarele elemente: 
- cifra de afaceri minimă = 500 mil. lei; 
- cifra de afaceri maximă = 800 mil. lei; 
- coeficientul de variaţie = 20%; 
- abaterea standard = 120 mil. lei; 

a) 50%; 
b) 600 mil .lei; 
c) 20%; 
d) 300 mil. lei; 
e) 120 %; 

 
310. Care este valoarea corectă pentru amplitudinea absolută a preţului unui produs aferentă 
unei perioade de timp: 
- amplitudinea relativă a preţului: 30% 
- coeficientul de variaţie al preţului = 5%; 
- abaterea standard = 20 lei; 

a) 100 lei; 
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b) 150 lei; 
c) 120 lei; 
d) 400 lei; 
e) 600 lei; 

 
311. Care este valoarea corectă pentru dispersia aferentă setului de date următor: 
155, 145, 160, 150, 143, 140, 162, 148. 

a) 150,88 
b) 160,00 
c) 140 
d) 55,73 
e) 155 

 
312. În urma unui studiu care viza salariul mediu lunar la nivelul ţărilor din U.E. s-au 
determinat următorii indicatori: 
- dispersia:  640000 
- salariul minim:  100 euro 
- salariul maxim:  6000 euro 
- amplitudinea relativă:  368,75% 
Calculaţi valoarea coeficientului de variaţie pentru salariul mediu lunar. 

a) 400% 
b) 50% 
c) 200% 
d) 59% 
e) nu se poate calcula 

 
313. Să se determine valoarea dispersiei distribuţiei muncitorilor după salariu de la nivelul 
unei firme cunoscându-se: 
- salariul mediu = 4,5 mil. lei; 
- coeficientul de variaţie al salariului = 20%; 

a) 0,81; 
b) 9; 
c) 90; 
d) 0,9; 
e) nu se poate calcula; 

 
314. Calculați și alegeți valoarea corectă pentru abaterea medie liniară folosind datele din 
tabelul următor: 

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cifra de afaceri 
-mil lei- 

7 8 11 9 11 9 12 14 13 9 9 8 

a) 2,20 
b) 9,00 
c) 1,83 
d) -2,00 
e) -9,00 

 
315. Pentru studiul variaţiei caracteristicii secundare dintr-o distribuţie bidimensională se 
calculează: dispersia generală ( 2 ), media dispersiilor de grupă ( 2 ) şi dispersia mediilor de 

grupă de la media generală ( 2 ). Este adevărată în orice situaţie relaţia: 
a) 22    
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b) 22     

c) 222    

d) 22    
e) 02   

 
316. În analiza distribuţiilor bidimensionale, dispersia mediilor de grupă de la media 
generală ( 2 ) evidenţiază: 

a) variaţia caracteristicii  secundare determinată de acţiunea concomitentă a factorilor esenţiali 
şi întâmplători la nivelul colectivităţii generale; 

b) variaţia caracteristicii secundare determinată de acţiunea  factorului esenţial la nivelul 
colectivităţii generale; 

c) variaţia globală a caracteristicii principale 
d) variaţia caracteristicii secundare determinată de acţiunea factorilor întâmplători la nivelul  

colectivităţii generale; 
e) variaţia globală integrală a caracteristicii secundare. 

 
317. Să se determine coeficientul de asimetrie al distribuţiei muncitorilor după salariu de la 
nivelul unei firme cunoscându-se: 
- salariul mediu = 6 mil. lei; 
- coeficientul de variaţie al salariului = 20%; 
- salariul dominant =5 mil.lei 
Interpretaţi rezultatul obţinut. 

a) 0,81 
b) 0,9 
c) 1,90 
d) 0,83 
e) nu se poate calcula 

 
318. Care dintre următoarele enunţuri descriu cel mai bine forma distribuţiei pentru care 
se cunosc următoarele: media = 150; abaterea standard = 160; modul = 170? 

a) distribuţia este simetrică 
b) distribuţia este extrem asimetrică stânga 
c) distribuţia este moderat asimetrică dreapta 
d) distribuţia este moderat asimetrică stânga 
e) distribuţia este extrem asimetrică dreapta 

 
319. Pentru o serie de distribuţie s-au determinat valorile momentului centrat de ordinul 
patru  4  şi ale dispersiei  2 : 4800, respectiv 40. Care dintre afirmaţiile de mai jos este 

corectă? 
a) 2 = 3 – curba frecvenţelor distribuţiei este mezocurtică; 
b) 2 < 3 – curba frecvenţelor distribuţiei este platicurtică; 
c) 2 > 3 – curba frecvenţelor distribuţiei este leptocurtică; 
d) 2 > 3 – curba frecvenţelor distribuţiei este platicurtică; 
e) 2 < 3 – curba frecvenţelor distribuţiei este leptocurtică. 

 
320. Pentru o serie de distribuţie s-au determinat valorile momentului centrat de ordinul 
patru ( )4  şi dispersiei  2 : 3600, respectiv 40. Care dintre afirmaţiile de mai jos este 

corectă? 
a) 2 = 0 – curba frecvenţelor distribuţiei este mezocurtică; 
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b) 2 < 0 – curba frecvenţelor distribuţiei este platicurtică; 
c) 2 > 0 – curba frecvenţelor distribuţiei este leptocurtică; 
d) 2 > 0 – curba frecvenţelor distribuţiei este platicurtică; 
e) 2 < 0 – curba frecvenţelor distribuţiei este leptocurtică. 

 
321. Calculați și alegeți valoarea corectă aferentă erorii medii de reprezentativitate în cazul 
unui sondaj aleator simplu nerepetat pentru care se cunosc datele:  
- volumul populației din care s-a extras eșantionul: 1000000 
- volumul eșantionului: 100000 
- abaterea standard a populației de bază aferentă variabilei studiate: 140 
- precizia cu care se garantează rezultatele sondajului: 95,45% (z = 2) 

a) 0,18 
b) 196,00 
c) 0,90 
d) 42,02 
e) 0,42 

 
322. Determinați și alegeți varianta corectă pentru intervalul în care se va încadra producția 
totală de grâu aferentă unei suprafețe de 1000 hectare, știindu-se că a fost realizată o 
cercetare prin sondaj aleator simplu nerepetat pe un eșantion de 100 de hectare, cu o precizie 
de 95% (z=1,96), în urma căruia s-a determinat producția medie la hectar de 4500 kg și 
dispersia de sondaj egală cu 254. 

a) [4497036,48; 4502963,52] 
b) [4498490,00; 4501510,00] 
c) [4497,04; 4502,96] 
d) [4498,49; 4501,51] 
e) nu se poate calcula 

 
323. Pe o populație de 1000 clienți s-a realizat o cercetare prin sondaj aleator simplu 
nerepetat folosind un eșantion reprezentativ de 10%, în vederea determinării preferinței 
pentru un produs. În urma studiului eșantionului s-a determinat că 64,25% dintre clienți 
preferă produsul în timp ce 35,75% nu. Calculați și alegeți varianta corectă aferentă 
intervalului în care se va încadra proporția clienților din întreaga populație care preferă 
produsul, folosind o precizie de 95% (z=1,96) 

a) [55,33%; 73,17%] 
b) [59,7%; 68,3%] 
c) [54,32%; 74,68%] 
d) [64,25%; 75,75%] 
e) nu se poate calcula 

 
324. Calculați și alegeți valoarea corectă aferentă erorii limită admisă, cunoscându-se datele 
următoare: 
- tipul cercetării: sondaj aleator simplu repetat pentru măsurarea greutății mingilor de ping-
pong. 
- populația vizată de studiu: producția aferentă lunii mai: 16.000.000 mingi 
- volumul eșantionului: 10% 
- greutatea medie a unei mingi din eșantion: 20g 
- abaterea standard a greutății mingilor din eșantion: 14 
- precizia sondajului: 99,45% (z=2) 

a) 0,100 
b) 0,221 
c) 0,011 
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d) 0,022 
e) 0,114 

 
325. Care dintre relațiile următoare reprezintă formula de calcul corectă a erorii medii de 
reprezentativitate în cazul sondajului stratificat nerepetat pentru o variabilă numerică? 

a) 
2
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z
n





 

b) 
nnrep
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2
  

 
326. Care dintre relațiile următoare reprezintă formula de calcul corectă a erorii medii de 
reprezentativitate în cazul sondajului stratificat repetat pentru o variabilă numerică? 

a) 
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327. Care dintre relațiile următoare reprezintă formula de calcul corectă a erorii limită 
admisă în cazul sondajului stratificat repetat pentru o variabilă numerică? 

a) 
2
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328. Care dintre relațiile următoare reprezintă formula de calcul corectă a erorii medii de 
reprezentativitate în cazul sondajului simplu nerepetat pentru o variabilă alternativă? 

a) 
2

2 )1(

nrep
nrep x

ppz
n




  

b) 
n

pp
nrep
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c) 
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d) nrepnrep zx   
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329. Care din enunțurile de mai jos exprimă corect situația prezentată în tabelul distribuției 
bidimensionale următoare: 
       ani 

        Vechimea (Y) 
Varsta (X) 

1- 6,5- 12- 17,5- 23- 28,5-

Total 6,5 12 17,5 23 28,5 34 

20 -27 3 0 0 0 0 0 3 
27 -34 0 4 3 0 0 0 7 
34 -41 0 0 7 7 0 0 14 
41 -48 0 0 0 10 8 0 18 
48 -55 0 0 0 0 13 0 13 
55 -62 0 0 0 0 0 5 5 
Total 3 4 10 17 21 5 50 

 
a) lipsa corelației dintre cele două variabile 
b) există corelație directă intensă între cele două variabile 
c) există corelație liniară inversă intensă între cele două variabile 
d) nu se poate extrage nici o concluzie cu privire la legătura dintre cele două variabile 
e) există corelație liniară inversă de intensitate mică între cele două variabile 

 
330. Care din enunțurile de mai jos exprimă corect situația prezentată în graficul următor 
cu privire la posibila corelație dintre cele două variabile: 
 

 
 

a) lipsa corelației dintre cele două variabile 
b) există corelație directă intensă între cele două variabile 
c) există corelație liniară inversă intensă între cele două variabile 
d) nu se poate extrage nici o concluzie cu privire la legătura dintre cele două variabile 
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e) există corelație liniară inversă de intensitate mică între cele două variabile 
 
331. Folosind datele de mai jos calculaţi coeficientul de corelaţie liniară a lui Pearson, 
determinați ecuația de regresie și alegeți varianta corectă de răspuns. 

x-cauza 20 24 12 16 34 33 18 22 23 30 
y-efect 7 8 3 2 9 10 4 7 6 11 

a) 0,227 
b) 0,994 
c) -0,798 
d) 0,899 
e) 0,657 

 
332. Folosind datele din tabelul următor, determinați valoarea aferentă sumei pătratelor 
erorilor (y-Yx)2, știind că s-a utilizat pentru determinarea regresiei funcția liniară : Yx= 
44,891+0,918x 

x- cauza 520 658 795 108 121

y-efectul 516 651 781 104 114

a) 522,25 
b) 648,94 
c) 774,71 
d) 220,04 
e) nu se poate calcula 

 
333. Ce se poate spune despre legătura cauzală de formă liniară dintre două variabile 
pentru care s-a determinat coeficientul de corelaţie  liniară r = 0,88? 

a) între cele două variabile nu există legătură cauzală; 
b) între cele două variabile există legătură cauzală directă şi intensă; 
c) între cele două variabile există legătură cauzală directă slabă; 
d) între cele două variabile există legătură cauzală inversă puternică; 
e) între cele două variabile există legătură cauzală inversă slabă; 

 
334. Mulţimea valorilor coeficientului de corelaţie calculat în cazul dependenţelor liniare 
directe este: 

a) [-1, 1];  
b) [-1, 0); 
c) mulţimea numerelor reale; 
d) (0, 1]; 
e) [-3, 3]. 

 
335. În analiza corelaţiei simple, pentru coeficientul de corelaţie lineară aţi obţinut 
următorul rezultat ; - 2,8 . Cum apreciaţi intensitatea corelaţiei sau rezultatul obţinut ? 

a) Corelaţie directă foarte intensă ; 
b) Corelaţie inversă foarte intensă ; 
c) Lipsă de corelaţie ; 
d) Rezultat eronat ; 
e) Corelaţie slabă . 

 
336. Care dintre următoarele relaţii trebuie utilizată pentru a calcula corect intensitatea 
legăturii dintre două fenomene cu ajutorul coeficientului de corelaţie liniară a lui Pearson? 
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337. Se cunosc următoarele date : 

Luna 1 2 3 4 5 6 
Producţia - mil. Lei - 40 30 50 60 50 50 

Determinaţi şi alegeţi rezultatul corect ce vizează diferenţa medie absolută ( sporul mediu 
lunar) : 

a) 2 mil. lei ; 
b) - 7 mil. lei ;  
c) 5 % ; 
d) 10 mil. lei . 
e) -10 mil. lei 

 
338. Dacă un fenomen economic înregistrează modificări absolute cu baza în lanţ pozitive, 
din ce în ce mai mici în mărime absolută, atunci ultimul nivel observat al fenomenului 
comparativ cu primul va fi: 

a) mai mare; 
b) mai mic; 
c) egal; 
d) mai mic sau egal; 
e) mai mare sau egal; 

 
339. Calculați și alegeți valoarea corectă aferentă indicelui mediu al producției pentru 
perioada 2006-2009, știindu-se că: 
- producția a crescut în anul 2005 față de 2001 cu 15%; 
- producția a crescut în anul 2009 față de 2001 cu 9%; 

a) 0,987 
b) 0,948 
c) 0,925 
d) 0,946 
e) 0,982 

 
340. Pentru seria prezentată în tabelul următor calculaţi şi alegeţi valoarea corectă 
corespunzătoare a ritmului mediu de creştere. 

Anul 1 2 3 4 5 
Cifra de Afaceri – 
mii lei 

400 450 490 460 480 

a) 2,02% 
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b) 3,71% 
c) 4,66% 
d) 1,05% 
e) 6,21% 

 
341. Directorul compartimentului de personal al unei societăţi comerciale a afirmat la 
începutul lunii iunie a anului curent, că începând din acel moment, în fiecare lună până la 
sfârşitul anului salariul mediu lunar va creşte cu 2%, astfel încât la sfârşitul anului salariului 
mediu va fi cu 20% mai mare decât cel din luna iunie. Care din afirmaţiile următoare este 
adevărată? 

a) este corectă afirmaţia directorului de personal, creşterea totală a salariului va fi de 20% 
b) nu este corectă afirmaţia directorului de personal, creşterea totală a salariului va fi de 14% 
c) nu este corectă afirmaţia directorului de personal, creşterea totală a salariului va fi de 2.02% 
d) nu este corectă afirmaţia directorului de personal, creşterea totală a salariului va fi de 

14.86% 
e) nu este corectă afirmaţia directorului de personal, creşterea totală a salariului va fi de 

27.20% 
 
342. Care dintre următoarele variante de medii trebuie utillizată pentru calculul corect al 
stocului de combustibil pornind de la datele din tabelul următor: 

Data 01.01 02.02 02.03 05.04 10.05 01.06 
Stocul de motorină 
(tone) 

400 420 410 600 320 240 

a) media aritmetică simplă 
b) media aritmetică ponderată 
c) media cronologică simplă 
d) media geometrică simplă 
e) media cronologică ponderată 

 
343. Pentru care dintre seriile cronologice de mai jos se recomandă ajustarea mecanică 
folosind metoda sporului mediu? 

Seria Anul 2004 2005 2006 2007 2008 
A Producția - mii lei - 600 440 460 520 880 
B Producția - mii lei - 400 410 450 590 940 
C Producția - mii lei - 420 441 460 479 502 

a) B 
b) A 
c) C 
d) A,B 
e) metoda nu se recomandă la niciuna dintre serii 

 
344. Cu ajutorul metodei indicelui mediu calculați și alegeți valoarea corectă aferentă 
cursului valutar pentru data de 5.06, folosind datele de mai jos: 
Data 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 
Curs leu/euro 4,18 4,18 4,19 4,21 4,23 4,22 4,24 

a) 4,21 
b) 4,22 
c) 4,19 
d) 4,23 
e) 4,20 
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345. Calculaţi abaterea standard pentru setul de date prezentat în continuare, referitor la 
lungimea unui reper fabricat de o societate comercială. 
Lungime 
(mm) 

98,05- 
98,10 

98,10- 
98,15 

98,15- 
98,20 

98,20- 
98,25 

98,25- 
98,30 

98,30- 
98,35 

Total 

Nr. de repere 10 35 60 90 40 25 260 
a) 0,0629 
b) 0,1823 
c) 0,2529 
d) 0,0735 
e) 0,1690 

 

346. Calculați și alegeți valoarea corectă aferență erorii medii de reprezentativitate pe baza 
datelor de mai jos, obținute în urma unui sondaj aleator simplu nerepetat care viza estimarea 
salariului mediu, realizat pe un eșantion reprezentativ de 1%, cu o precizie de  95,45% (z=2), 
extras dintr-o populație de 8 milioane de angajați. 

Salariul  
-RON- 

Nr. angajați 

350-650 30000 
650-950 26000 
950-1250 14000 
1250-1550 9000 
1550-1850 1000 
Total 80000 

a) 1,22 
b) 0,99 
c) 1,11 
d) 2,11 
e) 2,99 

 
347. Folosind datele de mai jos și modelul funcției liniare, determinați ecuația de regresie și 
alegeți varianta corectă de răspuns. 

x-cauza 18 16 15 12 10 
y-efect 1,5 1,4 1,4 1,1 1,0

a) Yx=0,293+0,072x 
b) Yx= 0,293-0,072x 
c) Yx= -0,293-0,072x 
d) Yx= -0,072+0,293x 
e) Yx= 0,072-0,293x 

 
348. Pentru seria prezentată în tabelul următor calculaţi modificarea medie absolută, 
respectiv indicele mediu. 

Luna 1 2 3 4 5 
Producţia (mii 
tone) 

40 50 48 60 83 

a)  20; I 1,5 
b)  43; I 2,075 
c)  10,75; I 1,2 
d)  10; I 1,25 
e)  8,6; I 1,16 
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349. Alegeţi tipul de medie adecvat și calculați cantitatea medie de produse aflată în 
depozitul firmei SC Stocking SRL, pe parcursul perioadei prezentate în tabelul următor:  
Stocul de cauciucuri de vară R14/175 Goodyear 

Data 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 
Nr. de 
cauciucuri 

400 420 410 600 320 240 

a) 414,00
b) 398,33
c) 413,22
d) 410,00
e) 400,00

350. Calculați diferența dintre valoarea reală a cifrei de afaceri aferentă anului 2007 și cea 
deteminată cu ajutorul metodei sporului mediu pentru același an, folosind datele de mai jos: 

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 
Producția - mii lei - 4000 4400 4805 5199 5600 

a) 0
b) +1
c) -1
d) +5
e) -5
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CAPITOLUL VIII 
INFORMATICĂ ECONOMICĂ 

351. Locul sistemului informatic este: 
a) în cadrul sistemului operaţional
b) în cadrul sistemului decizional;
c) la nivelul managementului;
d) la nivelul sistemului operaţional;
e) în cadrul sistemului informaţional.

352. Care este elementul din structura unui sistem informatic ce cuprinde sistemul 
indicatorilor economici, procese şi fenomene economice, precum şi metodologiile de realizare 
a sistemelor informatice? 
a) baza informaţională;
b) baza ştiinţifico-metodologică;
c) baza teoretică;
d) baza tehnică;
e) sistemul de programe.

353. Un sistem informatic reprezintă: 
a) totalitatea cunoştinţelor despre metodele şi mijloacele de culegere, transmitere şi prelucrare a

datelor, stocare, regăsire, transfer şi consum a informaţiilor;
b) dată despre realitatea economică obiectivă, recepţionată şi reflectată în conştiinţa unui

observator, cu caracter de noutate, utilă acţiunilor de dirijare a sistemelor economice, într-un
cadru social-istoric dat;

c) datele supuse prelucrării fluxurilor informaţionale, sistemele şi nomenclatoarele de coduri;
d) un ansamblu de elemente interconectate funcţional în scopul automatizării obţinerii informaţiei şi

fundamentării deciziilor;
e) un ansamblu interconectat de elemente utilizate în culegerea, transmiterea şi prelucrarea datelor,

obţinerea, stocarea, regăsirea şi transmiterea informaţiilor şi a deciziilor.

354. O dată despre realitatea economică obiectivă, recepţionată şi reflectată în conştiinţa 
unui observator, cu caracter de noutate, utilă acţiunilor de dirijare a sistemelor economice, 
într-un cadru social-istoric dat, este reprezentată de: 
a) tehnologia informaţională;
b) informaţia economică;
c) informaţia tehnică;
d) informaţie;
e) producţia de informaţii.

355. Totalitatea cunoştinţelor despre metodele şi mijloacele de culegere, transmitere şi 
prelucrare a datelor, stocare, regăsire, transfer şi consum a informaţiilor, reprezintă: 
a) tehnologia informaţională;
b) Informaţia economică;
c) producţia de informaţii;
d) canal de transmisie;
e) baza informaţională.

356. Unitatea aritmetică şi logică (UAL) este o componentă ce face parte din arhitectura: 
a) memoriei interne;
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b) unităţii de comandă şi control;
c) hard-disk-ului;
d) unităţii centrale;
e) echipamentelor periferice.

357. Care componentă preia, tot sub controlul unităţii de comandă şi control (UCC), 
informaţiile corespunzătoare din unitatea de memorie şi le transferă unor periferice de ieşire 
sau unor periferice de stocare? 
a) unitatea de memorie;
b) unitatea de intrare;
c) unitatea aritmetico-logică;
d) procesorul;
e) unitatea de ieşire.

358. Intervalul de timp de la furnizarea adresei în registrul de adrese până la obţinerea 
informaţiei disponibile în registrul de date, este reprezentat: 
a) capacitatea memoriei;
b) timpul de acces la informaţie al memoriei;
c) rata de transfer;
d) viteza de rotaţie a hard-disk-ului;
e) lungimea cuvântului.

359. Care dintre următoarele desemnează mărimea zonei (locaţiei, casetei) adresabile în 
memoria internă? 
a) lungimea cuvântului;
b) octetul;
c) capacitatea memoriei;
d) unitatea de memorie;
e) timpul de acces.

360. Care din următoarele funcţii nu sunt caracteristice unui sistem de operare? 
a) coordonarea execuţiei mai multor programe;
b) administrarea comunicaţiei între echipamentele de comunicaţie şi liniile de comunicaţie;
c) punerea la dispoziţia utilizatorilor a unor facilităţi prin intermediul programelor utilitare;
d) planificarea execuţiei lucrărilor;
e) alocarea resurselor necesare executării programelor.

361. Într-un sistem de operare, driver-ul de dispozitiv: 
a) are sarcina să comunice cu unităţile de control ale unităţilor periferice pentru executarea

operaţiilor de intrare/ieşire; 
b) are sarcina să coordoneze  utilizarea memoriei interne;
c) planifică firele de execuţie la nivelul procesorului;
d) are sarcina să coordoneze utilizarea facilităţilor oferite de memoria externă a calculatorului;
e) are sarcina să coordoneze procesele dintr-un sistem de calcul.

362. Planificatorul şi expeditorului sunt componente ale: 
a) memoriei;
b) procesorului;
c) hard-disk-ului;
d) administratorului de memorie;
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e) nucleului sistemului de operare. 
 
363. Ce componentă stochează informaţii referitoare la toate fişierele aflate în memoria 
externă, mai precis informaţii referitoare la poziţiile fişierelor, utilizatorii cu drept de acces la 
ele şi ce porţiune din memorie este disponibilă pentru stocarea de noi fişiere sau extinderea 
celor existente? 
a) administratorul de memorie; 
b) planificatorul; 
c) expeditorul; 
d) administratorul de fişiere; 
e) driverul de dispozitiv. 
 
364. Ansamblul de programe care gestionează resursele fizice şi logice ale unui sistem de 
calcul este dat de: 
a) software de aplicaţie; 
b) software utilitar; 
c) sistem de operare; 
d) limbaje de programare; 
e) procesorul. 
 
365. Software-ul utilitar conţine: 
a) toate programele ce rulează pe un calculator; 
b) programe care gestionează resursele fizice şi logice ale unui sistem de calcul; 
c) programele care desfăşoară activităţi esenţiale pentru funcţionarea calculatorului, dar neincluse 

în sistemul de operare; 
d) programele care efectuează acţiuni particulare pentru care este utilizat calculatorul într-un anumit 

domeniu; 
e) software de contabilitate. 
 
366. Reţelele care nu includ servere dedicate şi nu au o organizare ierarhică a 
calculatoarelor sunt de tip: 
a) arbore; 
b) cu server de dedicat; 
c) stea; 
d) WAN (Wide Area Networks); 
e) peer-to-peer (de la egal la egal). 
 
367. Topologia de reţea în care un calculator central constituie inima reţelei, iar celelalte 
calculatoare din reţea, denumite noduri, se conectează individual la calculatorul central, 
neexistând două noduri legate direct, este o topologie de tip: 
a) inel (ring); 
b) magistrala (bus); 
c) arbore (tree); 
d) stea (star); 
e) peer-to-peer (de la egal la egal). 
 
368. Dispozitivul care preia semnalul atenuat de pe un segment de cablu, îl amplifică fără a-
i modifica frecvenţa şi îl transmite mai departe pe un alt segment de cablu se numeşte: 
a) repetor; 
b) switch; 
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c) concentrator (hub); 
d) router; 
e) punte (bridge). 
 
369. În cadrul unei formule, referinţa $F2 este: 
a) relativă; 
b) absolută; 
c) mixtă, cu linie fixată; 
d) mixtă, cu coloană fixată; 
e) relativă cu linie fixată. 

 
370. Fie următoarea foaie de calcul: 

 A B C D E 
1 10 20 30   
2 15 25 40   
3 50 35 45   
4 25 15 20   

Celula D1 conţine formula =$A1+B$1. Se copiază formula în celula E1. Rezultatul afişat în 
celula  E1 va fi: 
a) 80; 
b) 55; 
c) 45; 
d) 40; 
e) 60. 
 
371. Într-o formulă Excel, operatorul de domeniu este caracterul:  
a) două puncte; 
b) virgulă; 
c) spaţiu; 
d) punct și virgulă; 
e) egal. 
 
372. Fie următoarea foaie de calcul: 

 A B C D E 
1 10 15 20 25  
2 35 30 60 50  
3 40 45 20 45  

Celula E1 conţine formula =If(A1<B1;$C1;$D1). Se copiază formula în E2. Rezultatul afişat 
în celula  E2 va fi: 
a) 50; 
b) 20; 
c) 60; 
d) 45; 
e) 55. 
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373. Fie următoarea foaie de calcul: 
 A B C 
1 3 4  
2 2 6  
3 7 3  
4 6 5  
5 8 9  

În celula C1 scriem formula =A1+B1. Cu ajutorul butonului de extindere a formatării copiem 
formula în domeniul C2:C5. Care va fi conţinutul extern al celulei C3? 
a) 8; 
b) 10; 
c) 11; 
d) 17; 
e) 16. 
 
374. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate? 
a) funcţia =SEARCH("Dana"; "Loredana") returnează valoarea 5; 
b) funcţia =EXACT("elena"; "Elena") returnează valoarea TRUE; 
c) funcţia =EXACT("elena"; "elena") returnează valoarea FALSE; 
d) funcţia =FIND("Dana"; "Loredana") returnează valoarea 5; 
e) funcția SUMIF este volatilă. 
 
375. Ce rezultat returnează funcţia =MID("bravo seria X sunteti foarte buni";30;4)? 
a) seria 5; 
b) sunteti; 
c) foarte; 
d) buni; 
e) Foarte buni. 
 
376. Care din următoarele afirmaţii nu sunt adevărate? 
a) întotdeauna în bara de formule se afişează conţinutul intern, iar în celula în care scriem formula 

se afişează conţinutul extern; 
b) implicit în bara de formule se afişează conţinutul intern, iar în celula în care scriem formula se 

afişează conţinutul extern; 
c) operatorul de domeniu este caracterul două puncte; 
d) operatorul de intersecție este caracterul spațiu. 
e) operatorul de reuniune este caracterul virgulă. 
 
377. În cadrul unei formule, referinţa F$2 este: 
a) relativă; 
b) absolută; 
c) mixtă, cu linie fixată; 
d) mixtă, cu coloană fixată; 
e) relativă cu linie fixată. 
 
378. Fie următoarea foaie de calcul: 
 A B C D E 
1 10 20 30   
2 15 25 40   
3 50 35 45   
4 25 15 20   
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Celula D1 conţine formula =$A1+B$1. Se copiază formula în celula E2. Rezultatul afişat în 
celula  E2 va fi: 
a) 80; 
b) 55; 
c) 45; 
d) 40; 
e) 50 
 
379. Într-o formulă Excel, operatorul de reuniune este caracterul:  
a) două puncte; 
b) virgulă; 
c) spaţiu; 
d) egal; 
e) punct. 
 
380. Fie următoarea foaie de calcul: 
 A B C D E 
1 10 15 20 25  
2 35 30 60 50  
3 40 45 20 45  

Celula E1 conţine formula =If(A1>B1;$C1;$D1). Se copiază formula în E2. Rezultatul afişat 
în celula  E2 va fi: 
a) 50; 
b) 20; 
c) 60; 
d) 45. 
e) 55 
 
381. Fie următoarea foaie de calcul: 
 A B C 
1 3 4  
2 2 6  
3 7 3  
4 6 5  
5 8 9  

În celula C1 scriem formula =A1+B1. Cu ajutorul butonului de extindere a formatării copiem 
formula în domeniul C2:C5. Care va fi conţinutul extern al celulei C5? 
a) 8; 
b) 10; 
c) 11; 
d) 17. 
e) 16. 
 
382. Ce rezultat returnează funcţia =MID("12212214";4;2)? 
a) 12; 
b) 21; 
c) 22; 
d) 14; 
e) 41. 
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383. Un sistem informaţional modern trebuie să asigure:  
a) urmărirea comenzilor şi a stării acestora; 
b) utilizarea eficientă a resurselor; 
c) inovaţie şi creativitate; 
d) o anumită independență la modificări; 
e) operativitatea informării. 

 
384. Componentele sistemului informaţional sunt: 
a) decizii; 
b) acţiuni; 
c) mijloacele de tratare a informaţiilor; 
d) transferul în timp; 
e) transferul informaţiei în spaţiu. 

 
385. Sistemul informatic cuprinde: 
a) ansamblul informaţiilor interne şi externe, formale sau informale utilizate în cadrul firmei 

precum şi datele care au stat la baza obţinerii lor; 
b) modele şi formule de calcul aflate la baza tratării informaţiilor; 
c) mijloacele de tratare a informaţiilor; 
d) materialele folosite pentru consemnarea datelor şi informaţiilor; 
e) succesiunea tratării informaţiilor prin care se exprimă logica întregului sistem informaţional. 

 
386. Sistemul informatic reprezintă: 
a) ansamblul tehnico-organizatoric de culegere, transmitere, stocare şi prelucrare a datelor în 

vederea obţinerii informaţiilor necesare procesului decizional; 
b) sistemul ce furnizează fiecărui utilizator, în funcţie de responsabilităţile şi atribuţiile sale, toate 

informaţiile necesare; 
c) sistemul în care informaţia trece printr-un format digital; 
d) componentele primare ale sistemului informaţional-informatic, organic interdependente; 
e) operaţiile asupra datelor şi informaţiilor vehiculate pe anumite traiectorii şi înregistrate în 

documente tipizate sau nu.. 
 

387. Un sistem informatic integrat este acel sistem informatic care îndeplineşte următoarele 
condiţii:  

a) utilizarea de aplicaţii independente; 
b) utilizează o bază de date unică; 
c) oferă acces la resursele sistemelor în interiorul şi exteriorul firmei; 
d) are în componenţă programe informatice care cuprind activităţile anumitor compartimente 

funcţionale ale firmei; 
e) utilizează mai multe baze de date. 

 
388. Intrările sistemului informatic reprezintă: 
a) crearea iniţială şi actualizarea bazei de date; 
b) un ansamblu omogen de proceduri automate; 
c) rezultatele prelucrărilor desfăşurate; 
d) ansamblul datelor încărcate, stocate şi prelucrate în cadrul sistemului în vederea obţinerii 

informaţiilor; 
e) exploatarea bazei de date. 

 
389. Integrarea aplicaţiilor presupune: 
a) crearea şi actualizarea mai multor baze de date; 
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b) scăderea complexitătii, pentru că reuniunea sistemelor presupune adăugarea de componente 
evolutive şi emergente; 

c) coordonarea şi sincronizarea mai multor aplicaţii eterogene, atât în interiorul, cât şi în afara 
întreprinderilor; 

d) ansamblul datelor încărcate, stocate şi prelucrate în cadrul sistemului în vederea obţinerii 
informaţiilor; 

e) în componenţă un program informatic ce cuprinde activităţile unui anumit compartiment 
funcţional. 

 
390. Principalele avantaje pe care o suită de aplicaţii integrate trebuie să le ofere 

beneficiarilor sunt: 
a) migrarea mai rapidă la modele de e-business; 
b) reducerea costurilor pe termen scurt; 
c) partajează modele de informaţii diferite şi informatizează procesele de business la nivelul 

întregii organizaţii; 
d) creşterea eficienţei strategice; 
e) cresterea costurilor pe termen mediu si lung. 

 
391. Scopul ERP (sistem de gestiune integrată a proceselor de afaceri) constă în: 
a) integrarea proceselor economice la nivel de departament; 
b) păstrează graniţele dintre departamente şi delimitările funcţionale; 
c) partajează modele de informaţii diferite şi informatizează procesele de business la nivelul 

întregii organizaţii; 
d) realizarea unei mai bune comunicări în companie, îmbunătăţirea cooperării şi interacţiunii 

dintre diferite departamente; 
e) realizarea unor analize partiale asupra îndeplinirii planului de afaceri. 

 
392. Orice organizaţie economică devine interconectată în următoarele conditii: 
a) să închirieze reţele de telecomunicaţii pentru voce, date şi imagini; 
b) să folosească reţele închiriate şi cu serviciile procurate din afară; 
c) prin legarea reţelei proprii de calculatoare la reţeaua naţională; 
d) conexiunea unui anumit departament la reteaua Internet; 
e) utilizarea unor asemenea servicii şi tehnologii independent de sistemele informaţionale şi 

procesele organizaţionale. 
 

393. În vederea asigurării competitivităţii, orice întreprindere comercială care doreşte să-şi 
desfăşoare afacerile utilizând mediul Internet va trebui: 
a) să dispună de soluţii limitate de stocare în reţea pentru gestionarea informaţiilor; 
b) diseminarea informaţiilor privind noile responsabilităţi ce revin diferitelor locuri de muncă; 
c) să menţină un contact permanent cu clienţii, partenerii, furnizorii şi angajaţii; 
d) accesul rapid la bazele de date ale firmei;; 
e) planificarea diferitelor şedinţe, întâlniri de lucru. 
 
394. Intranetul prezintă o serie de avantaje; din enumerarea de mai jos precizaţi care sunt 
acestea:   
a) permite utilizatorilor externi să acceseze informaţiile; 
b) oferă acces la resursele sistemelor în interiorul şi exteriorul firmei; 
c) accesul se oferă doar acelor parteneri de încredere; 
d) distribuirea informaţiilor pentru toate birourile, indiferent de localizare; 
e) servirea mai bună a clienţilor, prin sprijin personalizat şi responsabil. 
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395. Extranetul presupune: 
a) să dispună de soluţii limitate de stocare în reţea pentru gestionarea informaţiilor; 
b) parte a Intranet-ului întreprinderii comerciale, care este accesibilă şi altor companii; 
c) este disponibil numai în cadrul unor reţele private; 
d) accesarea din exterior la informaţiile confidenţiale; 
e) crearea Intranetului, exclude comunicarea între aplicaţiile firmelor prin intermediul 

Extranetului. 
 

396. Prin întreprindere virtuală, înţelegem: 
a) gradul înalt de centralizare; 
b) controlul ierarhic; 
c) localizarea operaţiilor în graniţele geografice; 
d) consumatorul final ştie unde sunt situate având contact cu cel putin un membru al 

întreprinderii; 
e) un grup de întreprinderi care decid să formeze o comunitate virtuală, adică platforme ce permit 

partajarea în comun a informaţiilor despre membrii grupului. 
 
397. Principalele particularităţi ale unei întreprinderi virtuale constau din: 
a) modalitatea de organizare pe proiect sub forma unei reţele în care structurile orizontale sunt 

principale; 
b) prezenta unui număr cât mai mare de intermediari dintre producător şi consumator; 
c) lucrul în comun la distanţe foarte mari; 
d) o viteză destul de mică de circulaţie a valorilor tranzacţionate; 
e) fluxurile de date şi prelucrarea acestora necesită informaţii generale. 
 
398. Care din următoarele particularităţi nu sunt specifice unei întreprinderi virtuale?  
a) un aport important la realizarea activităţilor din partea tehnologiilor informaţionale; 
b) existenţa unor frontiere fizice în lanţul valoric; 
c) gradul de lichiditate scăzut;  
d) partajare şi exploatare eficientă a informaţiilor; 
e) păstrarea independenţei fiecărui participant în reţea. 

 
399. Avantajele unei întreprinderi virtuale comparativ cu una tradiţională sunt:  
a) actualul nivel al capabilităţilor tehnologice permite o integrare completă a partenerilor unei 

întreprinderi virtuale.; 
b) organizarea este verticală; 
c) prezice cu uşurinţă evoluţia tuturor industriilor noi; 
d) interacţiunea faţă-în-faţă între parteneri; 
e) abilitatea de a reacţiona rapid la schimbările mediului şi de a capta oportunităţile care apar 

pentru scurt timp pe piaţă. 
 

400. Infrastructura unei întreprinderi virtuale trebuie să asigure: 
a) eterogenitatea;  
b) omogenitate conceptuală a resurselor, informaţiilor şi activităţilor; 
c) ierarhie verticală; 
d) centralizare; 
e) să asigure o anumită dependenţă partenerilor săi. 
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