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INTRODUCERE
Disciplina este destinată pentru ciclul II, masterat professional la
specialitatea Economie şi administrarea afacerilor.
Cursul
„Economia managerială‖ îşi propune ca obiectiv principal
familiarizarea masteranzilor cu noţiuni de bază din domeniul activităţii
economice. În procesul de studiere a vieţii economice se va forma un mod de
gândire analitic, pragmatic, pozitiv.
În condiţiile relaţiilor de piaţă în centrul activităţii economice se află
întreprinderea - veriga principală a întregii economii naţionale. Anume la
nivelul întreprinderii se creează produsele necesare societăţii, se prestează
serviciile cuvenite. De aceea studierea diverselor aspecte ale activităţii
întreprinderii constituie o condiţie obligatorie pentru pregătirea specialiştilor
calificaţi în domeniul economiei.
Însuşirea cunoştinţelor se asigură printr-un complex care cuprinde: lecţii
teoretice , seminare, referate, analiza activităţii economico-financiare a
întreprinderilor. Un loc aparte revine studiului individual.
La sfârşitul cursului masteranzii vor fi capabili să:
- identifice, definească, descrie conceptele de bază a teoriei şi practicii ştiinţei
economiei manageriale, să delimiteze această ştiinţă de altele şi s-o
constituie într-o ştiinţă aparte, cu propriul său obiect de studiu, propria sa
problematică şi metodă de cercetare;
- să transfere cunoştinţele teoretice căpătate în practică;
- să proiecteze anumite cercetări în domeniul activităţii economice;
- să identifice şi să rezolve probleme știinţifice existente în cadrul procesului
activității economice.
În vederea realizării obiectivelor preconizate v-or fi utilizate - prelegerea,
suporturi de curs, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz,
problematizarea, exerciţiul, lucru în echipă în cadrul lucrărilor practice, metode
de dezvoltare a gândirii critice, studiul bibliografiei.
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Tema1. Obiectul și sarcinile economiei ca știință
1.Economia ca obiect științific.
2.Clasificarea ramurilor economiei naționale.
3.Economia Republicii Moldova.
1.Economia ca obiect științific.
În sistemul ştiinţelor contemporane "ştiinţa economică" ocupă un loc deosebit de important; astăzi,
nu există domeniu al vieţii economice şi sociale care, într-o măsură sau alta, să nu apeleze la cunoştinţe
economice. Deciziile şi acţiunile oamenilor se bazează tot mai mult pe raţionamente, pe criterii şi
calcule economice ştiinţifice.
Obiectul economiei ca ştiinţă îl constituie studierea vieţii economice reale, a fenomenelor şi
proceselor economice care au loc în domeniul producţiei, schimbului, repartiţiei şi consumului de
bunuri materiale şi servicii, al relaţiilor cauzale, legilor şi categoriilor economice, la diferite trepte ale
evoluţiei societăţii, oferind un mod economic de gîndire şi acţiune, putere de anticipare şi raţionalitate,
ţinînd seama de confruntarea necesităţilor nelimitate cu resursele limitate.
Economia nu este o ştiinţă absrtactă, nelegată de viaţă, ci, dimpotrivă, are un rol deosebit de
important în sistemul ştiinţelor contemporane. Aceasta cu atît mai mult cu cît luăm în considerare faptul
că astăzi gîndirea economică ştiinţifică trebuie să se reflecte şi în acte de guvernămînt, în politica
economică, în comportamentul uman în general şi al agenţilor economici în mod special.
Ştiinţa economică oferă, totodată, un sistem de cunoştinţe economice, de teorii, categorii
economice sau noţiuni fundamentale, concepte, legi economice, metode şi tehnici de analiză, ce servesc
drept instrumentar ştiinţific de lucru în practica economică, cum sunt: marfă, bani, piaţă, concurenţă,
cost de producţie, preţ, salariu, profit, dobîndă, rentă, avuţie naţională, muncă, capital, productivitatea
factorilor de producţie, finanţe, buget, credit, venit, consum, economii, investiţii, produs naţional brut,
eficienţă economică, echilibru economic, potenţial economic etc. marchează noi trepte în procesul
cunoaşterii ştiinţifice, servind la dirijarea activităţii. În prezent sistemul de categorii economice se
îmbogăţeşte prin introducerea în circuitul de cunoştinţe ştiinţifice a unor categorii noi, cum sunt:
protecţia mediului natural, costul ştiinţei, integrarea economică internaţională şi altele.
În timpul de faţă ştiinţa economică se divizează în mai multe compartimente, şi anume:
a) ştiinţe economice fundamentale - economia politică, teoria economică generală;
b) ştiinţe economice funcţionale - management, marketing, evidenţa contabilă, finanţe, statistica
etc.;
c) ştiinţe economice teoretico-aplicative care se divizează în ştiinţe economice de ramură
(industrie, agricultură, construcţii, comerţ, transporturi etc.) şi unităţi economice (întreprinderi).
Obiectul pe care îl vom studia îl constituie economia generală (economia naţională în genere);
d) istoria ştiinţelor economice;
e) economia mondială;
f) astfel de ştiinţe economice cum sunt: econometria, economia cibernetică, economia psihologică,
economia sociologică, economia mediului ambiant etc.
Sistemul ştiinţei economice este dinamic şi deschis, îmbogăţindu-se de la o etapă la alta pe
parcursul dezvoltării ştiinţei. Dacă vrem să ajungem mai repede şi cu mai puţine costuri sociale la
economia de piaţă modernă - este absolut necesar să însuşim o explicaţie adecvată asupra acestui
domeniu vital al societăţii.
Din Economia politică cunoaştem, că economia ca entitate complexă indestructibilă, este abordată
şi cercetată din ungiuri diferite. Pe o asemenea bază realitatea economică se prezintă ca microeconomie
şi ca macroeconomie.
Microeconomia constă din procesele, faptele, actele şi compartimentele agenţilor economici
individuali ce practică fluxuri economice (firme, gospodării familiale, bănci, administraţii etc.) privite
ca acte, fapte autonome şi specifice.
Macroeconomia reprezintă acea parte a economiei, ce exprimă aceleaşi procese şi fapte, numai că
ea se află la mărimile şi variabilele agregate ale intrărilor şi ieşirilor (volumul general al producţiei,
nivelul general al ocupării resurselor, indicele general al preţurilor etc.), acestea degajate de
comportamentele individuale ale participanţilor la economie. Adesea macroeconomia este identificată
cu economia naţională, ceea ce nu este corect.
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Economia naţională constă din sistemul istoriceşte constituit al activităţilor economico-sociale,
activităţi ce se desfăşoară şi se întreţin reciproc în cadrul unei ţări şi se raportează (pot fi apreciate) la
posibilităţile şi la interesele generale naţional-statale (mai jos vom preciza aceste noţiuni).
Economia contemporană este o economie integratoare a tuturor proceselor, fenomenelor, faptelor
şi comportamentelor. Astfel, probleme prin excelenţă macroeconomice, cum sunt inflaţia, şomajul,
balanţa de plăţi externe nu pot exista în afara aceloraşi probleme privite din unghiul microeconomiei.
Economia de piaţă este o economie liberă (de prejudecaţii ideologice), a cererii şi ofertei, a
liberului schimb, a autonomiei (sectorul particular şi de stat), a liberei decizii economice, fără limitări şi
constrîngeri (o economie a statului de drept), fără dirijare de către stat, fără directive decizionale,
guvernamentale, o economie a profitului.
Aşadar, în economia de piaţă crearea şi dezvoltarea unităţilor economice trebuie să aibă loc după
legi cît mai liberale, care să servească indivizii şi societatea în ansamblu.
Însă în practică noi niciodată nu vom putea vedea o economie de piaţă ideală. Piaţa întotdeauna
într-o anumită măsură se comletează, limitează sau reglează în comun de către stat, întreprinderi şi
monopoluri, diferite organizaţii.
Aşa că în viaţa reală nici unul dintre modelele teoretice de organizare a economiei de piaţă nu
funcţionează în formă pură. Realul este întotdeauna mai complicat în raport cu modelul idiatic. În orice
economie contemporană se întrepătrund, în proporţii diferite, elemente, caracteristici şi mecanisme ale
sistemului de piaţă liberă cu cele dirijiste; în plus chiar unele dintre caracteristicile unui sistem sau altul
nu se prezintă în formă pură. Dintr-un anumit punct de vedere s-ar putea aprecia că economia de piaţă
contemporană, aşa cum funcţionează în fiecare ţară, se prezintă ca un sistem mixt, în care se îmbină în
proporţii diferite elemente ale sistemului de piaţă liberă cu implicarea statului în economie. Exemple:
Franţa, Japonia, Coreea de Sud etc.
2. Clasificarea ramurilor economiei naţionale
Premisa studierii fenomenelor social-economice o constituie clasificarea ramurilor economiei
naţionale. Toate cercetările concrete social-economice pornesc de la clasificarea economiei naţionale
pe ramuri. Astfel, existenţa unei clasificări fundamentate din punct de vedere ştiinţific a ramurilor
economiei naţionale prezintă o deosebită importanţă pentru analiza multilaterală a procesului de
reproducţie lărgită în ansamblul său, a structurii şi schimbărilor ce au loc în structura economiei
naţionale, a corelaţiilor şi proporţiilor formate în procesul de reproducţie socială. Clasificarea pe baze
ştiinţifice a ramurilor economiei naţionale are importanţă nu numai pentru cercetări statistice şi analiză,
ci constituie şi un instrument de bază în elaborarea şi fundamentarea deciziilor de politică economică.
Clasificarea problemelor legate de clasificarea ramurilor necesită precizarea în primul rînd a
conţinutului noţiunii de economie naţională. Prin economie naţională se înţelege totalitatea activităţilor
economice şi sociale ce s-au format, dezvoltat şi diversificat în limita frontierelor unei ţări ca urmare a
dezvoltării forţelor de producţie şi adîncirii continue a diviziunii sociale a muncii.
Principiul de bază al clasificării ramurilor îl constituie gruparea tipurilor de activităţi, şi nu a
unităţilor în ansamblu lor. Totodată, avînd în vedere desfăşurarea activităţilor din cadrul economiei
naţionale într-o formă organizatorică concretă (întreprinderi, organizaţii, instituţii), la încadrarea
activităţilor pe ramuri se ţine cont şi de structura organizatorică a unităţilor, şi de modul de organizare a
evidenţei. La clasificarea ramurilor se are în vedere următoarele:
a) unităţile economice şi sociale se încadrează în diferite ramuri ale economiei naţionale după
numărul activităţilor de bază (principale);
b) unităţile economice complexe care au mai multe activităţi de bază şi care prin natura lor aparţin
unor ramuri diferite ale economiei naţionale (industrie, construcţii etc.) sau subramuri, se divizează în
ramurile sau subramurile corespunzătoare. De exemplu, dacă o întreprindere industrială sau agricolă
are magazine proprii de desfacere, activitatea industrială se raportează la ramura industrială
corespunzătoare naturii activităţii, iar activitatea de desfacere a produselor - la activitatea de circulaţie a
mărfurilor;
c) în cazul unităţilor complexe sau în cazul unităţilor în care organizarea evidenţei nu permite
separarea completă a unor activităţi distincte, se adoptă principiul activităţii preponderente, întreaga
activitate a unităţii cu pondere mare în ansamblul activităţii unităţii respective.
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Conform metodicii stabilite, ramurile economiei naţionale sînt împărţite după caracterul muncii
sociale în două sfere mari:
a) sfera producţiei materiale (sfera creatoare de venit naţional);
b) sfera neproductivă (denumită şi sfera serviciilor şi a administraţiei).
În prezent în republică se foloseşte următoarea clasificare a ramurilor sferei producţiei materiale şi
sferei neproductive:
I. Sfera producţiei materiale
1. Industria
2. Complexul agroindustrial
3. Construcţiile
4. Transporturile şi telecomunicaţiile
5. Electroenergetica
6. Gospodăria comunală
7. Alte ramuri
II.Sfera neproductivă
1. Comerţul şi serviciile
2. Învăţămîntul
3. Cultura şi arta
4. Ocrotirea sănătăţii
5. Turismul
6. Sportul
7. Alte ramuri
Fiecare ramură complexă a sferei producţiei materiale şi sferei neproductive se divide, la rîndul ei,
în ramuri şi subramuri de activitate. Ca atare trebuie făcută distincţie între noţiunea de ramură a
economiei naţionale (cele arătate mai sus sînt ramuri ale economiei naţionale) şi noţiunea de ramură a
industriei (industria uşoară, industria alimentară - de panificaţie, zahăr, a uleiului, conserve, vinuri etc.),
a agriculturii (cultura plantelor, sectorul zootehnic), transporturilor (transportul feroviar, auto, naval
intern, aerian etc.).
3.Economia Republicii Moldova.
Este cunoscut faptul că economia Republicii Moldova pînă la proclamarea independenţei ei (27
august 1991) se dezvolta ca parte componentă a complexului unic al fostei U.R.S.S. De menţionat că în
această perioadă în republică a fost creat un puternic potenţial de producţie, tehnico-ştiinţific şi de
cadre, industrie dezvoltată şi complex agroindustrial de însemnătate unională.
Situaţia în economia republicii la începutul anilor '90. Începînd cu anii '90, Republica Moldova a
întreprins reforme structurale majore care s-au intensificat îndeosebi în anii 1994-1996. Ele au pornit de
la condiţii extrem de dificile, influenţate de moştenirea centralizării absolute, lipsa experienţei unor
reforme parţiale asemănătoare celor experimentate în economiile ţărilor din Europa de Est şi Centrală.
Însă reformele structurale în economia republicii au fost tărăgănate în mare măsură din cauza
instabilităţii politice (conflictul armat din 1992).
La începutul anilor '90, conform clasificării Programului de dezvoltare al ONU, Moldova după
nivelul de dezvoltare a fost determinată ca "ţară industrial dezvoltată" cu nivel mediu de venituri (PIB)
pe cap de locuitor. Printre 173 de ţări comparate după nivelul de dezvoltare umanitară Moldova era
situată pe locul 75, sau în prima parte a registrului.
Potenţialul de producţie a Moldovei se afla într-o dependenţă totală de republicile fostei U.R.S.S.,
pe seama cărora revenea peste 80% din volumul comerţului extern. Pe contul livrărilor din ele se
acopereau sută la sută necesităţile Moldovei: de producţie gazopetrolieră şi de cărbuni, 85% - chimică
şi petrolochimică, 70% - de sticlă, 60% - în industria constructoare de maşini şi prelucrarea metalelor.
Livrările de producţie din complexul unic se efectuau centralizat, la un preţ simbolic.
Începînd cu anul 1991 preţurile la producţia importată s-au majorat brusc. Inflaţia externă şi
internă din ultimii trei ani a dus la majorarea preţurilor la resursele energetice de 860-1000 ori.
Energofagitatea înaltă a industriei republicii, pe de o parte, şi preţurile mult mai reduse la producţia
agricolă şi alimentară exportată din republică (în comparaţie cu preţurile la resursele energetice), pe de
altă parte, au dus la creşterea continuă a datoriilor externe.
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Republica Moldova se bucură de o climă favorabilă și de un pământ fertil. Ponderea
maximă în economie o deține sectorul agricol. Principalele produse moldovenești
sunt fructele, legumele, vinul și tutunul, cu toate acesta, în ultima perioadă, țara exportă
și cablaje, echipament și unelte electronice pentru automobile.
După 1990, Moldova a intrat într-un puternic declin economic, din care nu și-a revenit decât
în anii 2000. Cu un PIB pe cap de locuitor de 2400 dolari pe an, Moldova importă petrol,
cărbune și gaze naturale, în principal din Rusia.
Construcția Portului de la Giurgiulești, a mărit accesul Moldovei la piața internațională de
petrol și a micșorat dependența sa energetică față de Rusia. Portul a fost finalizat la sfârșitul
anului 2006.
Ca parte a liberalizării ambițioase a economiei de la începutul anilor '90, Moldova a
introdus o monedă de schimb convertibilă, a liberalizat prețurile, a încetat acordarea de credite
preferențiale pentru firmele și companiiile de stat, a început procesul de privatizare, a eliminat
controalele pentru exporturi și a înghețat dobânzile. Economia a revenit la o creștere pozitivă de
2,1% în 2000 și, respectiv, 6,1% în 2001.
Din cauza economiei joase și nepromițătoare, o mare parte a populației a fost nevoită să
plece peste hotare în căutarea a noi surse financiare. În prezent, mai mult de jumătate de milion
din populația aptă de muncă lucrează în străinatate. Banii transferați în țară de această parte a
populației constituie cea mai importantă sursă a PIB-ului (cca 1 miliard dolari legal). În
anul2009, datele Băncii Mondiale arătau că o treime din PIB-ul țării este furnizat de moldovenii
care lucrează în străinătate.
Deși în prezent se fac multe încercări de stimulare a investițiilor și dezvoltare a economiei,
rolul major în creșterea economică revine populației plecate peste hotare.

Tema 2. Antreprenoriatul și formele lui
1.Esenţa şi rolul activității antreprenoriale.
2. Specificul antreprenoriatului în RM.
3. Micul business.
4.Marile afaceri.
5.Întreprinderile mixte
1.Esenţa şi rolul activității antreprenoriale.
Antreprenoriatul – constituie o parte inseparabilă a activităţii economice a conducătorilor şi
specialiştilor de la întreprinderi, organizaţiile comerciale şi financiare. Însă până mai nu demult
această importantă funcţie administrativă era oâprea puţin reflectată în literatura economică.
Ştiinţa ocolea acest acest tip important de activitate umană, lăsându-l la cheremul artizanatului.
Antreprenoriatul este procesul de creare a ceva nou, ce are valoare, iar antreprenorul este
omul care îşi depune în acest scop toare eforturile, îşi asumă întregul risc, obţinând drept
recompensă bani şi satisfacţia realizărilor sale.
Antreprenoriatul, businessul este astfel activitatea, desfăşurată din proprie iniţiativă, de sine
stătător, cu riscul şi responsabilitatea materială proprie a cetăţenilor, persoanelor fizice şi
juridice, orientată spre obţinerea sistematică a venitului şi profitului de la folosinţa bunurilor,
vânzarea mărfurilor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor. Antreprenoriatul urmăreşte de
asemenea scopul de a ridica imidjul antreprenorului.
În condiţiile economiei de piaţă câştigă cel, care reacţionează rapid la cerinţele societăţii, îşi
extinde participarea pe piaţă din contul implementării tehnologiilor avansate şi producerea
mărfurilor cu cerere sporită. Astăzi în lumea marelui business se consolidează opinia, precum că
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obţinerea succesului e posibilă numai în cazul, cînd persoana respectivă se simte cu adevărat
antreprenor.
Printre cele mai importante obiective ale antreprenorului sunt: producerea mărfurilor şi
prestarea serviciilor, obţinerea venitului, prestigiul întreprinderii, dezvoltarea businessului. După
cum se vede pe fig. 1.1, toate aceste obiectivă sunt interdependente.
Antreprenoriatul

Mărfurilr şi
serviciile

Venitul
(interesul)

Dezvoltarea
businessului

Ridicarea prestigiului

Fig. 1.1. Obiectivele antreprenoriatului
2. Specificul antreprenoriatului în RM.
În Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (articolul 1), esenţa
acestei activităţi este formulată astfel. Antreprenoriatul este activitatea, desfăşurată din proprie
iniţiativă, de sine stătător, cu riscul şi responsabilitatea materială proprie a cetăţenilor şi
asociaţiilor lor de producere a bunurilor, vânzarea mărfurilor, executarea lucrărilor şi prestarea
serviciilor în scopul de a asigura o sursă permanentă de venit.
În sensul strict al cuvântului antreprenori sunt doar oamenii de afaceri, comportamentul
cărora pe piaţă se impune prin caracterul său întreprinzător. Căutarea a ceva nou, organizarea
muncii personalului de la întreprindere şi orientarea ei spre găsirea unor noi posibilităţi pentru
activitatea economică, însuşirea noilor pieţe, trecerea la fabricarea noilor mărfuri şi prestarea
noilor servicii – aceasta este esenţa activităţii antreprenoriale.
Administratorul care nu se manifestă ca antreprenor, care aşteaptă pur şi simplu să-i treacă
ziua de lucru, este un rău lucrător. Antreprenorul caută şi găseşte căi de dezvoltare şi ridicare a
gradului de eficienţă şi îmbunătăţire a calităţii producţiei, de majorare a profitului întreprinderii,
indiferent de faptul dacă el este sau nu proprietarul sau un funcţionar angajat al întreprinderii
date. Firmele, care nu acordă atenţia cuvenită antreprenoriatului, îşi pierd poziţiile pe piaţă din
cauza flexibilităţii lor insuficiente în administrare şi organizarea producţiei.
Antreprenorul poate să-şi deschidă o afacere în orice sferă economică profitabilă. Cele mai
atrăgătoare genuri de activitate din punctul de vedere al antreprenorului sunt: producţia;
comerţul; finanţele; complexul intelectual.
În diferite perioade de timp în aceste sfere activitatea se poate solda cu venituri reale, însă
cea mai importantă din ele este producţia. La sfera de producţie în mod tradiţional se atribuie:
industria; agricultura; transportul public şi de producţie; serviciile cu caracter de producţie
(bunăoară, lucrările de reparaţie) etc. În opinia unor autori, la sfera de producţie ar mai putea fi
atribuite şi comerţul, finanţele, învăţământul şi alte sfere de activitate.
Orice activitate antreprenorială se desfăşoară în limitele unei anumite forme de
întreprindere. Alegerea formei cel mai adesea depinde de interesele şi profesia antreprenorului.
Forma antreprenoriatului constituie un sistem de norme, ce determină relaţiile interne dintre
partenerii de întreprindere, pe de o parte, şi relaţiile acestei întreprinderi cu alte întreprinderi şi
organele de stat – pe de altă parte. Conform legislaţiei în vigoare în republică se practică
următoarele forme principale de antreprenoriat:
а) întreprinderi individuale;
b) societate în nume colectiv;
c) societate în comandită;
d) societate pe acţiuni;
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e)
f)
g)
h)

societate cu răspundere limitată;
cooperativă de producţie;
întreprindere de arendă;
întreprindere de stat şi municipală.

3.Micul business.
Întreprinderile individuale, familiale şi micro-întreprinderile se organizează ca întreprinderi
mici, deoarece pentru aceasta nu sunt necesare sume mari de capital iniţial.
Activitatea antreprenorială a întreprinderilor nu prea mari în domeniile tradiţionale este
unificată sub o singură noţiune – ―întreprindere mică ‖. Raportarea la întreprinderile mici,
conform normelor de drept în vigoare, se efectuează potrivit unui singur criteriu – numărul
mediu al lucrătorilor, inclusiv persoanele care lucrează cu contract de antrepriză, prin cumul. În
Federaţia Rusă, spre exemplu, acest număr nu trebuie să depăşească în industrie, construcţii şi
transporturi – 100 persoane, în agricultură – 60, în ştiinţă, deservirea ştiinţifică – 60, în alte
ramuri – 50 persoane.
Experienţa acumulată de-a lungul anilor de diferite ţări a demonstrat că fără o re-ea extinsă
de întreprinderi mici este imposibilă funcţionarea pieţei – întreprinderile mici sunt deosebit de
dinamice şi manevrabile. În cadrul businessului mic iau naştere tehnologii principial noi, care
ulterior se dezvoltă şi formează noi unităţi de producţie. Micul business permite crearea
condiţiilor pentru cointeresarea fiecărui lucrător în rezultatele finale ale muncii sale.
Pentru economia contemporană este caracteristică îmbinarea pe scară largă a diverselor, ca
volum de producţie, întreprinderi – mari, mijlocii şi mici. O funcţie importantă a întreprinderilor
mici este scutirea întreprinderilor mari şi mijlocii ce fabrică produse industriale în serii mari de
producerea articolelor în serii mici. O asemenea diviziune a muncii contribuie la creşterea
rentabilităţii producţiei, atât în cadrul întreprinderilor mari, câr şi în cele ale businessului mic.
În perioada de tranziţie la economia de piaţă în Republica Moldova au fost create de
asemenea condiţii pentru dezvoltarea micului business. Conform Legii cu privire la susţinerea
micului business în republică agenţii micului business includ două categorii de întreprinderi –
întreprinderile mici şi microîntreprinderile.
Drept microîntreprinderi sunt considerate întreprinderile cu 1-19 lucrători, iar ca
întreprinderi mici – cele cu 20-75 lucrători. Totodată, se elaborează propuneri cu privire la
introducerea unor modificări în legea dată. Se propune în special modificarea criteriilor de
raportare a întreprinderilor la micul business, micşorarea limitei privind numărul de lucrători şi
introducerea unui nou criteriu – volumul de producţie. Prin aceasta se urmăreşte scopul reducerii
numărului de întreprinderi ce pretind la susţinere din partea statului.
În Republica Moldova micul business trebuie şi poate juca un pol important, deoarece în
ţară sunt create o serie de condiţii favorabile pentru dezvoltarea lui:
 în structura sectoarelor economice, formate încă înainte de începerea reformei, o mare
pondere aveau ramurile cu condiţii favorabile pentru micul business (în special – agricultura,
industria alimentară, de prelucrare şi uşoară);
 în condiţiile de insuficienţă în republică a resurselor de materie primă întreprinderile mici se
acomodează mai uşor la prelucrarea resurselor locale şi a diverselor deşeuri;
 procesele de privatizare au scos la iveală la întreprinderi multe utilaje şi dispozitive
neinstalate. Întreprinderile mici, de regulă, sunt mai mobile, ele pot utiliza mai repede şi mai
eficient asemenea utilaje;
 micul business poate absorbi o parte din şomajul, format în rezultatul staţionării
întreprinderilor mari şi al reorganizării acestora;
 existenţa în republică a unui număr mare de oraşe mici şi localităţi de tip urban, ce dispun de
resurse de muncă libere, influenţează favorabil dezvoltarea micului business;
 întreprinderile mici îşi pot găsi nişele lor pe piaţa internă pentru o mai deplină şi diferenţiată
satisfacere a cererii populaţiei privind mărfurile de consum, diversele servicii etc.
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Întreprinderile mici au nevoie de infrastructura corespunzătoare specificului micului
business. E vorba de bănci,burse, firme de audit şi de asigurare. Centre informaţionale, centre
comerciale pentru asigurarea cu resurse materiale, firme leasing etc.
O problemă aparte este asigurarea întreprinderilor mici cu credite la dobânzi acceptabile
pentru utilizarea lor. Creditele actuale se acordă de către băncile comerciale la dobânzi excesive,
ceea ce nu le permite întreprinderilor mici să se folosească de ele pe scară largă.
Lipseşte sistemul de efectuare a unei analize ample a activităţii întreprinderilor, nu există o
evidenţă eficientă a rezultatelor activităţii lor, practic nu se fac dări de seamă la indicatorii ce
prevăd dreptul întreprinderilor mici de a se folosi de anumite facilităţi fiscale.
Întreprinderile mici se confruntă cu mari dificultăţi în ce priveşte asigurarea lor tehnicomaterială. Lipsesc maşinile, utilajele şi tehnologiile destinate lor, ţinând cont de specificul şi
posibilităţile lor de utilizare.
Un neajuns esenţial îl constituie lipsa conducătorilor (managerilor) în întreprinderile de
dimensiuni mici, care să cunoască în profunzime specificul, particularităţile lor, care să posede
toate calităţile necesare pentru activitatea în condiţiile actuale.
În sfârşit, de mare folos pentru dezvoltarea antreprenoriatului mic ar fi crearea unor fonduri
financiare specializate, precum şi a diverselor formaţiuni non-guvernamentale, care să nu
urmărească obţinerea unor rezultate pur comerciale.
Principala funcţie a statului constă în crearea unui sistem de stimulare a proceselor
inovaţionale-productive în cadrul antreprenoriatului. Creând unele înlesniri antreprenorilor în
domeniul inovării, statul procedează ca un creditor capabil, alocând mijloacele băneşti spre
măsuri foarte eficiente cu un termen minimum de recuperare a investiţiilor şi cu efect de
reîntoarcere constant. Sistemul statal de stimulare economică a activităţii inovaţionale include
următoarele principale subsisteme: de finanţare (bugetară şi comercială), financiar-creditară,
sistemul fiscal şi altele, care crează un mediu atractiv al acestui tip de activitate, ridicând
considerabil stabilitatea măsurilor inovaţionale.
Bineînţeles, economia nu se poate baza numai pe întreprinderile mici. Marea producţie
contemporană are la temelie, în primul rând, întreprinderile antreprenoriale mari, ce contribuie la
prosperarea economică generală, inclusiv a businessului mic.
4.Marile afaceri.
Firmele mari au temeiuri mai mari să conteze pe succese în activitatea lor antreprenorială,
deoarece în comparaţie cu cele mici dispun de o serie de avantaje. În primul rând, ele pot utiliza
tehnica cea mai nouă foarte scumpă, dar înalt productivă, obţinând astfel reducerea preţului de
cost al producţiei, îmbunătăţirea calităţii ei şi cucerind prin aceasta pieţele de desfacere, ceea ce
le asigură venituri mari. Tehnica nouă, foarte scumpă, de regulă, nu e accesibilă micului business
din cauza gradului scăzut de rentabilitate la întreprinderile mici, ce se explică prin volumul mic
al producţiei, pe care nu au putere să-l majoreze.
În afară de aceasta, întreprinderile şi organizaţiile mari au posibilitatea ca din contul
concentrării capitalului să facă investigaţii marketing de amploare, ceea ce le diminuează
pierderile în cazul tranzacţiilor riscante. Specializarea internă şi cooperarea le permit acestor
întreprinderi să ridice nivelul calificativ al personalului, să utilizeze cu maximum de eficienţă
utilajele, să reducă pierderile pentru depozitarea şi transportarea producţiei, pentru reclamă etc.
Conform datelor statistice 500 din cele mai mari corporaţii ale S.U.A. (în total în S.U.A.
sunt peste 4,5 milioane de unităţi industrial-comerciale) şi acelaşi număr al lor din Europa
Occidentală au concentrat în mâinile lor aproximativ ¼ din capitalul naţional şi circa 25% din
populaţia ocupată în aceste regiuni ale lumii.
În urma transformărilor ce au avut loc, la etapa actuală antreprenoriatul a devenit o parte
componentă a activităţii conducătorilor şi specialiştilor din firmele mari, bănci, holdinguri. Aici
antreprenoriatul e pus pe baze ştiinţifice.
Concentrarea resurselor financiare şi umane într-un număr relativ mic de corporaţii le
permite ultimelor să efectueze diversificarea intrafirmă a capitalului, trecându-l dintr-o ramură
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economică în alta, ceea ce, de rând cu avantajele pe care le au de pe urma concentrării resurselor,
contribuie la activitatea lor normală chiar şi în cele mai nefavorabile condiţii economice.
În cazul reducerii cererii la unele tipuri de produse, pe care le fabrică supracorporaţia, ea
sporeşte volumul producţiei, la care se menţine cererea pe piaţă. Difereţierea de rând cu
progresul tehnico-ştiinţific s-au dovedit a fi direcţia principală a antreprenoriatului desfăşurat de
marele capital contemporan.
În scopul coordonării activităţii, protecţiei intereselor comerciale generale şi al sporirii
eficienţei capitalului întreprinderile pot pe baze contractuale crea uniuni sub formă de аsociaţii
(corporaţii), consorţiuri, sindicate şi alte uniuni.
După statutul lor juridic formaţiunile economice date pot fi divizate în 2 grupe: care
funcţionează pe baze juridice şi economice stabile şi asociative sau antreprenoriale – cu drept de
alipire sau retragere liberă, precum şi de activitate antreprenorială liberă în cadrul asociaţiei.
Cea mai largă răspândire au căpătat asemenea structuri economice, ca asociaţiile economice,
financiar-industriale, holdingurile, sindicatele şi consorţiile. Fiecare structură organizatorică îşi
are particularităţile proprii, ce se caracterizează prin existenţa unor drepturi patrimoniale şi
juridice interne.
Compania holding – este corporaţia, compania, ce dirijează sau controlează activitatea altor
întreprinderi şi companii. În practica ţărilor străine compania holding ocupă un loc de frunte
datorită faptului că dispune de pachetul de acţiuni al întreprinderilor, firmelor pe care le
controlează. Concomitent compania holding poate să nu posede potenţial de producţie propriu şi
să nu practice activitatea de producţie (holding pur).
Asociaţia (corporaţia) – este o uniune benevolă a unor întreprinderi de producţie, ştiinţifice,
de proiectare, construcţii şi alte organizaţii, ce au, de regulă, responsabilităţi limitate, iar uneori
pur nominale. Ea reprezintă cea mai «moale» formă de unire, activitate comună, asistenţă
reciprocă a agenţilor economici.
Consorţiul este o asociaţie provizorie de companii, bănci în baza acordului comun de
realizare a unui proiect ce necesită investiţii de capital mari sau pentru a acorda împreună
împrumuturi de proporţii. Consorţiul poartă răspundere solidară faţă de clienţii săi. Din consorţiu
pot face parte organizaţii cu forme de proprietate diferite. Participanţii la consorţiu îşi menţin pe
deplin independenţa economică şi pot adera la alte organizaţii. Fondurile financiare şi materiale
ale consorţiilor se creează atât din contul membrilor săi, cât şi prin intermediul atragerii
creditelor şi a mijloacelor bugetare.
Sindicatul – 1) este o asociaţie de întreprinderi, ce fabrică produse omogene, create pentru
organizarea desfacerii lor în comun printr-o reţea comercială unică. Sindicatul fondează o
societate comercială comună, care încheie contracte de vânzare cu fiecare membru al
sindicatului. Sindicate pot crea şi băncile. Membrii sindicatului bancar procură hârtii de valoare
de la oricare participant al grupului; 2) grupul dealeri-investitori convin să cumpere o nouă
emisie a hârtiilor de valoare pentru a le difuza printre investitori.
Grupul financiar-industrial (G.F.I.) – un grup de întreprinderi juridice, financiare şi instituţii
investiţionale, înregistrate la nivel republican (federal), unirea resurselor materiale şi capitalului
cărora a fost efectuată în corespundere cu actele normative în vigoare. Spre exemplu, la finele
anilor 1990 în Federaţia Rusă activau circa 50 de G.F.I. înregistrate oficial. Organizaţia
principală a G.F.I. poate fi atât o structură de producţie, cât şi o bancă sau companie financiară.
Blocuri (noduri) industriale – sunt nişte grupe de întreprinderi şi organizaţii, care se află pe
teritorii alăturate şi folosesc în comun infrastructura de producţie şi social-comunală, resursele
naturale şi alte resurse. Ele creează o producţie comună de nivel interramural şi local teritorial,
menţinându-şi fiecare independenţa. În blocurile (nodurile) industriale se formează condiţiile
pentru dezvoltarea integrării microteritoriale, cooperarea şi specializarea producţiei, organizarea
unei mai depline utilizări a suprafeţelor şi capacităţilor de producţie, organizarea întreprinderilor
interramurale, a gospodăriei de deservire.
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Antreprenoriatul a încetat, astfel, de a fi o prioritate de acţiune a unor persoane aparte,
transformându-se în grija cotidiană a conducătorilor şi specialiştilor din întreprinderile mari şi
atingând interesele statului şi relaţiile internaţionale.
5.Întreprinderile mixte
Antreprenoriatul mixt – este activitatea antreprenorială în comun, desfăşurată de către câţiva
parteneri, inclusiv parteneri sin diverse ţări. Întreprinderea mixtă este o organizaţie economică,
fondată de un număr mare de persoane juridice, creată din întreprinderi naţionale sau împreună
cu parteneri din străinătate în baza proprietăţii mixte pe teritoriul uneia dintre ţările unde se află
fondatorul ei. Poate avea formă de societate în nume colectiv, societate cu răspundere limitată,
societate pe acţiuni.
Întreprinderea mixtă constituie o formă internaţională de organizare şi desfăşurare a
activităţii economice concrete, bazată pe capitalul unificat al unor fondatori străini şi locali din
două sau mai multe ţări. Întreprinderile mixte permit unirea mijloacelor băneşti şi a altor tipuri
de resurse din diverse ţări şi desfăşurarea în comun a activităţii economice de producţie pe
teritoriul uneia dintre ele sau în fiecare din aceste ţări.
Întreprinderile mixte posedă proprietate şi mijloace financiare comune, fiecare dintre
fondatorii şi participanţii lor având dreptul să exercite funcţii administrative. Profitul şi riscul, în
legătură cu activitatea în comun, se distribuie, de regulă, proporţional cotei de mijloace investite
de către fiecare participant.
Interesele partenerilor locali şi străini la crearea şi folosirea întreprinderilor mixte în cele
mai dese cazuri nu coincid. Pentru antreprenorii străini participarea la întreprinderea mixtă
constituie o formă de exportare a capitalului. Ei o folosesc drept mijloc de pătrundere pe pieţele
străine. Interesul ţării care primeşte o asemenea întreprindere adesea rezidă în posibilitatea de a
acumula experienţă tehnică şi economice, de a însuşi tehnologii avansate, metode noi de
organizare a producţiei şi administraţiei, a-şi majora exporturile, a produce articole care să le
înlocuiască pe cele de import.
Totodată, cu toate că există interese diferite activitatea mixtă este reciproc avantajoasă
pentru toţi participanţii. Ea permite împărţirea riscului (financiar, politic) între parteneri, precum
şi consolidarea poziţiei lor datorită unirii mijloacelor financiare, resurselor tehnologice, a
experienţei de conducere etc.
Există diverse forme juridico-organizatorice ale antreprenoriatului mixt internaţional:
societate pe acţiuni, companie pe acţiuni, societate cu răspundere limitată.
Dar din cele afirmate până aici nu rezultă că întreprinderile mixte din Moldova nu au
perspective. Ele, bineînţeles, vor continua să existe şi cu timpul se vor înscrie în structura
generală a întreprinderilor moldoveneşti. Pentru activitatea economică în comun la nivel de
întreprinderi cea mai caracteristică la etapa iniţială a devenit forma structurală de societate pe
acţiuni.
Întreprinderile mixte au apărut în comerţ, industria uşoară şi alimentară, în domeniul
turismului, inginiringului, prestării serviciilor de consultanţă şi de intermediere. Ele sunt capabile
să contribuie la soluţionarea unor asemenea probleme, ca aprovizionarea pieţei interne cu diverse
mărfuri şi servicii, extinderea potenţialului de export al ţării, însuşirea tehnicii şi tehnologiilor
avansate, crearea noilor locuri de muncă etc.
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Tema 3. Activitatea comercială
1. Conţinutul activității comerciale
2. Obiectivele activității comerciale
3. Trăsăturile caracteristice activității comerciale
1. Conţinutul activității comerciale
Mediul de afaceri contemporan dinamic şi imprevizibil, fluidizarea pieţelor amplifică
lupta competiţia între agenţii economici atât la nivel internaţional, cât şi la cel naţional, dar şi
mai aspru la nivel local. În acest context, asigurarea supravieţuirii şi sporirea competitivităţii
întreprinderilor naţionale poate fi facilitată prin dezvoltarea unui managementului performant al
activităţii de desfacere.
Activitatea de desfacere-vînzare reprezintă baza motivațională pentru organizarea
fabricației de produse în orice întreprindere. Ea oferă informațiile necesare pentru determinarea
sortimentului de produse, caracteristicile calitative ale produselor, design-ul mărfurilor,
condițiile în care urmează să se exploateze acestea, participă la fundamentarea programelor de
producție.
Funcțiunea comercială a întreprinderii grupează toate activitățile legate de asigurarea
resurselor materiale necesare sistemului de producție, de stocare a acestora și a rezultatelor
activității productive, precum și de transportul și desfacerea (vînzarea) acestor rezultate produsele finite și serviciile. Momentul desfacerii constituie, prin toate implicaţiile sale, latura
cea mai complexă şi mai dinamică a funcţiunii comerciale.
Managementul desfacerii reprezintă activitatea prin care se asigură vânzarea rezultatelor
producţiei și a mărfurilor firmei comerciale. Această acţiune implică stabilirea căilor, formelor
şi modalităţilor prin care urmează a fi comercializate produsele fabricate și mărfurile, precum şi
a pieţelor care pot constitui sfera de desfacere.
Importanța domeniului abordat constă în faptul că prin desfacerea produselor se încheie
practic circuitul economic al întreprinderii.
Managementul desfacerii se prezintă ca un proces unitar complex, căruia îi este proprie o
structură extinsă de activităţi specifice care au în vedere problemele legate de conducerea,
coordonarea, previziunea-planificarea, programarea, organizarea, contractarea-vânzarea
produselor, antrenarea, urmărirea şi controlul derulării-realizării activităţii, analiza şi evaluarea
rezultatelor. Aceste momente reprezintă caracteristica esenţială a managementului desfacerii.
2. Obiectivele activității comerciale
Рrin activitatea comercială se reаlizeаză o serie de асtivități саrасteristiсe unei unități
eсonomiсe de рroduсție:

vînzаreа, са асt de trаnsmitere а рroрrietăţii аsuрrа bunurilor;

distribuţiа fiziсă, саre reрrezintă mișсаreа și mаniрulаreа bunurilor de lа loсul unde
асesteа sunt рroduse lа сel în саre vor fi сonsumаte sаu utilizаte;

informаreа сonsumаtorilor аsuрrа disрonibilității şi саrасteristiсilor рroduselor, аsuрrа
саlităţii, рreţului şi сondiţiilor de сumрărаre.
Аlături de асeste асtivități de bаză, activitatea comercială îndeрlineşte şi funсţii de:

elаborаre а рlаnului strаtegiс;

сoleсtаreа сontrасtelor și сonstituireа рortofoliului de сomenzi;

аsigură fluxul neсesаr de informаţii între întreрrindere şi рiаţă şi între рiаţă şi
întreрrindere.

аsigură legăturа рermаnentă între рroduсţie şi рiаţă;

рrestаreа serviсiilor, indeрendent sаu аsoсiаt сu vînzаreа de bunuri;

сreditаreа сlienţilor рrin рlаtа lа termen sаu în rаte;

formаreа şi orientаreа сonsumului.
Reаlizаreа obieсtivele domeniului activității comerciale сontribuie esențiаl lа îndeрlinireа
obieсtivelor generаle аle întreрrinderii, сum аr fi:
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 sаtisfасereа сererii рrin desсoрerireа unor segmente de рiаţă nesаtisfăсute,
сomрletаreа şi diversifiсаreа sortimentului, inсludereа în ofertă а unor рroduse сu
rentаbilitаte redusă sаu сhiаr nerentаbile;
 сreştereа сifrei de аfасeri. Se urmăreşte сreştereа сontinuă а vînzărilor în exрresie
fiziсă şi vаloriсă;
 reаlizаreа de рrofituri рrin seleсţiа рroduselor şi сlienţilor, rаţionаlizаreа
рroсeselor de desfасere, reduсereа сosturilor;
 dobîndireа, menţinereа şi sрorireа unei сote de рiаţă – аvаntаje în fаţа сonсurenţei
рrin саlitаte, inovаre, сosturi reduse.
Interdeрendențа strinsă dintre desfасere și toаte сelelаlte funсțiuni аle întreрrinderii, dаr
și mediul extern сu саre interасționeаză асeаstа, ne demonstreаză rolul imрortаnt аl desfасerii nu
doаr în interiorul unei singure întreрrinderi, dаr și а întregii eсonomii nаționаle și internаționаle.
Viziuneа modernă de mаrketing рresuрune сă desfасereа este асtivitаteа dominаntă
аsuрrа сelorlаlte асtivități аle întreрrinderii, servind dreрt рunсt de orientаre рentru сelelаlte -un
lаnț аre rezistențа сelei mаi slаbe verigi. Сonfirmаreа асestei аbordări se regăsește în soсietățile
de сonsum.
3. Trăsăturile caracteristice activității comerciale
Orgаnizаreа асtivității comerciale аre loс:
 рe gruрe de desfасere а рroduselor – se аsigură omogenitаteа și oрerаtivitаteа în
desfășurаreа асtivităților sрeсifiсe; сonduсereа și сoordonаreа unifiсаtă рentru
întregul рroсes de livrаre-vînzаre; sрorireа resрonsаbilităților аngаjаților din
сomраrtimentul de desfасere; рrimireа direсtă а reсlаmаțiilor și рroрunerilor de lа
сlienți si раrteneri reаli și рotențiаli;
 рe рroduse din nomenсlаtor – саrасterisitiсă рentru mаjoritаteа stаtelor dezvoltаte; se
foloseste sistemul direсtorilor рe рrodus;
 рe struсturi сoordonаte de сătre direсtorul de desfасere;
 struсturi sрeсifiсe direсțiilor de trаfiс și distribuție;
 în funсție de volumul рroduсției și аl vînzărilor.
Рentru са întreрrindereа să își desfășoаre асtivitаteа sа сu o efiсiență mаximă, este
imрortаnt са desfасereа sа stаbileаsсă direсtiile рrinсiраle de dezvoltаre și de аloсаre а
investițiilor рe viitor, să determine neсesitățile existente lа сonsumаtori, să studieze рreferințele
și direсțiile de orientаre аle lor în timр, să efeсtueze un studiu рermаnent și сomрlex аl рieței de
desfасere а întreрrinderii.
Deраrtаmentul de desfасere trebuie să раrtiсiрe асtiv și dinаmiс în рromovаreа
рroduselor рroрrii, să elаboreze strаtegii de рătrundere рe рiаță, să identifiсe metodele și
instrumentele neсesаre de mаrketing рentru sрorireа volumului vînzărilor, să determine сele mаi
noi reаlizări științifiсe si tehnologiсe рe саre să le рroрună sрre imрlimentаre în întreрrindere.
Trebuie să сonvingă раrtenerii de аfасeri сă disрune de resurse sufiсiente рentru diversifiсаreа
gаmei de рroduсție și сă întreрrindereа este сараbilă să ofere soluții efiсiente рentru deрășireа
unor situаții de сriză.
În сonсluzie, observăm сă асtivitаteа comercială nu se limiteаză doаr lа resрeсtаreа
сontrасtelor сomerсiаle, grаfiсelor de livrаre, exрediereа рroduselor și înсаsаreа сontrаvаlorii
bănești аle bunurilor mаteriаle, асeаstа аre și o рuterniсă influență аsuрrа рroсesului de
арrovizionаre și рroduсție, сonluсreаză strîns сu deраrtаmentul de рlаnifiсаre-dezvoltаre,
finаnсiаr-сontаbil, сontrol аl саlității, subdiviziunile tehniсe și de trаnsрort, deрozitele de
рroduse finite, totodаtă аsigură legăturа рermаnentă între сlienți și întreрrindere, monitorizeаză
mediul extern și аnаlizeаză sсhimbаrile саre араr рe рiаțа de desfасere рentru fundаmentаreа
strаtegiilor de vînzări și раtrundere рe рiаță. Desfасereа сonstituie рunсtul de рornire în
рlаnifiсаreа асtivității întreрrinderii, oferind informаții рentru stаbilireа domeniului de асtivitаte
аl întreрrinderii, tiрului рroduсției fаbriсаte, strаtegiilor și рolitiсilor сonсurențiаle.
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Tema 4. Întreprinderea în condițiile economiei de piață
1.Conținutul și funcțiile întreprinderii
2.Tipologia întreprinderilor
3.Constituirea, reorganizarea și sistarea activității întreprinderii
1.Conținutul și funcțiile întreprinderii
La toate etapele de dezvoltare a economiei principalul ei element a fost întreprinderea.
Întreprinderea de producţie este o unitate specializată separată, temelia căreia o constituie
colectivul de munca profesionist organizat, capabil să producă, cu ajutorul mijloacelor de care
dispune, articolele necesare consumatorilor (să execute lucrări, să presteze servicii) cu destinaţia,
profilul şi în asortimentul cuvenit Din întreprinderile de producţie fac parte uzinele, fabricile,
combinatele, carierele, minele, porturile, drumurile, bazele şi alte formaţiuni economice cu profil
de producţie.
Mediul intern al întreprinderii îl constituie oamenii, mijloacele de producţie, informaţia şi
mijloacele băneşti. Rezultatul interacţiunii dintre componentele mediului intern este producţia
finită (lucrările efectuate, serviciile prestate) (fig.1.1.).
Mediul intern
Oamenii
(personalul)

Mijloacele
de producţie

Rezultatul activităţii
PRODUCŢIA

PRODUCŢIE
Banii

Informaţia

Fig. 1.1. Întreprinderea de producţie
Mediul exterior, care asigură nemijlocit eficienţa funcţionării întreprinderii îl constituie, în
primul rând, consumatorii de producţie, furnizorii componentelor de producţie, precum şi
organele de stat şi populaţia din apropierea imediată a întreprinderii (fig. 1.2).
Organele centrale şi
locale ale puterii
Furnizorii
de componente
ale producţiei

органы власти
Întreprinderea
de producţie

Consumato
rii de

Populaţia

producţie
продукции

Fig.. 1.2. Mediul exterior al întreprinderii de producţie
Întreprinderea poate avea diverse secţii şi alte subdiviziuni similare sau secţii şi sectoare,
unite într-un singur complex tehnologic şi în rezultatul activităţii cărora se lansează unul şi
acelaşi produs. Fiecare întreprindere industrială se află în legătură strânsă cu alte diverse
structuri ale economiei naţionale. Ea primeşte de la furnizori materie primă, materiale, energie
electrică, combustibil şi materiale lubrifiante, maşini şi utilaje tehnologice, concomitent drept
intermediari se prezintă organizaţiile de aprovizionare şi transport. Întreprinderea livrează
produsele sale diverşilor consumatori – individuali sau în grup.
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Funcţiile principale ale întreprinderii de producţie sunt:
 fabricarea produselor pentru consumul individual şi de producţie;
 vânzarea şi realizarea producţie către consumator;
 deservirea postrealizare a producţiei;
 asigurarea tehnico-materială a producţiei la întreprindere;
 dirijarea şi organizarea muncii personalului la întreprindere;
 dezvoltarea multilaterală şi sporirea volumului de producţie la întreprindere;
 activitatea antreprenorială;
 plata impozitelor, achitarea cotizaţiilor şi plăţilor obligatorii şi benevole în buget şi
îndeplinirea obligaţiilor sale faţă de alte organe financiare;
 respectarea legilor statului, a standardelor şi normativelor în vigoare.
Funcţiile întreprinderii se concretizează şi se precizează în dependenţă de: mărimea
întreprinderii; apartenenţa ramurală; gradul de specializare şi cooperare; existenţa infrastructurii
sociale; formele de proprietate; relaţiile cu organele locale ale puterii.
Administraţia şi personalul întreprinderii au obligaţia să aibă grijă ca produsele pe care le
livrează să fie de calitate suficient de înaltă şi relativ ieftină. Şi una, şi alta sunt necesare pentru
cucerirea şi menţinerea pieţei respective de desfacere.
Întreprinderea industrială constituie un sistem nu numai de producţie, ci şi social. De fapt în
colectivele de muncă ale întreprinderilor de producţie se hotărăşte destinul stării şi a evoluţiei
economiei şi a politicii ţării.
2.Tipologia întreprinderilor
Criteriile principale de clasificare a întreprinderilor sunt: specializarea ramurală şi pe
obiecte; structura producţiei; capacitatea potenţialului de producţie (mărimea întreprinderii).
În funcţie de ramura economică întreprinderile se divizează în:


întreprinderi industriale de fabricare a maşinilor, utilajului, instrumentelor, dobîndirea
materiei prime, producere a materialelor, energiei electrice şi a altor mijloace de producţie;
 întreprinderi agricole de creştere a culturilor cerealiere, legumelor, fructelor, animalelor,
culturilor tehnice;
 întreprinderi de construcţii şi transport.
Din punctul de vedere al necesităţilor umane cele mai importante sunt întreprinderile de
producere a obiectelor de consum, adică întreprinderile agricole, alimentare, ale industriei
uşoare, industriei constructoare de maşini, chimice, de prelucrare a lemnului, ale gospodăriei
comunale şi locative.
Ramurile mari ale economiei se divizează în ramurimai mici, specializate – bunăoară,
industria se împarte în 2 ramuri specializate mari: de explorare şi de prelucrare. La rândul ei,
ramura prelucrătoare se divizează în: industria uşoară, alimentară, grea etc.
Întreprinderile pot fi de specializare îngustă, care fabrică un asortiment limitat de produse, şi
de profil larg, ce produc un asortiment larg de articole cu destinaţie diversă (cel mai adesea
acestea pot fi întâlnite în industrie şi agricultură). În asemenea ramuri ca industria chimică,
textilă şi siderurgie există întreprinderi combinate. Esenţa lor constă în faptul că un anumit tip de
materie primă sau de producţie finită la una şi aceeaşi întreprindere se transformă paralel sau
consecutiv în alt tip, iar apor în tipul următor. Bunăoară, în cadrul industriei textile combinarea
de acest tip se manifestă la fabricarea firelor, din care se produce aţă,iar din aţă – pânză.
Clasificarea întreprinderilor după capacitatea potenţialului lor de producţie (mărimea
întreprinderii) a căpătat cea mai largă răspândire. De regulă, toate întreprinderile se împart în 3
grupe: mici, mijlocii şi mari. La raportarea întreprinderii către una din grupele date se folosesc
următorii indicatori: numărul de lucrători, volumul valoric al producţiei, costul fondurilor fixe de
producţie.
În condiţiile economiei de piaţă se creează condiţii pentru dezvoltarea businessului mic şi
mediu. Întreprinderile mici apar nu numai în calitate de concurenţi ai monopolurilor, ci şi ca
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sateliţi ai acestora, ele pot realiza orice gen de activitate, care nu este interzis de legislaţia în
vigoare. O funcţie importantă a întreprinderilor mici este scutirea întreprinderilor mari de grija
pentru producerea mărfurilor în serii mici. Astfel, întreprinderile gigante de construcţie a
automobilelor din S.U.A, Japonia au zeci de mii de firme antreprenoriale mici, care asigură
asamblarea pieselor, detaliilor, a unor blocuri nu prea complicate. În ţările menţionate
antreprenoriatului mic îi revine până la 50% din produsul naţional global.
Experienţa acumulată de-a lungul anilor de diverse ţări a arătat că fără o reţea extinsă de
întreprinderi mici nu e posibilă funcţionarea pieţei de mărfuri – întreprinderile mici sunt mai
dinamice, mai uşor de manevrat. Existenţa unui număr suficient de întreprinderi mici permite
restructurarea intensă a complexului economic. Alte avantaje ale întreprinderilor mici ar putea fi:
 crearea unui număr considerabil de locuri de muncă şi atragerea în activitatea lor a forţei de
muncă libere;
 accelerarea realizării inovaţiilor tehnico-ştiinţifice;
 relansarea întreprinderilor ce staţionează şi a artizanatului;
 contribuţia la dezvoltarea economică şi socială a orăşelelor şi localităţilor mici etc.
3.Constituirea, reorganizarea și sistarea activității întreprinderii
Crearea noilor întreprinderi şi extinderea celor în funcţiune sunt determinate de următorii
factori:
 existenţa cererii nesatisfăcute la un anumit produs (serviciu);
 existenţa resurselor necesare pentru organizarea lansării produsului dat;
 gradul de dezvoltare al progresului tehnico-ştiinţific în ramura de producţie respectivă.
Cererea la producţie este determinantă, în cazul că marfa nu are cerere pe piaţă,
întreprinderea poate da faliment. O asemenea producţie rămâne nerealizată,iar cheltuielile pentru
fabricarea ei neacoperite.
Decizia cu privire la formarea noilor întreprinderi o ia proprietarul capitalului. La prima
etapă capitalul e necesar pentru fondarea şi organizarea întreprinderii, achiziţionarea rezervelor
suficiente de materie primă, materiale, angajarea forţei de muncă. Cu ajutorul investiţiilor iniţiale
de capital, utilizate sau preconizate pentru scopurile propuse, se formează capitalul statutar al
întreprinderii.
Majorarea capitalului statutar are loc din contul profitului, lăsat la întreprindere pentru
dezvoltarea producţiei, iar în unele cazuri – din contul alocaţiilor bugetare. În afară de aceasta,
întreprinderea poate obţine mijloace din contul emiterii şi realizării acţiunilor şi a altor hârtii de
valoare, precum şi să obţină credite, ce vor fi stinse ulterior din contul profitului. Mijloace
suplimentare pot fi obţinute de asemenea de la vânzarea surplusului de bunuri.
Din contul mijloacelor băneşti suplimentare întreprinderea îşi acumulează fondurile fixe şi
circulante, măreşte sporeşte volumul şi îmbunătăţeşte calitatea producţiei, îşi sporeşte veniturile.
La constituirea noii întreprinderi se urmăresc în temei următoarele obiective:
 mărirea volumului de producţie cerută de consumatori şi obţinerea veniturilor de pe urma
realizării ei.
 implicarea în producţie a forţei apte de muncă libere şi soluţionarea în acest mod a problemei
sociale privind asigurarea cu locuri de muncă;
 implicarea în producţie a resurselor naturale suplimentare disponibile;
 fabricarea unor tipuri principial noi de produse industriale cu utilizarea realizărilor avansate
ale ştiinţei şi tehnicii;
 satisfacerea intereselor personale ale unor cetăţeni şi grupe de persoane, care creează
întreprinderi nu prea mari (mici societăţi) pentru activitatea individuală sau în comun.
Faptul constituirii întreprinderii se fixează în documentele respective. În primul rând, se
înregistrează documentul principal – Statutul întreprinderii, în care sunt indicate: statutul juridic
al noii întreprinderi, sarcinile, fundamentarea şi principiile ei de creare, fondatorii, adresele lor,
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contribuţia bănească a fiecărui fondator, termenul şi genurile de activitate, drepturile şi
obligaţiile întreprinderii ca persoană juridică.
În Statut e arătată mărimea capitalului statutar (social) şi sursele lui de formare, se indică
genul şi sfera de activitate a întreprinderii, se oferă garanţii pentru protecţia mediului ambiant şi
a sănătăţii oamenilor, se stabileşte forma de dirijare a întreprinderii şi filialelor ei, se indică
sistemul de evidenţă şi dare de seamă, adresa noii întreprinderi şi denumirea ei.
Statutul întreprinderii se aprobă de către fondatori şi împreună cu cererea fondatorului se
înregistrează de către Camera Înregistrării de Stat a Departamentului pentru informaţiile
tehnologice la locul unde se află întreprinderea. Procedura de înregistrare în Republica Moldova
e stabilită prin Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (articolul 28). După aceasta
întreprinderea obţine dreptul de a avea ştampilă proprie şi îşi deschide un cont curent la bancă.
Decizia referitoare la reorganizarea sau lichidarea întreprinderii o ia de asemenea
proprietarul sau arbitrajul, în cazul că întreprinderea a dat faliment.
Cauzele sistării activităţii întreprinderii sau ale restructurării ei radicale pot fi următoarele:
 fuziunea unei întreprinderi cu alta sau anexarea la altă întreprindere, divizarea întreprinderii
sau reorganizarea ei într-un nou formă organizatorico-juridică;
 lipsa sau scăderea bruscă a cererii la produsele întreprinderii (serviciile prestate de ea);
 activitatea în pierderi a întreprinderii;
 pericolul ecologic, pe care îl prezintă întreprinderea pentru mediul ambiant şi populaţie;
 posibilitatea de a folosi clădirile, construcţiile, utilajul şi alte mijloace disponibile pentru
lansarea unor produse mai necesare consumatorilor.

Tema 5. Obiectivele economice ale firmei în condițiile economiei de piață
1.Caracteristica generală a obiectivelor întreprinderii.
2.Specificul obiectivelor economice.
3. Obiectivele manageriale
4. Mediul de afaceri
1.Caracteristica generală a obiectivelor întreprinderii.
Ca verigă de bază a producerii, în majoriatea țărilor este acceptată firma. Firma este
unitatea structurală de bază a economiei de piață, care atrage, combină și utilizează factorii de
producție în scopul producerii și comercializării bunurilor economice (prestării serviciilor)
pentru a satisface cerințele consumatorilor și a obține profit.
În Republica Moldova ca formă organizatorică juridică activității de întreprinzator este
acceptata întreprinderea. Întreprinderea și firma sînt considerate sinonime. În literatura
economica firma mai este determinate și ca o uniune compusă din una sau mai multe
întreprinderi. Firma reprezintă o unitate economică (fabrică, fermă agricolă, uzină) sau mai
multe unitati economice, aparținînd unui proprietar sau mai multor proprietari prin urmare
conceptul firmă are o sferă mai largă decit conceptual întreptindere.
Conturarea acestui concept a parcurs calea unei evoluții istorice de la concepția tradițională
la concepția modernă. Potrivit concepție tradiționale, întreprinderea este privită doar ca un
organism economic (celula primară a sistemului economic), care asigură pe riscul
întreprinzatorului coordonarea factorilor inerenți producției în scopul de a fabrica și comercializa
mărfuri, de a presta servicii sau de a executa lucrări în vederea obținereii unei surse permanente
de venit. Concepția modernă alaturată de misiuni economice a întreprinderii și o dimensiune
umană. Rolul social și uman al întreptinderii constă în: a) Stabilirea raporturilor juridice de
muncă cu personalul. b) Stimularea interesului față de muncă și facilitarea promovării
personalului. c) Asigurarea unor servicii sociale și a unui cadru de pregătire personală
permanentă.
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Obiectivele firmei stabilite ca urmare a procesului de previziune pot fi privite drept
caracterizări cantitative și calitative ale scopurilor urmarite de firme. Ele se pot impărți în funcție
de sfera de cuprindere și de importanța în mai multe categorii:
- obiective fundamentale, care exprimă principalele scopuri urmarite de firmă în ansamblul sau;
- obiective derivate de gradul I (principale), care se deduc din obiectivele fundamentale, la
realizarea lor participand un numar mare de salariați, care realizează procese de muncă
importante;
- obiective derivate de gradul II (secundare), care se deduc din obiectivele derivate principale;
sunt caracterizate printr-o definire mai concretă, iar la realizarea lor sunt antrenate procese de
muncă restranse;
- obiective specifice, prin care se determina lucrările și acțiunile ce se folosesc pentru realizarea
obiectivelor derivate;
- obiective individuale, prin care se concretizeaza obiectivele specifice pe salariati.
Obiectivele firmei sunt stabilite pentru a fi realizate. În vederea realizării obiectivelor se
inițiaza și elaborează un ansamblu de procese și acțiuni care trebuie desfășurate într-o anumita
ordine, procedandu-se la organizarea de ansamblu a firmei, în cadrul careia un loc important îl
deține organizarea procesuală. Organizarea procesuală constă în descompunerea proceselor de
munca fizică și intelectuală în elementele componente (operații, timpi, mișcări etc.), insoțită de
analiza acestora, în scopul regrupării lor în funcție de nivelul obiectivelor la realizarea carora
participă. În procesul de organizare se mai ține seama și de omogenitatea și/sau
complementaritatea lor, nivelul și natura pregătirii personalului care le realizează, precum și
specificul metodelor, tehnicilor și instrumentelor folosite, în scopul realizarii obiectivelor cu o
eficiență sporită. Semnificația organizării procesuale constă în faptul ca, cu ajutorul ei, se
conturează, ordonează și se antrenează ansamblul de procese de munca fizică și intelectuală ce se
desfașoară în cadrul firmei. În ce privește rezultatele organizării procesuale, acestea se
concretizează în delimitarea și definirea funcțiilor firmei, precum și a componentelor acestora,
respectiv activitățile, atribuțiile și sarcinile.
2.Specificul obiectivelor economice.
Scopul fundamental al activității societății comerciale și deci al managerului aflat la
nivelul superior este întotdeauna conservarea și majorarea capitalului pus la dispoziție de către
acționari sau de către proprietarii firmei. Managerul general este dator să explice membrilor
adunării generale a acționarilor modul în care a folosit capitalul și profitul obținut.
Pentru a atinge acest scop trebuie să coordoneze activitatea în diferite domenii dezvoltarea produselor noi, aprovizionarea cu materii prime, angajarea și motivarea
personalului, producția și vînzarea produselor etc. Pentru fiecare dintre acestea, managerul
general fixează obiective specifice - derivate din scopurile generale, fundamentale ale firmei și angajează manageri specializați care primesc sarcina să atingă scopurile fixate.
O mare parte dintre țeluri sunt direct legate de indicatorii economico-financiari.
Managerii exprimă rezultatele activității lor prin nivelul profitului realizat.
Pentru a asigura durabilitatea și prosperitatea unității pe care o conduce, managerul
trebuie să se sprijine și să asigure realizarea practică și judicioasă a managementului financiar,
să stăpînească principiile și noțiunile de bază privitoare la alocarea fondurilor; iar în aplicarea
lor să apeleze la acele metode care şi asigură sporirea lor.
Îndeplinirea obiectivelor sporite ce revin societăților comerciale în etapa actuală necesită
un volum însemnat de fonduri bănești. În asigurarea acestor fonduri, în repartizarea și utilizarea
lor cu maximum de eficiență un rol însemnat revine managementului financiar.
În procesul de transformare a mecanismelor şi structurilor economice la cerinţele
economiei de piaţă, întreprinderile comerciale sunt obligate să îşi propună noi obiective dezvoltarea pieţelor, diversificarea activităţilor, maximizarea profitului îmbunătăţirea
comportamentului firmei în afaceri şi creşterea siguranţei întreprinzătorului, preocuparea pentru
asigurarea unei poziţiei de avantaj competitiv pe piaţa produsului etc. şi să îşi însuşească noi
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metode noi forme de organizare şi conducere în măsură să le asigure nu numai continuitatea
activităţii ci mai ales revigorarea acesteia în condiţiile amplificării complexităţii şi dinamismul
mediului economic.
3. Obiectivele manageriale
Organizarea managerială are o sferă largă de cuprindere. Ea se referă, în primul rînd, la
organizarea ansamblului activităților unei firme și, în al doilea rand, la organizarea diferitelor
activități componente ( cercetare-dezvoltare, aprovizionare, desfacere etc.). Organizarea
managerială în cadrul firmelor are drept scop asigurarea unei combinări cît mai raționale a
resurselor existente (materiale, umane, financiare), stabilirea precisă a atribuțiilor și sarcinilor ce
revin salariaților, constituirea unui cadru structural care să asigure ordinea necesară unei
activități eficiente. Organizarea managerială se bazează pe diviziunea muncii pe verticală, care
asigura stabilirea unor niveluri de autoritate și relațiilor dintre ele și pe diviziunea muncii pe
orizontală, care conduce la precizarea și fixarea atribuțiilor și sarcinilor ce revin salariaților.
Definirea organizarii procesuale a firmei, organizarea managerială este subordonată realizarii
obiectivelor previzionate.
Rezultă, deci următoarele obiective ale managementului întreprinderii:
- Dezvoltarea şi diversificarea activităţii, prin care se urmăreşte fie creşterea puterii sale
competitive,fie diminuarea riscului activităţii desfăşurate, prin diversificarea
preocupărilor pe mai multe direcţii de acţiune, conform principiului de „a nu pune toate
ouăle într-un singur coş‖;
- Reducerea riscului în concordanţă cu care creşterea profitului devine un obiectiv
secundar, prioritară fiind siguranţa şi stabilitatea întreprinderii;
- Individualizarea propriei imagini de firmă, prin oferirea, la un preţ scăzut a unor produse
sau servicii care, fie nu sunt asigurate pe piaţa obişnuită, fie se caractarizează printr-o
calitate de excepţie; tot aici se pot încadra şi agenţii economici care urmăresc obţinerea
statutului de partener serios, corect, loial, evitând să se lase antrenaţi de dragul
maximizării, cu orice preţ, a profitului;
- Preocupări de natură socială, în cadrul cărora se pot înscrie: îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă ale angajaţilor, realizarea unor produse ecologic pure, evitarea poluării mediului,
etc.
Asigurarea infrastructurii financiare a întreprinderii1, prin:
- identificarea potenţialelor surse de finanţare;
- atragerea celor mai eficiente surse, în funcţie de necesităţile de acoperire, dar şi de cel al
costului capitalului;
-stabilirea strategiilor şi tacticilor de acţiune în concordanţă cu politica generală a firmei şi cu
obiectivele corporative din domeniile financiar, personal, marketing;
- accelerarea circuitului capitalului;
- asigurarea echilibrului financiar.
Prin acţiunile sale, managementul întreprinderii trebuie să asigure, atât supravieţuirea
întreprinderii, cât mai ales consolidarea situaţiei acesteia, probată prin obţinerea unor
performanţe notabile de piaţă.
Pornind de la aceste obiective, managementul îndeplineşte următoarele atribuţii:
- evaluează eforturile financiare ale tuturor acţiunilor care urmează a fi întreprinse într-o
perioadă de gestiune dată;
- asigură ,la momentul oportun, în structura şi condiţiile reclamate de necesităţi, capitalul, la un
cost cât mai scăzut;
- urmăreşte modul de utilizare al capitalului şi gradul de influenţă a factorilor de decizie din
celelalte centre de responsabilitate, în direcţia asigurării unei utilizări eficiente a tuturor
fondurilor atrase în circuitele financiare;
1

Paul Halpern, J. Fred Weston, Eugene F. Brigham. Finanţe manageriale, Ed Economică, Bucureşti 1998
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- asigură şi menţine echilibrul financiar pe termen scurt şi pe termen lung în concordanţă cu
necesităţile întreprinderii;
- urmăreşte obţinerea rezultatului financiar scontat şi îl repartizează pe destinaţii.
4. Mediul de afaceri
Agenţii economici îşi desfăşoară activitatea într-un anumit mediu. Ultimul îmbină factorii
de natură economică, socială, politică, ştiinţifico – tehnică, juridică, geografică, demografică.
Putem evidenţia următoarele trei tipuri de mediu:
Stabil. Schimbările în acest mediu sunt rare, de mică amploare şi uşor previzibile.
Schimbător. Modificările sunt frecvente, de o amploare variată şi, în general, previzibile.
Turbulent. Modificările sunt foarte frecvente, de amploare variată cu influenţe profunde asupra
activităţii firmei şi greu de anticipat.
În condiţiile actuale activitatea întreprinderilor se desfăşoară preponderent într-un mediu
de un dinamism accentuat.
Mediul ambiant al întreprinderii poate fi divizat în Micro şi Macromediu.
Micromediul cuprinde acele elemente ale mediului cu care întreprinderea intră în relaţii
directe. Ca exemplificare, putem evidenţia:
- Furnizorii, care în baza contractelor asigură întreprinderea cu materie primă, materiale,
echipamente, resurse energetice, forţă de muncă. Pentru încheierea contractelor cu
furnizorul, întreprinderea are nevoie de informaţii referitoare la dimensiunile şi calitatea
ofertei, preţurile practicate, politicile comerciale utilizate, cunoaşterea unor aspecte
privind climatul intern al întreprinderii furnizoare (stabilitatea economică, disciplina
tehnologică etc.).
- Prestatorii de servicii. Ultimii pot fi firme sau persoane particulare, care oferă o gamă
largă de servicii necesare pentru activitatea întreprinderii. Printre prestatorii de servicii
putem numi firmele de comerţ, de transport, agenţiile de publicitate, băncile.
- Clienţii. Această categorie include: consumatorii, utilizatorii industriali; întreprinderile
comerciale, agenţiile guvernamentale, utilizatoare de serviciile produse de întreprindere.
- Concurenţii. Acestea sunt firmele sau persoanele particulare care îi deservesc pe aceiaşi
clienţi şi au aceiaşi furnizori sau prestatori de servicii.
- Organismele publice reprezentate de asociaţiile profesionale, asociaţiile consumatorilor,
mediile de informare în masă, organele de stat (financiare, fondul social, vamele, de
justiţie etc.) faţă de care întreprinderea are obligaţii legale.
Macromediul cuprinde elementele structurale ale mediului cu acţiune indirectă şi pe termen
lung asupra activităţii întreprinderii. Macromediul include:
Mediul demografic caracterizat de numărul populaţiei, structura pe vârste şi sexe,
dimensiunea medie a unei familii, repartizarea teritorială, populaţia urbană şi rurală. Analiza
indicatorilor mediului demografic permite o evaluare corectă a dimensiunilor cererii la producţia
întreprinderii.
Mediul economic reprezintă spaţiul în care activează întreprinderea: structura pe ramuri a
economiei, nivelul de dezvoltare a economiei naţionale în ansamblu şi pe fiecare ramură în parte,
gradul de ocupare a forţei de muncă, situaţia financiar – valutară.
Mediul tehnologic se evidenţiază prin invenţii şi inovaţii, mărimea şi orientarea
fondurilor destinate cercetării – dezvoltării, asimilarea de produse noi şi modernizarea
produselor tradiţionale, reglementării orientate spre eliminarea sau restrângerea efectelor
poluante ale proceselor de producţie.
Mediul cultural caracterizează sistemul de valori, obiceiurile, tradiţiile şi normele de
convieţuire în societate. Mediul cultural are o influienţă substanţială asupra compartimentului
consumatorilor, asupra segmentării pieţelor, asupra comunicării întreprinderii cu piaţa.
Mediul politic influenţează asupra activităţii întreprinderii prin structura societăţii, forţele
politice şi raporturile dintre ele, prin gradul de implicare a statului în economie, gradul de
stabilire a climatului politic intern, zonal, internaţional.
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Mediul juridic îmbină reglementările de natură juridică prin intermediul cărora este vizată în
direct activitatea întreprinderii.
Mediul natural (climă, relief, zăcăminte etc.)
În condiţiile economiei de piaţă principala componentă a mediului în care apare firma,
atât în calitate de producător cât şi de consumator, este piaţa. Aceasta din urmă, fiind un sistem
de coordonare a activităţii economice a agenţilor economici, mijloceşte legăturile multiple ale
întreprinderii cu mediul ambiant.

Tema 6. Organizarea activității întreprinderii
1.Relațiile de producție ale întreprinderii.
2.Influența concurenței asupra întreprinderii.
3.Structura organizatorică a întreprinderii.
4.Înregistrarea întreprinderii.
1.Relațiile de producție ale întreprinderii.
În condiţiile actuale ale economiei de piaţă antreprenorul şi, mai ales, antreprenorul ocupat
în sfera producţiei se confruntă cu o mulţime de probleme.
Prima din ele este necesitatea de a se găsi pe sine în spaţiul economic, sau,cum se spune, de
a-şi găsi ―nişa economică ‖. Pentru aceasta e necesară studierea pieţei, a cererii şi ofertei la
mărfurile respective, posibilităţile de obţinere a unor facilităţi – creditare, fiscale etc. Astfel se
clarifică condiţiile generale pentru investirea mijloacelor.
Determinându-şi ―nişa economică‖, antreprenorul se poate decide asupra specializării
întreprinderii sale. Mai trebuie apreciate posibilităţile viitorilor consumatori, acumulate datele
privind multitudinea de concurenţi, soluţionată problema mijloacelor tehnice şi tehnologiei,cu
care se va fabrica producţia.
O importanţă tot atât de mare va trebui acordată alegerii formei de antreprenoriat, în primul
rând, asupra celei individuale sau colective. Alegând forma individuală, antreprenorul acţionează
cu riscul propriu. Preferând forma colectivă, antreprenorul va împărţi responsabilitatea cu
partenerii de întreprindere.
Conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova persoanele juridice - organizaţii
comerciale, se pot constitui sub formă de: întreprinderi individuale; societăţi în nume colectiv,
societăţi în comandită; societăţi pe acţiuni; societăţi cu răspundere limitată; cooperative de
producţie; întreprinderi de arendă; întreprinderi de stat şi municipale. Principiile de constituire şi
funcţionare a acestora sunt expuse în capitolul următor.
Alegere formei de antreprenoriat este o etapă de mare importanţă. De aceea nu trebuie să ne
bazăm doar pe intuiţia şi preferinţele proprii. Trebuie să ţinem cont şi de mediul economic,
juridic, de ordinea publică,în care urmează să funcționeze întreprinderea.
Pasul următor e formarea bazei de producţie. Antreprenorul trebuie să procure sau să ia în
arendă încăperi de producţie şi auxiliare, utilaj, strunguri, instrumente, să procure materie primă
şi materiale, semifabricate, piese de completare, să angajeze forţă de muncă etc.
O altă etapă importantă este atragerea mijloacelor financiare. Antreprenorul sau partenerii
săi la început, de regulă, nu dispun de mijloace proprii suficiente. Deficitul de mijloace băneşti
poate fi depăşit prin emitere de acţiuni, adică prin transmiterea parţială a dreptului de participare
la capitalul şi profitul întreprinderii, creanţe proprii,precum şi prin obţinerea unor credite de la
băncile comerciale (pe termen scurt, mediu sau lung).
Emiţând sau procurând acţiuni, obligaţii, alte hârtii de valoare, întreprinderea apelează astfel
la piaţa de valori, adică la piaţa hârtiilor de valoare. Totodată întreprinderea interacţionează cu
multe organizaţii: burse de valori, instituţii financiar-creditare, fonduri de investiţii,investitori
individuali etc.
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Acesta este nomenclatorul aproximativ al relaţiilor de producţie şi de piaţă ale întreprinderii.
Pe măsura dezvoltării relaţiilor de piaţă această listă se va extinde şi se va completa.
2.Influența concurenței asupra întreprinderii.
Un factor de mare importanţă în economia de piaţă este spiritul rivalităţii, care determină în
mare măsură formele de activitate economică a oamenilor. Cea mai evidentă manifestare a
spiritului de rivalitate este concurenţa. Concurenţa reprezintă întrecerea economică dintre
producătorii de mărfuri similare pe piaţă pentru atragerea a cât mai mulţi cumpărători şi
obţinerea pe această cale a unui câştig maximal.
Mecanismul de piaţă al cererii şi ofertei familiarizează întreprinderile producătoare, iar prin
intermediul acestora furnizorii de resurse, cu cerinţele cumpărătorilor. Însă anume concurenţa
impune întreprinderile producătoare şi furnizorii de resurse să satisfacă în modul cuvenit aceste
doleanţe ale consumatorilor. Concurenţa generează extinderea producţiei şi reducerea preţurilor
până la nivelul corespunzător cheltuielilor de producţie
Însă acestea nu epuizează acţiunea benefică a concurenţei asupra economiei şi eficienţei ei.
Concurenţa impune întreprinderile să utilizeze mai din plin realizările progresului tehnicoştiinţific, să folosească tehnică şi tehnologii performante, metode moderne de organizare a
producţiei şi muncii.
O noţiune contrară concurenţei este monopolul. În condiţiile de monopol pe piaţă există un
singur vânzător şi mulţimea de cumpărători. Fiind producătorul unic al mărfii date, monopolistul
fixează la această marfă pe piaţă un preţ monopolist înalt. Drept rezultat, societatea va suporta
cheltuieli mari, deoarece un număr relativ mai mic de consumatori vor procura marfa, produsă şi
oferită în condiţii de monopol, iar cei care procură această marfă vor plăti pentru ea mai mult. În
condiţiile concurenţei libere monopolistul va avea o ofertă mai mică.
Însă monopolistul nu poate ridica preţul la infinit. Înainte de a lua decizia cu privire la preţ,
monopolistul studiază cererea pe piaţă, analizează cheltuielile întreprinderii sale, cheltuielile
pentru desfacerea mărfii. Conform curbei cererii pe piaţă, cu cât e mai mare preţul, cu atât e mai
mică cererea şi viceversa; concomitent monopolistul fixează preţul mărfii şi stabileşte volumul
de producere şi realizare a acesteia.
Sunt general cunoscute şi neajunsurile din partea firmelor mari, care nu sunt în stare să
urmărească toate mărfurile lor din toate pieţele respective şi consideră riscantă orice schimbare.
Ele nu sunt în stare să facă faţă ideilor, iniţiate de oamenii entuziaşti. O asemenea firmă ia cu
greu decizia privind investirea mijloacelor băneşti într-un anumit proiect, care e posibil să
înceapă a aduce venit doar, să zicem, peste şaptezeci de ani. Companiile mari prea mult şi prea
repede.
În opinia multor specialişti în condiţiile de piaţă cele mai competitive sunt întreprinderile
mici. Contrar companiilor mari firmele mici acţionează după principiul ―orientării spre
necesităţi‖. Ele au o necesitate vitală de a propune pieţei mereu ceva nou şi util. E bine cunoscută
flexibilitatea, caracteristică firmelor mici. În cazul eşecului într-o anumită sferă de activitate ele
se reprofilează rapid într-o alta, cu mai mare eficienţă.
3.Structura organizatorică a întreprinderii.
Afacerea include atît activitatea de intreprinzător propriu zisă – de producere și
comercializare a mărfurilor, executarea a lucrărilor și prestare a serviciilor – cît și acțiunilor
intreprinse de intreprinzător în vederea oranizării afacerii sale în conformitate cu legislația,
precum și activitatea efectuată în legatura cu desfășurearea activității de intreprinzător;
3)Intreprinderea este forma de organizare juridică pe care o alege intreprinzătorul pentru a-și
realiza abilitățile, năzuințele, aspirațiile sale; 4)Ca subiect de drept în raporturile juridice ce apar
în procesul activității menționate, apare persoana fizică ca subiect individual de drept
(intreprinzătorul individual) sau persoana juridică ca subiect colectiv de drept, organizat în
conformitate cu legislația (societatea comercială și cooperative). De exemplu: ‖În literatura
economică sunt identificate urmatoarele funcții ale firmei de cercetare-dezvoltare, de producție,
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comercială, financiar-contabilă, de personal sau firma are de realizat diferite funcții: comercială,
financiară, de contabilitate și de gestiune, de securitate și tehnică.‖
Organizarea firmei constă în stabilirea și delimitarea proceselor de muncă fizică și
intelectuală, a componentelor acestora ( mișcari, timpi, operații, lucrări, sarcini etc.), precum si
gruparea lor pe posturi, formatii de munca compartimente etc., corespunzator anumitor criterii
manageriale, economice, tehnice si sociale, in vederea realizarii in cele mai bune conditii a
obiectivelor previzionate.
4.Înregistrarea întreprinderii.
Camera înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale este unica instituţie
publică care, prin intermediul oficiilor sale teritoriale, efectuează, în numele statului,
înregistrarea unică a întreprinderilor şi organizaţiilor în RM.
Principalele atribuţii ale Camerei înregistrării de Stat :
a) efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor care activează în
Republica Moldova;
b) ţine Registrul de stat al întreprinderilor şi Registrul de stat al organizaţiilor, denumite în
continuare Registru de stat;
c) atribuie, în mod centralizat, numerele de identificare de stat întreprinderilor şi
organizaţiilor;
Locul înregistrării :
(1) Întreprinderile şi organizaţiile, filialele şi reprezentanţele lor sînt înregistrate de către
oficiile teritoriale ale Camerei la sediul acestora.
(2) Pentru înregistrarea de stat, fondatorii prezintă oficiilor teritoriale ale Camerei actele
prevăzute de legislaţie.
(3) Dată a prezentării actelor pentru înregistrare se consideră data primirii lor de către oficiile
teritoriale ale Camerei.
(4) Oficiile teritoriale ale Camerei nu sînt în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau
să ceară prezentarea altor acte decît cele prevăzute de legislaţie.
Actele necesare pentru înregistrarea de stat. Pentru înregistrarea de stat a întreprinderilor
şi organizaţiilor se prezintă:
a) cererea de înregistrare de modelul aprobat de Cameră;
b) hotărîrea cu privire la fondare şi documentele de constituire ale întreprinderii sau
organizaţiei, în funcţie de forma ei de organizare juridică, în două exemplare;
c) buletinele de identitate ale fondatorilor sau ale persoanelor împuternicite în temeiul legii,
precum şi ale managerului principal al întreprinderii sau organizaţiei;
d) documentul ce confirmă depunerea de către fondatori (asociaţi) a cotei-părţi în capitalul
social al întreprinderii în mărimea şi în termenul prevăzute de legislaţie;
e) dovada achitării taxei de timbru şi dovada achitării taxei de înregistrare.
f) documentul, eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirmă că fondatorii întreprinderii sau
organizaţiei nu au datorii la bugetul public naţional.

Tema 7. Funcția managerială de organizare
1.Esența funcției manageriale a întreprinderii
2. Subdiviziunile organizatorice
1.Esența funcției manageriale a întreprinderii
Sistemul modern al economiei de piață implică activității umane o specializare strictă,
care la rîndul său condiționează necesitatea cooperării eforturilor în cadrul organizațiilor pentru
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realizarea bunurilor și serviciilor menite să satisfacă necesitățile în continuă creștere a societății
contemporane.
Provocările pe care mediul antreprenorial al economiei de piaţă din Republica Moldova
le va avea în continuare de depăsit sunt numeroase, dificil de gestionat, accesul la competitivitate
şi implicit la pieţele internaţionale fiind condiţionat de aplicarea riguroasă a principiilor şi
tehnicilor de management internaţional şi, dat fiind contextul macroeconomic şi particularităţile
sale specifice, este necesar mai mult ca oricând de existenţa unui sistem managerial performant
care să facă faţă concurenţei acerbe de pe pieţele interne si internaţionale de desfacere.
Managementul - este un proces de planificare, organizare a activităţii şi controlului
asupra firmei pentru a coordona resursele umane şi materiale spre atingerea scopurilor efective.
în practică managementul deseori se reduce la un grup special de oameni atribuţia cărora rezidă
în organizarea şi conducerea tuturor forţelor pentru atingerea scopurilor puse.
Managementul poate fi privit ca un mod de a controla activitățile care urmăresc atingerea
obiectivelor organizației. Acesta include activități precum luarea deciziilor privind achiziționarea
și alocarea resurselor într-o organizație, controlul structurii organizatorice, leadership-ul,
motivarea, etc.
Societatea contemporană este caracterizată de indivizi lucrînd împreună cu scopul
atingerii unor obiective. Aceasta interdependență și rolul predominant al organizației în viața
cotidiană dau importanță managementului.
Aceasta determină ca toate organizațiile - indiferent de domeniul de activitate - să aibă
nevoie de un management competitiv. Sarcina managerilor, însă, devine din ce in ce mai dificilă,
pe măsura ce crește complexitatea organizației.

2. Subdiviziunile organizatorice
Funcţia de organizare - constă în crearea structurii formale a organizaţiei, selectarea
cadrelor necesare pentru realizarea hotărîrilor adoptate la etapa de planificare.
Funcţia de organizare se bazează pe constituirea subdiviziunilor organizatorice –
elemente structurale ale organizației, care asigură realizare anumitor funcții ale acesteia.
Gestionarea lor vizează:
 formarea organelor de gestiune;
 constituirea structurii aparatului de gestiune;
 stabilirea relaţiilor dintre compartimentele de gestiune;
 stabilirea unui sistem de relaţii cu exteriorul;
 asigurarea unui nivel optim de delegare a competenţelor de realizare a sarcinilor.
Prin realizarea funcţiei de organizare se stabilesc obligaţiunile ce revin fiecărei persoane
(compartiment) în vederea realizării obiectivelor din programul de dezvoltare al întreprinderii.
Compartimentul, cuprinde ansamblul persoanelor care efectueaza munci omogene si/sau
complementare, de regula pe acelasi amplasament si sunt subordonate aceluiasi manager
(exemple: ateliere, santiere, birouri, sectii etc.).
Compartimentele se impart in : functionale si operationale.
Compartimentele operationale sunt implicate direct in fabricarea de produse sau parti de
produs sau furnizarea de servicii: sectii, ateliere de productie, birouri de aprovizionare,
desfacere, transport etc.
Compartimentele functionale pregatesc deciziile pentru managementul superior sau mediu
al firmei. Activitatea lor se concretizeaza in diferite studii, rapoarte, situatii informationale,
sugestii, statistici etc. Acestea sunt compartimentele de marketing, planificare, conceptie tehnica,
financiar-contabil etc.
Ponderea ierarhica rezulta din gruparea de posturi si este un element organizatoric cu rol
important in construirea piramidei de management. Ponderea ierarhica reprezinta in esenta
numarul de persoane conduse nemijlocit de un manager.
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Sistemul organizatoric al firmei constă în ansamblul elementelor de natură organizatorică
ce asigură cadrul, divizarea, combinarea şi funcţionalitatea proceselor de muncă în vederea
realizării obiectivelor previzionate.
În cadrul sistemului organizatoric al firmei sunt reunite, de fapt, cele două principale
categorii de organizare existente în orice firmă: organizarea formală şi cea informală.
Prin organizarea formală se defineşte ansamblul elementelor organizatorice din cadrul
firmei, stabilite de către management prin regulamentul de organizare şi funcţionare,
organigrame, descrieri de funcţii şi posturi etc.
Organizarea informală rezidă în totalitatea elementelor şi interacţiunilor umane cu
caracter organizatoric, care se manifestă în mod spontan şi natural între componenţii
organizaţiei.
Organizarea formală a unei firme este bazată pe acte normative şi dispoziţii manageriale
interne şi cuprinde:
- organizarea procesuală, prin care se asigură delimitarea şi dimensionarea funcţiunilor,
respectiv corelarea lor cu obiectivele asumate şi componentele structural-organizatorice ale
firmei;
- organizarea structurală, prin care se asigură coroborarea diferitelor subdiviziuni
organizatorice (posturi de muncă, compartimente de muncă, etc) intr-o anumită configuraţie,
adecvată realizării obiectivelor firmei.
Prin cele două componente ale sale, procesul de organizare trebuie să răspundă la
întrebarea: cine şi cum contribuie la realizarea obiectivelor firmei? Răspunsul la această
întrebare nu este simplu de dat deoarece în procesul de realizare a structurii organizaţionale a
firmei apare conflictul dintre organizare şi libertate.

Tema 8. Resursele întreprinderii
1.Esenţa și rolul resurselor întreprinderii.
2.Clasificarea resurselor întreprinderii.
3.Gestiunea resurselor.
4.Combinarea factorilor de producție.
5.Randamentul resurselor.
1.Esenţa și rolul resurselor întreprinderii.
Resursele întreprinderii se concretizează în potenţialul material, financiar, uman şi
informaţionalde care aceasta dispune la un anumit moment şi sunt reprezentate de:
•Resurse materiale: reprezintă componentele fizice ale capitalului unei întreprinderi, carecuprind
la rândul lor clădirile, utilajele si echipamentele de producţie, materiile prime şimaterialele şi
resursele energetice.
•Resursele financiare: înglobează potenţialul întreprinderii sub forma mijloacelor băneşti.
•Resursele umane: reprezintă salariaţii întreprinderii, resursele active, creatoare ale
uneiîntreprinderi.
•Resursele informaţionale: constituie o veritabilă unealtă a managerilor prin care aceştiaprofită
de oportunităţile apărute pe piaţă sau evită situaţii care ar putea periclita afacerea.
2.Clasificarea resurselor întreprinderii.
Resurse materiale includ:
 Clădirile asigură o parte a suportului fizic de desfăşurare a proceselor economice, fiind
diferenţiate după locul ocupat în aceste procese: mod de producţie, depozite, spaţii de
vânzare, clădiri administrative.
 Tehnologiile stau la baza combinării factorilor de producţie pentru realizarea produselor,
serviciilor specifice (tehnologii de fabricaţie, de conducere, tehnologiile comerciale etc.).
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Echipamentele (dotările) reprezintă elementele esenţiale ale suportului fizic pe care se
desfăşoară activităţile firmei. Performanţele acestora sunt date de nivelul tehnic la care
sunt realizate, punându-şi amprenta asupra calităţii produselor şi serviciilor livrate.Ele
determină costurile, preţurile, productivit. etc.
 Materiile prime şi materialele necesare desfăşurării activităţii întreprinderilor sunt:
- indispensabile prestaţiilor pentru populaţie,
- surse suficiente pentru anumite cicluri de activitate,
Atât materiile, tehnologiile, cât şi echipamentele pot face obiectul aportului
acţionarilor, asociaţilor şi proprietarilor în momentul înfiinţării unei întreprinderi sau pe
parcursul existenţei ei, în condiţiile măririi capitalului social.
 Terenul şi resursele naturale reprezintă factorii de producţie fără de care nu este posibilă
desfăşurarea activităţii. Terenul apare deci, atât ca principal factor de producţie (în
agricultură, silvicultură etc.), fie ca bază de desfăşurare a proceselor economice, pe el
fiind amplasate clădiri, echipamente etc. Potenţialul acestora este exprimat de
proprietăţile fizico-chimice, amplasare, peisaj, poziţia faţă de sursele de aprovizionare şi
desfacere etc.
Resursele fiannciare:
 reprezintă totalitatea mijloacelor băneşti necesare realizării anumitor obiective
economice, sociale sau de altă natură.
 pentru o întreprindere în funcţiune, resursele financiare sunt obţinute prin vânzarea
produselor şi serviciilor sau prin împrumuturi; iar
 în cazul înfiinţării unei activităţi, a unei întreprinderi, resursele financiare se constituie
prin aportul acţionarilor, asociaţilor, proprietarilor, prin donaţii, moşteniri sau prin
atragerea unor resurse bancare.
Resursele umane reprezintă ansamblul personalului (muncitori, tehnicieni,
ingineri,
economişti) care influenţează direct evoluţia acesteia prin calitatea pregătirii profesionale şi a
rezultatelor obţinute în urma participării lor la activitatea de zi cu zi
Resursele informaționale - Informaţiile desemnează acele date care aduc adresantului un plus
de cunoaştere privind firma respectivă şi care furnizează elemente noi, aplicabile în desfăşurarea
activităţilor firmei. În virtutea acestei calităţi, informaţia reprezintă temeiul principal al
declanşării deciziilor şi acţiunilor.
3.Gestiunea resurselor.
Functiunea comerciala la nivelul firmei, are ca obiect conectarea acesteia pe planul asigurarii
resurselor materiale si a vanzarilor.Ea grupeaza activitati din domeniul aprovizionarii tehnicomateriale si al desfacerii(vanzarii).
1) In domeniul aprovizionării, întreprinderea își stabilește:
a) necesarul de materii prime, materiale, combustibil, energie etc. din tara si din import, cu
termene de livrare;
b) stocurile de producție;
c) încheie contracte economice cu diversi furnizori;
d) recepționează bunurile aprovizionate și asigură depozitarea acestora.
2) In domeniul desfacerii firma:
- încheie contracte cu diversi beneficiari pentru produsele din domeniul sau de activitate;
- livrează marfurile la termenele si conform clauzelor contractuale stabilite;
- prospectează piața si negociaza vanzarea produselor sale;
Derularea normala a proceselor de aprovizionare si desfacere presupune existenta si
functionarea optima, in cadrul structurii organizatorice a firmei a unor compartimente
specializate.

28

4.Combinarea factorilor de producție.
Combinarea factorilor de producție este operația tehnico-economică de unire a factorilor
de productie in care cantitatea si calitatea fiecaruia sunt in functie de bunurile ce urmeaza a fi
produse, de cantitatea acestora, si de alti parametri, astfel incat eficienta lor sa fie maxima.
Aceasta operatie este influentata de urmatorii factori:
Natura activitatii, reprezentant domeniul in care se realizeaza activitatea. Fiecare
domeniu utilizat in urma diviziunii muncii presupune utilizarea unor factori de productie
specifici, prin urmare e nevoie de o modalitate proprie de combinare a lor;
Nevoia de bunuri economice apare pe piata sub forma cererii. Cererea este o marime
dinamica, deoarece in functie de ea producatorii isi orienteaza activitatea. Daca nevoia de
bunuri e in crestere, se maximizeaza productia la nivelul aceluasi consum de resurse –
principiul maximului economic. Daca nevoia de bunuri e in scadere, strategia producatorului va
consta in obtinerea aceleiasi productii, prin consum mic de resurse – principiul minimului
economic;
Abilitatea intreprinzatorului, constand in capacitatea acestuia de a se adapta rapid si
eficient la conditiile pietei, ca urmare a priceperii, pregatirii, iscusintei si dibaciei
intreprinzatorului, depasind momentele dificile pe care le impune concurenta;
Conditiile tehnice ale productiei, concretizate in gradul de incorporare al progresului
tehnic.
5.Randamentul resurselor.
Procesul de privatizare, de liberalizare a preţurilor şi a activităţilor economice, deşi sunt
componente esenţiale ale economiei de piaţă, s-au dovedit a fi insuficiente în vederea constituirii
unei economii de piaţă eficace. Capacitatea redusă de autofinanţare, insuficienţa de mijloace
circulante, preţurile înalte la resursele financiare şi energie, necompetitivitatea producţiei şi
pierderea pieţelor tradiţionale de desfacere, conducerea administrativă greoaie n-au permis
întreprinderilor să facă faţă noului sistem economic, ci, dimpotrivă, a condus la o stare
dezastruoasă a acestora.
Drept rezultat, creşte numărul întreprinderilor falimentare, iar economia Republicii
Moldova este ameninţată de pericolul dezindustrializării. Pornind de la situaţia creată, o
problemă centrală în practica economică contemporană a devenit căutarea unor soluţii eficiente
de apreciere și majorare a randamentului resurselor întreprinderii.
Diagnosticul randamentului resurselor, rezultat al unui proces de evaluare a potenţialului
unei întreprinderi, exprimă starea sa de sănătate economico –financiară. El este practicat de
agenţi foarte diverşi, cum ar fi: conducători de întreprinderi, acţionari, deţinători de portofolii,
deţinători de creanţe, întreprinderi concurente, experţi – contabili etc. şi are obiective variate.
Diversitatea naturii şi a obiectivelor aprecierii randamentelor resurselor a condus la concepţii,
procedee şi instrumente diferite de analiză, de control şi evaluare.
În general formula economică de calcul al randamentului resurselor, indiferent de natura
acestora este:
Efectul economic obținut din utilizarea resurselor
Rr = -------------------------------------------------------------Cantitatea de resurse utilizate
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Tema 9. Eficiența economică
1.Conținutul eficienței economice.
2.Criterii de eficiență economică
3.Indicatorii eficienței economice.
4.Analiza eficienței economice.
5.Direcții de sporire a eficienței economice
1.Conținutul eficienței economice.
Eficiența economică înseamnă obținerea unor efecte economice utile, în condițiile
cheltuirii într-un mod rațional și economicos a unor resurse materiale, umane, financiare,
folosindu-se pentru aceasta metode științifice de organizare a activității.
Nivelul eficienței este cu atît mai ridicat cu cît este mai mare efectul util pe unitate de
efort cheltuit sau cu cît este mai mic efortul consumat raportat la o unitate de efect util.
Eficiența are un caracter complex. Ea trebuie analizată din punct de vedere economic și
social; la nivel microeconomic și macroeconomic; static și dinamic; pe ramuri ale economiei
naționale. Indiferent de modul de exprimare și de nivelul analizei, eficiența trebuie să asigure
orientarea proiectelor spre domeniile prioritare ale economiei naționale, spre atingerea
obiectivelor prevăzute în strategia de dezvoltare durabilă, economico-socială a țării.
Termenii de eficiență, și eficacitate nu sunt noi, ei fiind folosiți încă din antichitate.
Ambele cuvinte provin din latina: eficiența derivă din efficere = a efectua, iar
eficacitatea din efficas-efficacis = care are efecte dorite.
2.Criterii de eficiență economică
După esenţa sa economia de piaţă este un mijloc de stimulare a creşterii productivităţii
muncii, de sporire pe toate căile a eficienţei producţiei. Concomitent, are importanţă definirea
direcţiilor principale de sporire a eficienţei producţiei, factorilor creşterii ei, metodelor de
calculare a eficienţei. Pentru determinarea corectă a celor mai importante direcţii de sporire a
eficienţei producţiei sociale trebuie formulate criteriile şi stabiliţi indicatorii ei.
Drept criteriu generalizator al eficienţei economice a producţiei sociale serveşte nivelul
productivităţii muncii sociale.
Venitul naţional al ţării este egal cu produsul naţional global minus defalcările de amortizare
(uzura fondurilor fixe) şi impozitele indirecte. Venitul naţional reprezintă unul dintre cei mai
importanţi indicatori generalizatori ai dezvoltării economice a ţării. Venitul naţional al unei
ramuri separate se calculează ca diferenţa dintre producţia globală şi cheltuielile materiale de
producţie.
Cei mai importanţi indicatori ai eficienţei economice a producţiei sociale sunt: volumul de
muncă, consumul specific de materiale, volumul de capital necesar şi fondointensivitatea. Însă
aceşti indicatori în perioada de tranziţie diminuează esenţial.
Eficiența economică a întreprinderii este caracterizată de nivelul rentabilității acesteia.
3.Indicatorii eficienței economice.
Drept criteriu generalizator al eficienţei economice a producţiei sociale serveşte nivelul
productivităţii muncii sociale,(Psoc), care se calculează ca raport dintre venitul naţional produs
(VN) şi numărul mediu al lucrătorilor ocupaţi în ramurile producţiei materiale, Pm:
Psoc = VN / Pm
 Volumul de muncă – este mărimea invers proporţională indicatorului de productivitate a
muncii sociale şi se determină ca raport dintre cantitatea muncii, cheltuite în sfera producţiei
materiale, şi volumul producţiei fabricate:
t = T / Q,
unde t – volumul de muncă al producţiei;
T – volumul de muncă în sfera producţiei materiale
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Q – volumul total al producţiei fabricate (de regulă, al produsului global).
 Consumul specific de materiale al produsului social se calculează ca raportul dintre
consumul de materie primă, materiale, combustibil, energie şi alte obiecte ale muncii şi produsul
social global. Consumul specific de materiale al producţiei în ansamblu pe ramură (asociaţie,
întreprindere) se determină ca raportul dintre cheltuielile materiale şi cantitatea producţiei
fabricate:
m = М / Q,
unde
m - nivelul consumului specific de materiale al producţiei;
М - volumul total al consumului de materiale pentru fabricarea producţiei în expresie
valorică;
Q, - volumul total al producţiei fabricate (de regulă, al produsului global).
Dacă ţinem cont de faptul că în unele ramuri ale industriei (uşoare, alimentare etc.) în
structura preţului de cost al producţiei până la 60-70% revin cheltuielilor pentru materia primă,
materialele principale şi suplimentare, combustibil şi energie, devine clar că reducerea
consumului specific de materiale are o mare însemnătate pentru economia naţională a ţării.
 Într-o anumită măsură indicatorii privind volumul de capital necesar şi fondointensivitatea
sunt similari.
Volumul capitalului necesar producţiei arată raportul dintre mărimea investiţiilor capitale şi
creşterea volumului de producţie, determinată de aceasta:
КQ = К / Q,
unde КQ – volumul de caputal necesar pentru producţie;
К - volumul total al investiţiilor capitale;
Q - creşterea volumului producţiei fabricate.
Volumul capitalului poate fi calculat şi în raport cu creşterea venitului naţional produs.
Fondointensivitatea producţiei se calculează ca raportul dintre valoarea medie a fondurilor
fixe de producţie ale economiei naţionale şi volumul total al producţiei fabricate:
f = F / Q,
unde f – fondointensivitatea producţiei;
F - valoarea medie a fondurilor fixe de producţie ale economiei naţionale;
Q - creşterea volumului producţiei fabricate (de regulă, al progucţiei globale).
Fondointensivitatea, ca şi volumul capitalului, poate fi calculată şi în raport cu vtnitul
naţional produs.
 În economia naţională, în unele ramuri, mai ales în industrie, ce aplică pe larg indicatorul
randamentul (eficienţa) fondurilor, opus indicatorului fondointensivitate. Randamenrul
fondurilor (Fo) se calculează ca raportul dintre volumul producţiei fabricate Q şi valoarea medie
a fondurilor fixe de producţie (F).
Fo = Q / F,
Conform datelor din ultimii câţiva ani indicatorul randamentului fondurilor în ansamblu pe
economie şi în ramurile industriei are tendinţa negativă de diminuare, iar indicatorul
fondointensivităţii – de creştere.
4.Analiza eficienței economice.
Nivelul eficienței economice depinde de volumul si calitatea, atît a resurselor, cît și a
rezultatelor, deci, altfel spus, prin intermediul acesteia se stabilește legatura dintre volumul și
calitatea eforturilor, ca factori generatori de efecte si rezultate. În conditiile actuale, ale
consolidării economiei de piață, acțiunile oricărui întreprinzator sunt viabile și competitive în
măsura în care reflectă o eficiență ridicată, adică asigură obținerea unor rezultate cît mai mari în
raport cu resursele care se alocă sau se consumă.
Analiza eficienței economice răspunde la întrebarile: cum se folosesc resursele și cît se
consumă din acestea. Se urmărește, astfel, atît gradul de valorificare cît și cel de economisire a
acestora. Sensul eficienței activității productive, a utilizării resurselor diferă în raport cu
31

nivelurile organizatorice ale economiei, interesele care se urmaresc, locul unde se desfășoară
activitatea economică etc.
Pentru ca eficiența economică să caracterizeze o activitate utilă, trebuie să aibă în vedere
utilitatea atît din punct de vedere al consumatorului cît și din cel al comerciantului. Acesta din
urmă este cel care trebuie să afle raspunsul la întrebarile Ce? Cît să se vîndă? Unde să se vîndă?
Cui să se vîndă?
5.Direcții de sporire a eficienței economice
Tranziţia la relaţiile de piaţă necesită realizări de profunzime în economie. Trebuie efectuată
o cotitură radicală în direcţia intensificării producţiei, reorientării întreprinderilor, organizaţiilor,
firmelor spre o mai deplină şi primordială utilizare a factorilor calitativi ai creşterii economice.
Nivelul eficienţei producţiei se formează cub acţiunea diverşilor factori interdependenţi,
care pot fi clasificaţi după trei criterii principale:
а) sursele de sporire a eficienţei;
b) direcţiile principale de dezvoltare şi perfecţionare a producţiei;
c) sferele de realizare a acestor direcţii la diverse niveluri ale producţiei.
Clasificarea factorilor după aceste surse permite de a se stabili prin ce modalităţi poate fi
obţinută sporirea eficienţei, şi anume: prin reducerea volumului de muncă, a cantităţii de
materiale, fondointensivităţii, economiei de timp, utilizarea raţională a resurselor naturale. Însă
aceasta nu oferă răspuns la întrebarea: cu ce mijloace şi cu ajutorul căror activităţi poate fi
obţinută diminuarea cheltuielilor şi economisirea resurselor?
Pentru a răspunde la această întrebare, toţi factorii se clasifică după direcţiile principale de
dezvoltare şi perfecţionare a producţiei. Cei mai importanţi dintre ei sunt: accelerarea progresului
tehnico-ştiinţific, implementarea realizărilor ştiinţei şi tehnicii, ridicarea nivelului tehnic al
producţiei şi a calităţii articolelor fabricate; perfecţionarea structurii ramurale, ridicarea gradului
de concentrare, specializare, cooperare, combinare şi organizare teritorială etc.
Cel mai important factor de sporire a eficienţei producţiei sociale a fost şi rămâne în
continuare progresul tehnico-ştiinţific (P.T.Ş.). Până mai nu demult P.T.Ş. decurgea, în esenţă,
pe cale evolutivă. Prioritate se acorda perfecţionării tehnologiilor în vigoare, modernizării
parţiale a maşinilor şi utilajelor. Asemenea măsuri se soldau cu anumite, dar neesenţiale
rezultate.
Au fost insuficiente stimulentele pentru elaborarea şi implementarea noilor mijloace tehnice.
În condiţiile actuale sunt necesare modificări calitative revoluţionare, trecerea la tehnologii
principial noi, la tehnica de ultimă generaţie – la reutilarea radicală a tuturor ramurilor economiei
naţionale în baza celor mai avansate realizări ale ştiinţei şi tehnicii.
Direcţiile cele mai importante ale progresului tehnico-ştiinţific sunt:
 însuşirea pe scară largă a tehnologiilor progresiste: utilizarea dispozitivelor cu membrană,
laser, plazmă, a tehnologiilor cu aplicarea suprapresiunilor şi a încărcăturilor cu impulsuri
etc.;
 automatizarea producţiei – dezvoltarea accelerată a tehnicii roboţilor, liniilor cu rotoare şi
sub formă de conveiere-rotoare în cadrul unor unităţi de producţie flexibile automatizate,
ceea ce va asigura un grad înalt de productivitate a muncii;
 crearea şi utilizarea noilor tipuri de produse metalice, mase plastice, compuşi, prafuri
metalice, ceramică şi de alte materiale progresiste în domeniul construcţiilor.
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Tema 10. Creșterea competitivității firmei
1.Conţinutul competitivității.
2.Analiza tipurilor de concurență
3.Costurile-factor de creștere a competitivității.
4.Strategii concurențiale.
1.Conţinutul competitivității.
Competitivitatea este strict legată de concurenţă şi poziţionare. Deseori se fac confuzii
între primii doi termeni, înlocuindu-se o noţiune cu alta, ca şi cum ar denumi unul şi acelaşi
fenomen. Trebuie însă făcută diferenţierea cuvenită, pentru că nu reprezintă sinonime, ci au,
fiecare, semnificaţii disticte. Iar în ceea ce priveşte poziţionarea produsului sau serviciului,
aceasta este strict dependentă de configuraţia mediului concurenţial.
Termenul de competitivitate poate fi raportat - în funcţie de nivelul la care se referă o
anumită problemă - la o ţară (naţiune), la o ramură, la o întreprindere sau un produs. Există o
strânsă interdependenţă între nivelele de competitivitate. Pe de o parte, calitatea produsului sau
serviciului determină posibilităţile întreprinderii de a face faţă concurenţei. Pe de altă parte,
performanţele întreprinderii sunt dependente de realizările la nivel de ramură şi de
competitivitatea ţării pe plan înternaţional. Competitivitatea este o noţiune ce poate fi folosită
doar într-un context comparativ.
Privită din punct de vedere microeconomic, ea reprezintă capacitatea produsului, a
întreprinderii, de a se menţine pe piaţă cu ajutorul unui ansamblu de caracteristici care îi asigură
un avantaj faţă de produsele similare concurente, sau faţă de întreprinderile cu obiect de
activitate similar care se adresează cu precădere aceluiaşi segment de consumatori/ utilizatori.
Prin urmare, a fi competitiv, înseamnă ca, ţinând cont de o serie de indicatori specifici, să nu fii
mai prejos faţă de concurenţii tăi, să faci faţă competiţiei.
2.Analiza tipurilor de concurență
Posibilitatea de a controla preţul este influenţată de natura concurenţei existente pe piaţă.
Unele organizaţii acţionează pe pieţe extrem de competitive, iar altele deţin controlul pieţei din
care fac parte. Intre aceste două extreme, există o multitudine de variaţii ale tipului de concurenţă
şi ale puterii de a stabili preţul.
Cele două extreme ale structurii pieţei, frecvent folosite in aceastăanaliză, sunt:


concurenţa perfectă



monopolul pur .

Aceste două forme au caracteristici diametral opuse şi corespund următoarelor situaţii:


mulţi vanzători ai unor bunuri identice



un singur vanzător, şi anume:

Vom analiza, in continuare, aceste două extreme ale structurii de piaţă, precum şi alte forme
circumscrise lor.


In cazul concurenţei perfecte există mulţi vanzători ai aceluiaşi tipde produse, nici unul
dintre aceştia neputand să stabilească preţul.



In cazul monopolului pur, un singur vanzător deţine controlul intregii pieţe, deci şi al
preţului.

O piaţă caracterizată printr-o concurenţă perfectă indeplineşte patru condiţii:


Prima condiţie constă in existenţa unui număr mare de firme primitoare de preţ. In acest caz,
nici furnizorii, nici cumpărătorii nu pot influenţa condiţiile ofertei şi respectiv ale cererii.
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Impactul pe care părăsirea pieţei de către anumite firme, intrarea de noi concurenţi pe piaţă,
precum şi refuzul unor consumatori de a cumpăra il au asupra preţului este neglijabil.


A doua condiţie este aceea că toate organizaţiile de pe piaţa respectivă trebuie să realizeze
acelaşi tip de produs (serviciu). Produsele (serviciile) sunt diferenţiate.



A treia constă in faptul că toţi cumpărătorii trebuie să deţină informaţii precise, pentru a
putea fi siguri că preţurile produselor (serviciilor) realizate de diferiţi concurenţi din ramura
respectivă sunt intr-adevăr identice.



A patra condiţie este libera intrare pe piaţă ca şi libera ieşire de pe piaţă. Firmele existente nu
pot bloca intrarea altor firme pe piaţă şi nu există bariere, care să restricţioneze sau să
blocheze ieşirea de pe piaţă.

După cum s-a arătat, concurenţa perfectă reprezintă numai una dintre extremele structurii de
piaţă. Alături de organizaţiile perfect concurenţiale, pe piaţă coexistă alte trei tipuri de
organizaţii: cele afla te in concurenţă monopolistică, oligopolul şi monopolul pur, acesta din
urmă reprezentand cealaltă extremă a structurii pieţei.
O firmă imperfect concurenţială este aceea care exercită un oarecare control asupra preţului
produselor sale.
Condiţiile in care firma poate deţine controlul asupra preţului sunt următoarele:


fiecare firmă deţine un segment de piaţă important;



fiecare firmă produce un bun care se diferenţiază de cele ale concurenţilor.

3.Costurile-factor de creștere a competitivității.
Sporirea profitului reprezintă obiectivul major în lumea afacerilor. Una din căile sporirii
profitului este reducerea costurilor de producție.
Deciziile producatorului depind de elasticitatea cererii. În situația unei cereri elastice, el
va maximiza producția cu costul total global; în condițiile unei cereri inelastice, va minimiza
costul total global pentru obținerea unei producții date.
In acest ultim caz, are loc o eliberare de resurse economice cu care agentul economic va
trece la organizarea fabricării unor noi produse, lărgind oferta de bunuri si/sau servicii.
Reducerea costurilor materiale de producție exprimă, în асе1ași timp, gospodarirea
rațională a resurselor naturale — petrol, gaze naturale, minereu de fier, lemn etc. — grija
pentru mediul natural, responsabilitate pentru dezvoltarea economico-socială durabilă.
In situatia reducerii consumurilor specifice de materii prime, combustibili, etc. provenite
din import se economisește valuta, se reduce cererea de valută cu efecte pozitive asupra
cursului de schimb.
Prin reducerea costului mediu total (сt), contribuția la sporirea profitului firmei vine din
două direcții:
- cresterea profitului pe produs (pr)
- marirea productiei marfa (Q), deci a ofertei de marfuri, asa cum se observa in relatia
profitului firmei
(Pr); Pr=(р — сt)*Q=pr*Q
Reducerea costului de producție determină stabilitatea sau chiar reducerea prețurilor,
creșterea competitivității produselor în lupta de concurență atît pe piața națională, cît și pe piața
externă.
In vederea reducerii costului, producatorul trebuie să caute și să găsească rezervele de
reducere a consumurilor de factori de producție, să acționeze simultan în toate compartimentele
întreprinderii, asupra tuturor factorilor de producție, în toate fazele activității economice și să
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aplice măsurile posibile de diminuare a costurilor în concordanță cu exigențele competiției
impusă de piață.
Reducerea costului de producție trebuie să aibă loc fără influențe negative asupra calității
bunurilor materiale și serviciilor, ci, dimpotrivă, concomitent trebuie să se asigure un spor de
calitate.
4.Strategii concurențiale.
Strategiile de marketing reprzintă modalităţi concrete de orientare a resurselor şi mijloacelor
întreprinderii în vederea atingerii obiectivelor propuse.O strategie de marketing cuprinde 3
elemente:
1)Strategia de acţiune ea clarifică următoarelel întrebări ce producem,cum distribuim,pe ce pieţi
acţionăm,la ce preţuri comercializăm,etc.
2)Strategia rezultatelor adică ce dorim să obţinem în urma realizării(lărgirea pieţei,lărgirea
cantităţii,etc).
3)Strategia angajării ea clarifică cine?cînd?unde? va executa acţiunile stabilite.
Strategii în raport cu poziţia întreprinderii faţă de nivelul competiţiei în cadrul pieţei.În
acest sens producătorii pot adopta strategii ofensive sau defensive.În acest sens din punct de
vedere al posturii relative a concurenţilor pe piaţă întreprinderea poate fi:
a)leader sau coleader
b)chalenger – întreprinderea se află pe plan secund dar aspiră să devină leader sau coleader.
c)urmăritor
d)ocupant al unei nişe – producătorul este specializat strict într-un domeniu cu o cotă de piaţă
mică dar o poziţie stabilă.

Tema 11. Planificarea și prognozarea activității firmei
1.Conținutul planificării economice.
2.Bazele metodologice ale planificării.
3.Bugetele.
1.Conținutul planificării economice.
Prin planificare se înțelege programarea, coordonarea și conducerea pe bază de plan a
activității întreprinderii. Dicționarul de economie definește conceptul de planificare ca fiind
―concept teoretic ce exprimă un ansamblu de acțiuni coerente prin care se urmărește dirijarea
activității economice corespunzătoare anticipărilor, determinate științific în cadrul unui plan‖, iar
ansamblul activităților, prin care se studiază alternativele de urmat și se alege varianta optimă,
reprezintă procesul de planificare, se spune în același dicționar.
O altă expresie utilizată în același sens este aceea de previziune, care, în dicționarul de
relații economice internaționale, este considerată a fi ―o evaluare anticipativă, pe baze științifice,
ținîndu-se seama de mișcarea fenomenelor și proceselor în trecut și în prezent‖. Previziunea se
concretizează în evaluări cantitative și calitative a mărimii, structurii și dinamicii viitoare a
fenomenelor și proceselor economice, sociale și de altă natură, ce se vor derula într-un perimetru
de mică sau mare întindere.
Previziunea financiară are ca scop înfăptuirea în practică a următoarelor sarcini:
- estimarea cît mai reală a volumului de producție necesar satisfacerii depline a cererii
pe piață;
- dimensionarea necesarului de resurse materiale și financiare pentru realizarea
programului stabilit;
- dimensionarea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor financiare;
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stabilirea mărimii optime a capitalului împrumutat, la care trebuie să se apeleze
pentru înfăptuirea obiectivelor economice și procurarea lui din surse care implică cel
mai mic cost;
- elaborarea unor instrumente coerente, care să permită controlul operativ și să ofere
informații veridice asupra modului de înfăptuire a prevederilor, să permită ajustarea
planificării operaționale la noile condiții ale pieței;
- asigurarea valorificării eficiente a excedentului de mijloace bănești;
- asigurarea echilibrului financiar pe termen scurt;
- crearea unei imagini bune atît pe piața internă cît și pe cea externă.
2.Bazele metodologice ale planificării.
Eficienţa activităţii întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă în mare măsură depinde de
faptul, cât de corect vor fi prevăzute perspectivele (în plan apropiat şi îndepărtat) de dezvoltare a
întreprinderii, adică de pronosticul acestei dezvoltări. În legătură cu aceasta este necesară
studierea experienţei mondiale în domeniul elaborării şi utilizării pronosticurilor activităţii
economice, aplicarea ei, ţinându-se cont de specificul ţării.
În aceste condiţii elaborarea de către întreprindere a programelui său de producţie se va
efectua în baza contractelor directe încheiate între producători şi consumatori, luându-se în
consideraţie necesităţile de producţie, inclusiv ale statului.
Astfel, activitatea eficientă a întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă devine posibilă
doar în virtutea elaborării planurilor de dezvoltare, programelor de producţie, pronosticurilor
dezvoltării sicial-economice a întreprinderilor. Pentru a dezrădăcina reprezentările eronate din
mintea oamenilor despre plan ca directivă din partea instanţelor superioare, va fi necesară
participarea activă nemijlocită a colectivelor întreprinderii la toate stadiile de întocmire a
planului respectiv.
La soluţionarea problemelor privind întocmirea şi realizarea programelor de producţie ale
întreprinderilor poate contribui în mare măsură folosirea marketingului, a metodelor, principiilor
şi tehnicii acestuia. Totodată, este raţional să fie perfecţionată şi utilizată o metodologie
experimentată de planificare.
De aceea în condiţiile actuale la elaborarea planurilor de dezvoltare a întreprinderilor o mare
importanţă are perfecţionarea în continuare a metodologiei de planificare, adică a totalităţii de
procedee şi modalităţi de întocmire a planurilor.
Principalele direcţii de perfecţionare a metodologiei planificării sunt:
 Ridicarea gradului de argumentare tehnico-ştiinţifică şi economică prin calcule a
planurilor;
 Aplicarea pe scară largă a normativelor şi normelor tehnico-economice progresiste, a
decontărilor bancare;
 Perfecţionarea în continuare a sistemului de indicatori în scopul ridicării gradului de
eficienţă a producţiei – reducerea consumului de materiale şi a fondointensivităţii,
creşterea productivităţii muncii, sporirea cantităţii produselor de calitate superioară,
asigurarea intensităţii şi echilibrării minuţioase a planurilor.
-

3.Bugetele.
Intrumentele de realizare a planificării financiare sunt bugetele. Bugetul este expresia
valorică a volumului de producție ce urmează să fie fabricat și comercializat într-o perioadă
anume, reflectă nivelul veniturilor ce urmează a fi obținute, nivelul consumurilor și cheltuielilor
ce urmează a fi efectuate în acest scop, mărimea capitalului financiar ce trebuie mobilizat pentru
realizarea scopurilor propuse.
Activitatea întreprinderii pe bază de bugete se impune, din cel puțin 3 puncte de vedere:
Bugetele au rolul de a orienta întreprinderea spre un scop anume și de a coordona
eforturile tuturor compartimentelor în vederea realizării acestui scop.
Bugetele cuprind toate operațiunile, algoritmul înfăptuirii acestora prin care să se ajungă
la realizarea scopului final.
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Bugetele reprezintă instrumente eficiente de control asupra utilizării resurselor economice
și financiare, permit urmărirea în timp a modului de formare a rezultatelor financiare, de
acumulare a mijloacelor bănești, reprezentînd, în acest fel, un barometru al activității
manageriale a întreprinderii.
Bugetul este, deci, previziunea cifrată a afectărilor de resurse și a asigurărilor de
responsabilități pentru realizarea obiectivelor întreprinderii în condiții rentabile.
Procesul bugetar al întreprinderii cuprinde:
Stabilirea sistemului bugetar: bugete operaționale care includ: bugetul vînzărilor, bugetul
producției, bugetul resurselor materiale, bugetul salariilor, bugetul resurselor generale și
administrative, bugetul cheltuielilor comerciale; bugete financiare care includ: bugetul de
investiții, bugetul circulației bănești, bilanțul contabil.
Elaborarea și aprobarea bugetelor. Această etapă a procesului bugetar presupune parcurgerea a 4
etape:
- identificarea obiectivelor întreprinderii, pentru anul de plan, ce rezultă din planificarea
strategică;
- realizarea de studii pregătitoare privind piața factorilor de producție și piața de desfacere, piața
financiară și piața furnizorilor de materii prime și materiale;
- elaborarea proiectului de bugete, ca rezultat al testării diferitelor scenarii și al negocierii lor
între diferitele compartimente și cu conducerea generală a întreprinderii;
- întocmirea și aprobarea bugetelor, cu detalieri pe segmente de piață și pe perioade operative de
gestiune.

Tema 12. Planul de afaceri
1.Conţinutul planului de afaceri.
2.Structura planului de afaceri.
3.Practica internațională de implementare a proiectelor.
1.Conţinutul planului de afaceri.
În cazul antreprenoriatului cele mai frecvente sunt planurile şi programele de realizare a
unei anumite tranzacţii şi promovării elementelor principale din care se compune operaţia de
business. Dacă se efectuează câteva tranzacţii în interacţiune, acestea trebuie planificate
respectiv; planificarea activităţii antreprenoriale în cazul dat va viza un proces neîntrerupt, iar
pentru obţinerea rezultatelor scontate este necesară elaborarea prealabilă a planului, programului
de acţiune. Elaborarea prealabilă a proiectului antreprenorial a primit denumirea de plan al
businessului.
Planificarea activităţii antreprenoriale, aplicată pe scară largă în practica ţărilor dezvoltate,
acum şi în ţările cu economie tranzitorie, se bazează pe planul de business.
Planul de business are câteva funcţii. În primul rând, acesta e un document intern, în care se
stabilesc obiectivele şi se descrie strategia generală referitor la faptul cum intenţionează
întreprinderea să le realizeze. În acest caz planul se foloseşte pentru analiza minuţioasă a ideii
respective, verificarea veridicităţii ei, estimarea gradului ei de realizabilitate, a eficienţei de pe
urma traducerii ideii în fapt. În al doilea rând, planul de business se foloseşte adesea pentru
atragerea investitorilor sau obţinerea creditelor bancare pentru realizarea proiectului.
2.Structura planului de afaceri.
Structura şi conţinutul planului de business nu sunt strict reglementate. Deşi planul de
business nu are conţinut şi structură strict reglementate, la elaborarea lui trebuie să se ţină cont
de următoarele condiţii:
37

1. Planul de business trebuie să fie întocmit profesionist. Acest document trebuie să fie
simplu, clar şi accesibil pentru folosinţă.
2. Planul de business trebuie să fie divizat pe capitole (compartimente). Primul
compartiment (capitol) va descrie obiectivele şi sarcinile afacerii antreprenoriale. Planul de
business trebuie să fie întocmit astfel, încât fiecare investitor să poată găsi uşor capitolele,
părţile, punctele ce îl interesează. În acest scop trebuie prevăzute subdiviziuni funcţionale pentru
fiecare capitol. Pentru o mai completă şi intuitivă percepţie a informaţiei se recomandă ca în plan
să figureze tabele, scheme, diagrame. grafice.
3. Este nevoie de aprecierea obiectivă a planului de business. În primul rând trebuie să ia
cunoştinţă de el membrii colectivului antreprenorial. Contabilul sau contabilul-şef urmează să
verifice minuţios toate calculele financiare. Dacă e posibil, planul va fi însoţit şi de avizul
auditului. Cu alte cuvinte, nici unul din investitorii potenţiali nu trebuie să găsească vreo greşeală
în planul de business.
4. Trebuie ţinută la control difuzarea planului de business, deoarece el conţine date
confidenţiale referitoare la activitatea antreprenorului sau grupului de antreprenori. Fiecare
exemplar al planului trebuie numerotat. În orice caz la prima familiarizare a investitorului
potenţial cu planul trebuie mai întâi ca acestuia să i se pună la dispoziţie o scurtă descriere sau
tabelul cu datele respective şi, dacă investitorul îşi exprimă interesul de colaborare, abia atunci i
se va prezenta planul detaliat.
Compartimentul 1. Obiectivele şi sarcinile tranzacţiei antreprenoriale (proiectului)
Obiectivul principal al businessului este obţinerea profitului. Planificând tranzacţia
preconizată, în primul rând trebuie clarificată suma profitului pe care se contează şi argumentată
capacitatea proiectului de a se solda cu o asemenea sumă.
De rând cu obiectivul principal, autorii planului de business trebuie să reflecte şi alte
obiective şi sarcini:
obiective sociale – lichidarea deficitului de mărfuri şi servicii; asanarea mediului ecologic;
îmbunătăţirea climatului psihologic în ţară; crearea noilor valori spirituale şi culturale;
dezvoltarea potenţialul tehnico-ştiinţific şi de creaţie; extinderea contactelor de afaceri, a
relaţiilor internaţionale;
ridicarea statutului antreprenorului – dezvoltarea şi consolidarea potenţialului economic al
antreprenorului (inclusiv potenţialul de producţie, tehnico-tehnologic, ştiinţific, de pregătire
profesională, precum şi spiritual). Aceasta serveşte drept condiţie şi garanţie a posibilităţii de
promovare a tranzacţiilor viitoare, ridicare a prestigiului antreprenorului, datorită faptului că
devine mai cunoscut, are o reputaţie mai bună, calitatea superioară a mărfurilor şi serviciilor;
alte obiective şi sarcini speciale – dezvoltarea contactelor, deplasări în străinătate, aderarea
la diverse asociaţii etc. Sarcinile speciale ale antreprenoriatului – în particular, filantropia, se
manifestă prin transferarea unei părţi, iar uneori şi a întregului profit rezidual în favoarea altor
antreprenori, organizaţiilor filantropice, fondurilor, bugetului. Asemenea acţiuni urmăresc, de
regulă, scopul de a obţine anumite investiţii sau facilităţi.
Compartimentul 2. Rezumatul, parametrii şi indicatorii principali ai planului de business
Acesta e compartimentul generalizator al planului de business, în care sunt descrie ideile
principale şi conţinutul planului în miniatură. El trebuie să fie cât mai concret, laconic şi
convingător, deoarece are misiunea să ofere o imagine relativ completă privind conţinutul
întregului plan al businessului. Şi, deoarece acest compartiment este de bază, el se elaborează şi
se precizează în toată perioada de întocmire a planului, se consideră încheiat numai după ce a
fost întocmit întregul plan al businessului.
Compartimentul generalizator al planului de business cuprinde: obiectivul principal al
proiectului (tranzacţiile); caracteristica pe scurt a produsului antreprenorial, rezultatului final
prevăzut în plan şi particularităţile lor distincte; căile şi modalităţile de realizare a obiectivelor
propuse; termenele de realizare a proiectului (tranzacţiilor); cheltuielile necesare pentru
realizare; eficienţa şi rezultatele preconizate; domeniul de aplicare a rezultatelor.
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Indicatorii generalizatori principali: volumul de fabricare şi realizare a producţiei şi
serviciilor, încasările, mijloacele proprii şi împrumutate, profitul, rentabilitatea. Indicatori
speciali: calitatea mărfurilor şi serviciilor realizabile; calităţile lor distincte, acomodarea la
anumite gusturi şi cerinţe ale consumatorilor, termenul de recuperabilitate a investiţiilor capitale,
gradul scăzut al riscului, obţinerea garantată a rezultatelor preconizate.
Compartimentul 3. Caracteristicele produselor, mărfurilor, serviciilor acordate
consumatorului de către antreprenor
În acest compartiment al planului de business trebuie să figureze:
datele concrete, care să permită în măsura cuvenită ―să fie perceput‖ produsul
antreprenorial. Spre exemplu, modelul experimental, caracteristicile acestuia, descrierea, alte
modele, fotografii etc.;
informaţia privind cercul de consumatori ai produsului antreprenorial şi cerinţele pe care
acesta le va satisface (pronosticul cererii solvabile la marfa în cauză, datele despre regiune,
categoriile de populaţie, organizaţiile, care vor deveni preponderent, conform analizei şi
prognozei efectuate, cumpărători şi consumatori ai mărfii; datele privind dinamica consumului
preconizat la această marfă în diverse perioade de timp, ţinându-se cont de factorii ce
influenţează cerinţele la marfa dată). Rezultatele analitice de prognoză ale estimării parametrilor
se includ în planul de business;
prognozarea preţurilor, la care se presupune a se vinde produsul activităţii antreprenoriale
(producţia, marfa, lucrările, serviciile). Ţinând cont de rata înaltă a inflaţiei, preţurile prevăzute
pentru realizarea produsului activităţii antreprenoriale reprezintă cel mai dificil element la
întocmirea planului de business.
Compartimentul 4. Аnaliza şi estimarea conjuncturii pieţei, desfacerii, cererii şi volumului
de vânzări
Acest compartiment constituie o continuare nemijlocită a studierii cerinţelor şi prognozării
preţurilor. În el sunt predeterminate volumele de fabricare şi realizare a mărfurilor pe perioade de
timp în procesul realizării produsului antreprenorial.
Investigaţiile, analiza şi estimarea pieţei în procesul de elaborare a planului de business se
bazează, pe de o parte, pe propuneri, adică poartă caracter de prognoză, iar pe de alta, - pe
înţelegerea prealabilă cu cumpărătorul potenţial sau cu organizaţiile comerciale, de desfacere a
mărfurilor.
În cazul unor proiecte mici pe termen scurt sau al unor proiecte antreprenoriale mari pe
termen lung situaţia este diferită. În primul caz se poate stabili cu un grad înalt de veridicitate
cercul cumpărătorilor, consumatorilor produsului antreprenorial dat, ceea ce permite să se
prevadă volumul de vânzări. În catul al doilea situaţia e mai complicată. Modificarea cererii la
marfă, vânzarea acesteia, consumul se stabilesc în procesul de elaborare a planului de business
pe baza propunerilor, estimărilor, calculelor, pronosticurilor.
În afară de estimarea analitică şi prin calcule a pieţei de desfacere planul businessului
trebuie să prevadă şi modalităţile de activizare a pieţei prin intermediul marketingului şi al altor
genuri de activitate.
La elaborarea acestui compartiment este necesar să se ţină cont de concurenţi, de
posibilităţile şi capacităţile lor, de politica preţurilor. De aceea lucrul asupra planului de business
trebuie să includă şi corectarea volumului preconizat al vânzărilor, luând în consideraţie
concurenţa.
Compartimentul 5. Planul (programul) de acţiuni şi măsurile organizatorice
Conţinutul acestui compartiment în multe privinţe depinde de genul activităţii
antreprenoriale (de producţie, comercială, financiară). Programul de acţiuni antreprenoriale în
mod obişnuit include: activitatea marketing (reclama, determinarea pieţei de desfacere,
concurenţii şi consumatorul, evidenţa cererii din partea acestuia); fabricarea producţiei
(antreprenoriatul de producţie); achiziţia, păstrarea, transportarea, realizarea mărfii
(particularităţile antreprenoriatului comercial); deservirea cumpărătorului, inclusiv postrealizare.
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Măsurile organizatorice sunt o parte indispensabilă a programului de acţiuni, chemate să
contribuie la reglementarea executării planului de business. Acestea sunt modalităţile de dirijare
a realizării planului, structurilor organizatorice de administrare a proiectului, metodele de
coordonare a a acţiunilor executanţilor, precum şi măsurile de stabilire a unor forme speciale de
retribuţie a muncii, de stimulare, selectare şi pregătire a cadrelor (asigurarea cu cadre), de
evidenţă şi control etc.
Compartimentul 6. Asigurarea cu resurse a tranzacţiei
În acest compartiment se expun datele cu privire la tipurile şi volumul resurselor necesare
pentru realizarea proiectului antreprenorial, sursele şi mijloacele de obţinere a resurselor.
Asigurarea cu resurse include: resursele materiale (materiale, semifabricate, materie primă,
energie, clădiri, utilaje etc.); resursele de muncă; resursele financiare (mijloace băneşti curente,
investiţii capitale, credite, hârtii de valoare); resursele informaţionale (informaţia statistică şi
tehnico-ştiinţifică).
Compartimentul 7. Eficienţa tranzacţiei (proiectului)
Acest compartiment de încheiere a planului de business conţine caracteristica eficienţei
tranzacţiei antreprenoriale. Printre indicatorii generalizatori de bază ai eficienţei sunt indicatorii
profitului şi ai rentabilităţii tranzacţiei. În afară de aceasta, se ţine cont de eficienţa socială şi
tehnico-ştiinţifică (obţinerea unor rezultate ştiinţifice noi). Tot aici e raţional să fie analizate
consecinţele pe termen lung ale tranzacţiei antreprenoriale.
3.Practica internațională de implementare a proiectelor.
În practica internaţională de fundamentare a proiectelor se aplică mai mulţi indicatori
generalizatori, ce permit pregătirea deciziei privind raţionalitatea investirii anumitor mijloace.
Printre aceştia: valoarea curentă netă; rentabilitatea; coeficientul intern al eficienţei; perioada de
restituire a investiţiilor capitale; scurgerea maximală de capital; norma activităţii rentabile.
 Indicatorii valorii curente nete (aşa numitul efect economic integral) constituie diferenţa
dintre venitul total de la realizarea producţiei, calculat pentru perioada de realizare a proiectului,
şi suma tuturor tipurilor de cheltuieli în aceeaşi perioadă, ţinându-se cont de factorul temporal
(cu decontarea veniturilor şi cheltuielilor provizorii).
 Rentabilitatea se calculează ca raport al profitului faţă de investiţiile capitale sau raportul
profitului faţă de capitalul acţionar. Indicatorul se calculează pentru fiecare an de realizare a
proiectului antreprenorial şi ca mărime anuală medie. Concomitent se ţine cont şi de impunerea
fiscală.
 Coeficientul intern al eficienţei se determină ca valoare inferioară a rentabilităţii ce
asigură egalitatea cu zero a efectului integral, calculat pentru termenul economic al vieţii
investiţiilor. Proiectul este considerat rentabil, dacă coeficientul intern al eficienţei nu e mai jos
de valoarea lui inferioară iniţială.
 Perioada de restituire a investiţiilor capitale se aplică pe scară largă în practica
internaţională ca termen de recuperabilitate a investiţiilor capitale. În acest caz indicatorul
reprezintă numărul de ani, pe parcursul cărora venitul de la vânzări, minus cheltuielile
administrative funcţionale, compensează principalele investiţii capitale. Întrebarea, dacă trebuie
sau nu perioada de restituire să fie cu decontări sau fără acestea, rămâne deocamdată discutabilă.
 Scurgerea maximală de capital – constituie valoarea cea mai negativă a primului
indicator (valoarea curentă netă), ce se calculează prin total cumulativ. Reflectă dimensiunile
necesare ale proiectului financiar şi trebuie să fie îmbinat cu sursele de acoperire a tuturor
cheltuielilor.
 Norma rentabilităţii – mărimea minimală a partidei de producţie fabricată, în cazul căreia
se asigură ―profitul nul ‖, venitul de la vânzare este egal cu cheltuielile de producţie:
Norma rentabilităţii = Cheltuielile constante
,
Preţul specific – Cheltuielile variabile specifice
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Puţin altă structură a planului de business e acceptată în cazul obţinerii creditelor de la
băncile occidentale. În acest caz planul de business include, de regulă, următoarele
compartiment.
1. Introducere şi informaţia generală. Se examinează forma juridică şi se oferă o descriere scurtă
a activităţii, se descrie şi se explică istoria activităţii întreprinderii, evenimentele recente şi
curente, prin care a trecut.
2. Estimarea aportului. Se arată câteva aspecte importante ale activităţii întreprinderii, incluzând
poziţia ei pe piaţă, reputaţia, sistemul de vanzări etc.
3. Descrierea producţiei şi a pieţei de desfacere.
4. Investigaţiile şi elaborările. Se descriu principalele direcţii de cercetare, inclusiv cele mai
importante programe şi iniţiative.
5. Producţia şi capacităţile de producţie. Se descrie starea producţiei şi a capacităţilor de
producţie ale întreprinderii.
6. Personalul şi relaţiile de muncă.
7. Organizarea şi administraţia. În afară de schemele organizatorice generale, se includ, pe scurt,
datele biografice ale persoanelor oficiale de rang superior şi ale altor colaboratori ai
administraţiei.
8. Materiale juridice. Se descriu pe scurt cele mai importante foste şi actuale acţiuni în judecată şi
arbitraj, în legătură cu activitatea de producţie.
9. Informaţia financiară. Se examinează rapoartele financiare din ultimii cinci ani şi se face
pronosticul pe cinci ani al stării financiare.
10. Lichiditatea. Se expune analiza datoriilor, starea mijloacelor circulante, se dă descrierea
articolelor de impunere fiscală a companiei şi referitor la datoriile ei.
11. Contractele. Se face descrierea tuturor contractelor sau acordurilor, în care este implicară
întreprinderea.
12. Alte aspecte ale gestiunii contabile. Se expune pe scurt proprietatea neînregistrată
(apartamente, hoteluri, spitale, profilactorii etc.).
De menţionat rolul marketingului ca sistem strategic de dirijare şi planificare la
întreprindere. La majoritatea întreprinderilor elaborarea planului de activitate marketing se face
în paralel cu întocmirea planului de activitate antreprenorială, a planului de business.
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