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INTRODUCERE 

Istoria dezvoltării civilizaţiei vorbeşte despre faptul că în economia agenţilor economici 

independenţi se acutizează problemele funcţionării lor coordonate. Anterior asemenea probleme 

apăreau în limitele economiei unor state aparte, iar începând cu a doua jumătate a secolului XIX  

au început să fie frecvente mai întâi pe arenă internaţională, apoi şi la nivelul economiei 

mondiale. 

Valurile de avânt, sau declin al activităţii de afaceri sunt capabile să dezechilibreze 

puternic economia ţării, să provoace conflicte sociale din cauza instabilităţii businessului şi 

insuficienţei locurilor de muncă pentru populaţie. De aceea principalele puteri ale lumii sunt 

interesate în prevenirea declinurilor puternice, care după cum confirmă istoria și situația 

economică curentă din SUA și UE, intervin inevitabil după perioadele de avânt şi randament.  

Astfel, practica managementului are la fel de multă nevoie să-şi recalibreze instrumentele 

de lucru ca şi economia şi sistemul nostru financiar în general. Lucrarea de faţă contribuie la 

îmbogăţirea necesarului de cunoştinţe a studenţilor, precum şi a managerilor, a specialiştilor din 

organizaţiile din Republica Moldova în domeniul managementului anticriză. 

Orice criză economică poartă atât trăsături comune cu alte fenomene asemănătoare, cât şi 

trăsături speciale, care sunt condiţionate de specificul economiei naţionale şi agenţilor 

economici.  

Aşa dar, cu toate că există ample studii factologice în domeniu, acest fenomen economic 

rămâne încă insuficient studiat, mai ale mecanismul lui de apariţie. Concomitent referitor la 

logica de dezvoltare a crizelor există o certitudine destul de clară. 

Starea de criză pe parcursul mai multor ani la rând, a scos în prim plan problema formării 

şi dezvoltării gestiunii anticriză atât la nivel de stat, cât şi la nivelul elementelor din care se 

compune economia naţională – al organizaţiilor inferioare. Noţiunile „gestiune de criză”, 

„management anticriză” sunt relativ noi în literatura de specialitate. Într-o anumită măsură 

aceasta se explică prin concepţia formată despre caracterul spontan al crizelor, despre 

imposibilitatea pronosticării lor şi perioada relativ scurtă de desfăşurare. Concomitent dacă la 

nivelul economiei naţionale criza constituie un fenomen puternic sesizabil, apoi crizele din 

interiorul diverselor companii, chiar şi dacă sunt în număr mare, rămân, de regulă, doar în atenţia 

specialiştilor.  

Experienţa mondială demonstrează că criza este starea economică firească a 

organizaţiilor de orice nivel. Ea intervine peste anumite perioade de timp, are dimensiuni, 

profunzimi şi forme de desfăşurare. Cu toate acestea procesele de criză se aseamănă mult atât la 

nivel global, cât şi la nivelul organizaţiilor inferioare. Aceasta permite ca gestiunea în condiţiile 



6 

 

de criză (în ajun, în timpul, la ieşire) să se facă sistemic, pe baza cercetării ştiinţifice a 

fenomenelor de criză în mega-, macro- şi microsisteme. De menţionat că criza nu reprezintă 

numai destabilizare, ci şi trecere într-o altă stare a organizației. Fără criză nu există progres. 

Important este să se găsească modalități de dirijare a acestor procese, care să minimizeze 

pierderile. 

În sectoarele de criză al organizației (reducerea de câteva ori a cererii la anumite grupe de 

articole, reducerea exportului, majorarea preţurilor la piesele de completare, materiale şi resurse 

energetice, fluctuaţia cadrelor, tensiuni sociale, stagnarea cercetărilor ştiinţifice, însuşirea noilor 

produse  etc.), gestiunea anticriză se concentrează anume asupra soluționării problemelor 

acestora, cu scopul aducerii lor în stare de echilibru. 

Fenomenul criză ca unul dintre principalii factori de destabilizare în cadrul proceselor 

geopolitice şi mega economice, globale cît şi al proceselor social economice interne, în Moldova 

pe parcursul mai multor ani nu a fost apreciat. În noile condiţii de instabilitate financiar – 

economică globală a pieţelor mondiale managerii formează cea mai viabilă linie de protecţie şi 

opunere activă a proceselor distructive.  

 Managementul, care a făcut o punte de legătură între ştiinţă şi producţie şi sfera de 

deservire  a apărut ca rezultat al căutării insistente a modalităţilor de obţinere a eficienţei şi 

atingere a obiectivelor propuse pe baza organizării muncii în comun a lucrătorilor. Abia la finele 

secului XIX începutul secolului XX s-a conştientizat faptul că indiferent de specificul 

domeniului de aplicare a eforturilor umane, acţionează aceleaşi principii şi legături, obiective 

universale, necunoaşterea s-au cunoaşterea insuficientă a cărora duc la falimentul celor mai 

raţionale idei şi devalorizează orice efort. În Moldova conducătorii pină în prezent nu pot 

conştientiza legităţile fundamnetale ale dezvoltării contemporane conform cărora concurenţa 

începe nu pe piaţă, ci în interiorul organizaţiei la formarea nivelului general al managementului 

ei. Obstacolul principal din calea dezvoltării economiei Republicii Moldova trebuie considerat 

starea managementului. Incompetenţa administrativă, steriotipurile eronate de gîndire, lipsa unor 

stimulente reale şi a sistemului de avansare a celor mai talentaţi manageri sunt cauza 

numeroaselor insuccese în încercarea de a ieşi din cercul de criză ce vin una după alta. Cele 

menţionate indiscutabil se referă şi la Managementul Anticriză. De aceea manualul 

„Managementul Anticriză” este venit la timp, actual şi corespunde necesităţilor contemporane a 

tinerilor manageri, conducători, administratori din sistemul managerial al Republicii Moldova. 

Lucrarea este scrisă în baza analizei sistemului de gestiune în cadrul economiei 

Republicii Moldova. De aceea cercetarea are un caracter impiric, autorii conştient se bazează pe 

analiza gestiunii manageriale din sfera economică. Lucrarea este alcătuită din 16 teme şi are în 

total 327 de foi.  
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Managementul în sistemul de producere și servicii are la bază teoriile managementului, 

analiza practică a managementului firmei, se dă o caracterizare a managerului  în situații de 

criză, se descrie  criza organizației, cauzele apariției, impactul culturii organizaţionale asupra 

motivării personalului în stare de criză, se analizează aspectul financiar a managementului 

anticriză, și este descrisă practica gestiunii competitivității.  

 Lucrarea, doamnei dr. hab.prof.univ, Burlacu Natalia conţine un material bogat şi 

interesant, din punct de vedere al cunoaşterii şi din punct de vedere al practicii şi conţine multă 

informaţie ştiinţifică nouă pentru managerii din Republica Moldova. Ea este scris foarte clar şi 

compact, conţine mult material ilustrativ ce îl face informaţional voluminos. Metodologia 

manualului, logica analizei şi expunerii corespunde caracterului impiric. De aceea lucrarea are 

un caracter conceptual, acumulativ cu un material factologic bogat.   

Lucrarea dată va permite studenţilor, managerilor să studieze mecanismul şi procedurile 

de elaborare şi adoptare a deciziilor în situații de criză, stresului organizațional  şi a relaţiilor 

personalului  în cadrul sistemului managerial în stare de criză.  

 Toate aceste compartimente alcătuiesc baza activităţii conducătorilor și managerilor. De 

aceea considerăm că manualul dată prezintă un tratat pentru ei şi contribuie esenţial la procesul 

de gestiune a firmei. 

 În concluzii menţionăm că lucrarea „Managementul Anticriză” este o lucrare actuală 

consacrată unei probleme contemporane, articole publicate pe marginea acestei probleme de 

către autor au fost apreciate de savanţi din domeniu, manualul  are o valoare aplicativă, 

materialul folosit în  articole a fost aplicat de către studenți, masteranzi și doctoranzi din diferite 

centre universitare din Republica Moldova și peste hotare în cercetările lor. 

 

 

Portărescu Serghei, doctor în economie, conferenţiar universitar ASEM. 

 

Blagorazumnaia Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar ULIM. 
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TEMA 1. CRIZA ORGANIZAŢIEI, CAUZELE APARIŢIEI, TIPURILE ŞI 

CONSECINŢELE 

1.1. Apariţia crizelor , tipurile, fazele şi consecinţele în organizaţiei 

1.2. Falimentul organizaţiei: tipurile lui, stadiile, scopul şi consecinţele 

1.3. Clasificarea factorilor de influență a stării organizaţionale de criză  

1.4 Managementul anticriză în organizaţia economică inferioară 

 

1.1. Apariţia crizelor, tipurile, fazele şi consecinţele în organizaţiei 

Organizaţia este un segment structural relativ separat în sistemul economic general. 

Criteriile unei asemenea separări sunt: independenţa economică, activitatea organizatorică 

(existenţa mediului intern şi extern), disponibilitatea de infrastructură specializată, posibilitatea 

evidenţierii rezultatului total al întregii organizaţii. 

Drept organizaţie poate fi considerată o firmă aparte, întreprindere, societate  pe acţiuni, 

bancă, companie (de asigurare, turistică etc.), precum şi unităţile structurale din sistemul 

managementului public. 

Pentru soluţionarea problemelor ce ţin de gestiunea organizațională importante sunt 

următoarele aspecte: în ce perioade de activitate poate apare şi se dezvolta criza; în ce măsură 

pericolul de apariţie a crizei este determinat de modificările riscante din cadrul organizaţiei şi 

dacă aceasta are legătură cu evoluţia mediului economic în care funcţionează organizaţia dată. 

Realitatea demonstrează că crizele reflectă ritmuri proprii de dezvoltare a fiecărei 

organizaţii în parte și uneori nu coincid cu ritmurilor dezvoltării  sociale sau dezvoltarea altor 

organizaţii. Fiecare organizaţie îşi are potenţialul ei de dezvoltare şi condiţiile de realizare şi 

concomitent se supune legităţilor de dezvoltare ciclică a întregului sistem social-economic. De 

aceea asupra organizaţiei acţionează în permanenţă atât factorii exterini, determinaţi de impactul 

ciclurilor economice generale,  cât şi cei interni, care depind de ciclurile proprii şi de evoluţia 

crizei. 

Factorii externi caracterizează situaţia economică  în care funcţionează organizaţia şi de 

care ea nu poate să nu depindă. Dacă sistemul economic se află în stare de criză, aceasta se 

răsfrânge şi asupra unei organizaţii în parte și asupra altora în mod diferit. Totul depinde de tipul 

de proprietate al organizaţiei, genurile ei de activitate şi de potenţialul ei economic şi 

profesional. De aceea trebuie să se aibă în vedere că fiecare organizaţie reacţionează diferit la  

coraportul factorilor externi şi interni, care influențează activitatea ei. Astfel, în caz de apariţie a 

crizei în sistem o serie de organizaţii momentan se dispar, altele se opun din toate puterile 

fenomenului de criză, iar a treia categorie găsesc diverse posibilităţi să utilizeze acţiunea 

factorilor externi în propriul folos, poate provizoriu, în haosul fenomenelor de criză generală. 
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Aceasta se poate explica prin multe cauze, printre care figurează şi potenţialul anticriză, 

gestiunea profesională, gradul de intensitate a activităţii economice, dar totodată nu trebuie să fie 

neglijate circumstanţele şi consecinţele pozitive de pe urma unor decizii riscante. 

Totuși este posibilă şi o asemenea situaţie, în cazul căreia chiar şi existența uni anturaj 

economic favorabil organizaţia poate intra într-o criză profundă. În acest caz cauzele generale de 

criză constau în influența factorilor interni de dezvoltare cum sunt: tehnologia învechită, 

organizarea ineficientă a muncii, lacunele în strategia economică, erorile la adoptarea deciziilor 

economice, conflictele de afaceri şi social-psihologice, profesionalismul scăzut al cadrelor, 

marketingul nereuşit şi mulţi alţi factori. 

Pentru a avea posibilitate să declanşeze programele de gestiune anticriză, managerii 

trebuie să se cunoască factorii, simptomele şi cauzele crizei.  

Simptomele se manifestă în indicatori şi, ceea ce nu este mai puţin important, în 

tendinţele şi modificările ce reflectă funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiei. Astfel, analiza 

indicatorilor privind productivitatea muncii, eficienţa activităţii, randamentul fondurilor, 

energointensitatea producţiei, situația financiară, fluctuaţia personalului, disciplina, satisfacţia 

muncii, starea conflictuală etc. pot caracteriza starea unei organizaţii de producţie în raport cu 

apropierea crizei [17, p. 34]. 

Concomitent mărimea şi dinamica indicatorilor pot fi evaluate şi în comparaţie  şi cu 

mărimea recomandată stabilită (admiterile respective), şi  cu valorile din anumite intervale 

consecutive de timp. 

Drept simptom al situaţiei de criză poate fi, spre exemplu, necorespunderea indicatorilor 

cu coraportul normal sau scăderea bruscă a indicilor în anumite intervale de timp. Însă nu în 

totdeauna simptomele de înrăutăţire a stării organizaţiei conduc la criză. Simptomul este doar 

manifestarea exterioară a începerii „îmbolnăvirii” organizaţiei, dar la „boala” însăşi  conduc 

cauzele apariţiei ei. Anume cauzele stau la baza apariţiei simptomelor şi după aceea  a factorilor 

care vorbesc de intervenirea crizei. 

Astfel, etapele de apariţie a crizei pot fi redate în următoarea consecutivitate:  

cauzele      simptomele      factorii. 

Estimarea crizei poate fi efectuată nu numai după simptomele ei, ci şi după cauzele şi 

factorii ei reali. 

Cauza crizelor o constituie evenimentele, starea obiectului, sau tendinţele ce reflectă 

apropierea crizei. 

Spre exemplu, în cadrul organizaţiei drept cauze pot fi erorile de ordin economico-

financiar, starea generală a economiei, calificarea insuficientă a personalului, neajunsurile din 

sistemul de motivaţie. Simptomele crizei sunt manifestarea primelor semne  ale tendinţelor 
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negative, stabilitatea acestor tendinţe, conflictele de afaceri, acumularea problemelor financiare 

etc. şi atunci factorii crizei vor fi reducerea calităţii producţiei, încălcarea disciplinei tehnologice 

creşterea datoriilor la credite etc. 

Din punctul de vedere al acţiunii asupra organizaţiei cauzele de apariţie a crizei în cadrul 

acesteia pot fi clasificate  în interne şi externe.  Cele externe  sunt determinate de starea 

economiei, activitatea statului, starea ramurii din care face parte organizaţia dată, precum şi de 

impactul unor stihii.  În detaliu enumerarea şi clasificarea cauzelor cu impact asupra stării 

financiare a organizaţiei sunt redate în capitolul al 5-lea. 

Problema apariţiei crizei în organizaţie trebuie abordată de pe poziţii sistemice. Orice 

organizaţie  constituie un sistem integru format din elemente, părţi, componente interdependente. 

Concomitent dezvoltarea organizaţiei, chiar şi în cazul creşterii cantitative, nu modifică 

caracteristicile generale integrităţii ei, dacă, bineînţeles, nu are loc distrugerea ei.  

Sistemul în procesul ciclului de viaţă se poate afla fie în stare stabilă, fie în stare instabilă. 

Astfel, literatura de specialitate, se delimitează două concepte: stabilitatea statică şi stabilitatea 

dinamică. 

Factorii care acţionează asupra stabilităţii sistemului pot fi externi şi interni. Dacă 

stabilitatea în temei este dictată de factorii externi - se numeşte externă , dacă de factorii interni – 

stabilitate internă. 

În condiţiile gestiunii centralizate a economiei stabilitatea structurilor economice de 

producţie se atingea, de regulă, datorită acţiunii factorilor externi, astfel procesele 

destabilizatoare erau stinse din exterior. Totodată mecanismele care aduceau sistemul în stare 

stabilă sau cvazistabilă  puteau fi cele mai diferite: susţinerea economică suplimentară, înlocuirea 

directorului, corectarea planurilor, reorganizarea administrativă a producţiei etc. În acest caz 

stabilitatea activităţii organizaţiei se obţinea datorită intervenției din exteriorul organizației şi 

criza nu mai apărea. 

Aceasta nu înseamnă că problema stabilităţii nu exista, aceasta pur şi simplu se permuta 

la nivel ramural, regional şi de stat şi întotdeauna se soluţiona de către organele superioare. 

Toate reformele efectuate anterior priveau în primul rând nivelurile ierarhic superioare, 

adică cele de stat, regionale şi ramurale. E destul să ne amintim de comasarea şi decomasarea 

ministerelor, introducere schemelor generale de gestiune etc. În prezent, în condiţiile 

concurenţiale problema stabilităţii preocupă fiecare organizaţie. 

Astfel, pentru a recunoaşte criza, trebuie depistate la timp simptomele, determinaţi 

factorii ce vorbesc despre posibila intervenţie a situaţiei de criză şi clarificate cauzele ei. Drept 

mijloace de descoperire a posibilităţilor de intervenţie a crizei în organizaţie se consideră intuiţia 

şi experienţa, analiza şi diagnosticul stării de lucruri. Aceste mijloace trebuie aplicate la toate 
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etapele de existenţă a organizaţiei, pentru că e posibilă situaţia în care ea poate intra în criză 

profundă la stadiul de înflorire sau în cazul unei situaţii economice externe destul de favorabile. 

1.2. Falimentul organizaţiei: tipurile lui, stadiile, scopul şi consecinţele 

Criza - acutizarea extremă a relaţiilor interne de producţie şi social-economice, precum şi 

a relaţiilor organizaţiei cu mediul economic exterior [30, p 56]. 

Situaţia de criză poate apărea la orice etapă de activitate a organizaţiei atât în perioada 

formării şi dezvoltării ei, cât şi în timpul stabilizării şi extinderii producţiei şi, în final, la 

începutul declinului etc. 

Economia mondială de piaţă nu cunoaşte exemple de organizaţii care să nu treacă într-o 

măsură mai mare sau mai mică prin perioade de criză. 

Situaţia de criză se manifestă, în primul rând, prin oscilaţia volumului de producere şi 

realizare a producţiei, creşterea datoriilor creditoare către furnizori, bănci, organe de gestiune 

fiscală, prin deficitul de mijloace circulante etc., anume aceste cauze  servesc drept premise 

pentru apariţia stării de insolvabilitate a organizaţiei. 

Pînă la faliment, organizaţia trece o serie de etape – de la incapacitatea temporară de a-şi 

exercita integral obligaţiile, până la imposibilitatea de lungă durată şi uneori cronică de a onora 

obligațiile, ajungând până la starea de criză şi disperare, adică la faliment financiar. 

Examinând diverse tipuri de criză, experţii evidențiază în primul rînd criza financiară a 

organizaţiei. Finanţele, fluxurile monetare  - sunt ca oxigenul pentru un corp sănătos, care 

asigură activitatea vitală a tuturor organelor sale.  

Anume din acste motive, convenţional se poate compara funcţionarea, „îmbolnăvirea” şi 

„tratarea” organizaţiei - cu dezvoltarea omului, prin următorul model. 

Tabelul 1.1. 

Etapele activităţii vitale 

Etapele activităţii vitale 

ale companiei ale omului 

1. Înregistrarea companiei 1. Naşterea omului 

2.Dezvoltarea, creşterea companiei 2. Dezvoltarea şi maturizarea omului, 

formarea lui 

3. Crearea întreprinderilor fiice 3. Naşterea de către părinţi a copiilor 

4. Apariţia semnelor de insolvabilitate, de 

instabilitate financiară 

4. Apariţia bolilor la om 

5. Efectuarea analizei, diagnosticului 

activităţii companiei şi stabilirea măsurilor 

pentru restabilirea stabilităţii. 

5. Diagnosticul pe baza analizei stării 

omului, scrierea medicamentelor pentru 

prevenirea îmbolnăvirii. 

6. Procesul de asanare financiară, în 

rezultatul măsurilor adoptate 

6. Procesul de însănătoşire a omului de la 

medicamentele prescrise 

7. Înrăutăţirea stării financiare, apariţia Acutizarea bolii, înrăutăţirea stării de 
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instabilităţii cronice a companiei sănătate, răbdarea nu ajută. 

8. Reducerea rentabilităţii producţiei 8.Efectuarea operaţiei chirurgicale pentru 

salvarea omului 

9.Starea de criză a companiei 9. Reanimarea omului 

10. Lichidarea companiei 10 Decesul omului 

  

În ţările cu economia de piaţă dezvoltată, organizaţiile recunoscute insolvabile, nimeresc 

în „lista neagră” – registrul organizaţiilor insolvabile şi al proprietarilor lor, cu toate consecinţele 

de rigoare: ştirbirea reputaţiei, pierderea partenerilor, imposibilitatea de a obţine credite şi 

reeşalonări la plata livrărilor etc. Cu neîncredere sunt trataţi şi proprietarii acestor organizaţii la 

încercarea lor de a fonda alte afaceri.  

Aplicativ organizaţiei crizele se pot clasifica [31, p. 22]: 

 criza tehnologică (de producţie), în cazul căreia utilajul şi tehnologiile învechite nu 

permit fabricarea unor produse de calitate, competitive, ceea ce conduce la pierderi 

financiare din partea organizaţiei; 

 criza socială (social-administrativă), apare în rezultatul conflictelor între personalul sau 

grupuri de lucrători, inclusiv între muncitori şi administraţie, conflictelor administrative 

din aparatul de conducere etc. Conflictele date conduc la adoptarea unor decizii 

ineficiente şi la pierderi de timp productiv; 

 criza financiară, ce apare din cauza utilizării neraţionale a capitalului propriu şi a 

mijloacelor împrumutate, al utilizării neraţionale a profitului obţinut, ceea ce se soldează 

cu probleme financiare pentru organizaţie; 

 criza organizatorică – apare în rezultatul imperfecţiunii structurii de gestiune a producţiei 

şi a structurii aparatului administrativ al organizaţiei, repartizării ineficiente a funcţiilor, 

drepturilor, obligaţiilor, responsabilităţilor şi împuternicirilor între nivelurile de gestiune, 

subdiviziunile aparatului şi în interiorul lor între executanţi;  

 criza informaţională, apare ca consecinţă situaţiei în care informaţia disponibilă nu 

reflectă schimbările de pe piaţă, nu reflectă suficient starea de lucruri în organizaţia 

însăşi. Toate acestea conduc la apariţie diverselor tipuri de pierderi; 

 criza de interacţiune între proprietarii organizaţiei, sau între ei şi putere, apariția 

intereselor contradictorii ce nu permit promovarea unei politici eficiente şi, drept rezultat, 

organizaţia se alege cu pierderi substanţiale.  

Până la urmă, aceste crize sunt strâns legate între ele şi, de regulă, influenţează asupra 

finanţelor organizaţiei. 

Să examinăm etapele evoluţiei posibile ale crizei şi de depăşire ale acesteia în cadrul 

organizaţie. 
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Faza I – declinul (reducerea indicatorilor ce caracterizează rezultatele economico-

financiare ale activităţii) din cauza factorilor externi ai pieţei. 

Faza II – înrăutăţirea în continuare a rezultatelor activităţii sub acţiunea factorilor interni 

din organizaţie (fără înrăutăţirea condiţiilor exterioare pe piaţă). 

Faza III – depresia, acomodarea organizaţiei la noile condiţii economice cu un nivel 

scăzut de venituri (adoptând măsurile anticriză primordiale). 

Faza IV – restabilirea echilibrului financiar, înviorarea producţiei – restabilirea 

volumului producţiei şi atingerea acestuia la nivelul de dinaintea crizei. 

Faza V - majorarea producţiei, accelerarea dezvoltării economice a organizaţiei, 

majorarea volumului vânzărilor. 

Faza VI – menţinerea noului nivel economic de dezvoltare al întreprinderii, stabilităţii ei  

în perspectivă de lungă durată, crearea condiţiilor de autofinanţare. 

Crizele se pot provoca una pe alta, deasemenea poate apărea o întreagă reacţie, când 

apariția uneia provoacă apariția alteia, iar aceasta pe a treia etc. 

Pericolul apariţiei crizei în organizaţie există întotdeauna, de aceea trebuie efectuate 

analize continuu şi control al activității organizației cu scopul depistării, prognozării şi prevenirii 

situaţiilor de criză. 

Unele cauze interne ale apariţiei crizelor în organizaţie pot fi disproporţiile şi încălcarea 

echilibrului dintre: 

 unele grupe de mijloace proprii şi împrumutate şi amplasarea lor în fonduri fixe şi 

mijloace circulante; 

 volumul producţiei fabricate şi volumul producţiei realizate; 

 volumul producţiei realizate şi componenta monetară a încasărilor; 

 venituri şi împrumuturile pe termen scurt; 

 calitatea produselor şi preţurile scăzute de pe piaţă; 

 preţul producţiei şi cheltuielile pentru fabricarea ei; 

 nivelul de dotare tehnică a întreprinderii analizate şi cel al întreprinderilor concurente; 

 datoriile debitoare şi cele creditoare; 

 volumul investiţiilor şi veniturile de pe urma lor etc. 

Unele din aceste disproporţii pot fi demonstrate grafic. Astfel, în figura 1.1 se 

demonstrează modificarea în timp a volumului de fabricare a producţiei (V) şi a volumului de 

realizare a producţiei (R). În cadrul acstui model se poate urmări apariţia simptomelor de criză în 

punctul P şi continuarea evoluţiei crizei în punctul K, ce apar în rezultatul reducerii volumului de 

realizare şi a ţinerii produselor finite în depozite. 



14 

 

 
Fig. 1.1. Disproporţiile dintre volumul de producţie fabricată şi volumul producţiei 

realizate şi apariţia crizei [53, p. 40] 

 

 

Fig. 1.2. Criza şi pârghia financiară [53, p. 42] 
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Fig. 1.3. Disproporţiile dintre rentabilitate, datoriile creditare şi apariţia crizei [53, p. 43] 

 

 În figurile 1.2 şi 1.3 se poate urmări o tendinţă similară de schimbare în timp: 

a) a profitului şi împrumuturilor pe termen scurt (figura 1.2). La diminuarea pârghiei 

financiare apar simptomele de dinaintea crizei şi punctul de intersectare a curbelor 

examinate vorbeşte despre intervenţia managerilor în situația de criză; 

b) a rentabilităţii şi ponderii datoriilor creditoare în bilanţul organizaţiei (vezi figura 1.3). 

Scăderea rentabilităţii şi creşterea datoriilor creditoare de asemenea conduc la apariţia 

situaţiei de criză. După dinamica coraportului dintre alţi indicatori şi simptomele apărute se 

poate diagnostica posibilitatea apariţiei crizei. 

Consecinţele crizei pot fi diferite. La apariţia situaţiilor de criză trebuie activate rezerve 

pentru depăşirea acestora, iar managerii în condiţiile de criză să gestioneze organizaţia cu ”sînge 

rece”. 

Un management bine organizat poate diminua impactul crizei şi restabili viabilitatea 

organizaţiei. De asemenea se poate efectua renovarea organizaţiei cu menţinerea proprietarilor şi 

a conducerii existente sau restructurarea (comasarea, divizarea, fuziunea, separarea) organizaţiei. 

În alte condiţii criza poate conduce la lichidarea completă a organizaţiei sau la schimbarea 

proprietarului şi restructurarea procesului de funcţionare a organizaţiei. Dar trebuie de  avut în 

vedere că criza în organizaţie nu totdeauna se soldează cu consecinţe negative. 

 În tabelul 1.2 sunt clasificate consecinţele pozitive şi negative ce apar în rezultatul 

intervenţiei manageriale în situaţie de criză. 
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Tabelul 1.2. 

Consecinţele posibile după apariţia situaţiei de criză în organizaţie 

Pozitive Negative 

Atenuarea crizei Intensificarea crizei 

Asanarea financiară a organizaţiei (depăşirea 

situaţiei de criză) 

Începerea unei noi crize 

Menţinerea organizaţiei ca persoană juridică Lichidarea organizaţiei (vânzarea patrimoniului 

organizaţiei) 

Restructurarea (transformarea) organizaţiei Schimbarea proprietarilor 

 

Un rol important în atenuarea situaţiilor de criză trebuie să şi-l asume statul. Direcţiile 

principale ale reglementării de stat în cazul situaţiilor de criză sunt: 

 perfecţionarea cadrului legislativ cu privire la insolvabilitatea (falimentul) 

întreprinderilor. Spre exemplu, în prezent este în vigoare deja a treia redacţie al acestei 

legi [35]; 

 susţinerea de către stat a întreprinderilor insolvabile, în primul rând, din ramurile 

principale – industrie, agricultură, vinificație, etc.; 

 adoptarea de către guvern a unor măsuri orientate spre depăşirea crizei în domeniul 

neachitării plăţilor de către organele de stat; 

 privatizarea şi lichidarea întreprinderilor debitoare; 

 perfecţionarea activităţii arbitrajelor;  

 crearea instituţiei administratorilor de arbitraj – a organizaţiilor de arbitraj autoreglabile. 

În Republica Moldova ar fi binevenit înființarea unei organizații statale ce s-ar ocupa de 

promovarea politicii în domeniul reglementării anticriză, aceasta ar putea fi un Serviciu de stat 

pentru asanarea financiară, care va avea următoarele atribuţii de bază: 

 analiza stării financiare a organizaţiilor cu semne de insolvabilitate, întocmirea 

recomandărilor pentru lichidarea acestei situaţii; 

 formarea regulilor şi criteriilor de evaluare a solvabilităţii organizaţiilor; 

 trecerea organizaţiilor insolvabile într-un registru special; 

 exercitarea calităţii de reprezentant al proprietarului întreprinderii de stat, participarea la 

procedurile de falimentare a organizaţiilor, prevăzute de lege; 

 analiza activităţii administratorilor de arbitraj şi examinarea plângerilor referitoare la 

activitatea lor; 

 analiza activităţii organizaţiilor autoreglabile ale arbitrajului. 

Multe întreprinderi din Republica Moldova se se află într-o etapă sau alta a crizei 

financiare, datorită perturbațiilor economice internaționale și naționale.  
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În orice organizaţie există pericolul de apariţie a situaţiei de criză, chiar şi atunci când 

criza nu se observă în activitatea organizaţiei (din sfera antreprenorială, financiară, 

investiţională). Cauza este faptul că organizaţia există într-un sistem social-economic ce se 

dezvoltă ciclic, în spirală, sau se schimbă oamenii şi consumul, interesele societăţii, tehnica şi 

tehnologiile, apar noi produse. 

Din aceste considerente apariţia situaţiilor de criză necesită adoptarea de către conducere 

a unor măsuri radicale pentru a se menţine pe piaţă, în caz contrar organizaţia poate fi lichidată. 

În acest context procedurile de falimentare a întreprinderilor urmăresc asigurarea 

evoluţiei producţiei, promovarea și acceptarea inovațiilor, debarasarea de idei retrogradate, 

dezvoltarea în continuare a economiei. Falimentul organizaţiei este un atribut necesar al 

economiei de piaţă, cu intenţie pozitivă, de asanare. În acelaşi timp instituirea falimentului este 

un instrument comod pentru redistribuirea proprietăţii. 

În anii 2000-2001 în Moldova au fost examinate peste 250 de dosare cu privire la 

falimentul întreprinderilor, au fost intentate 180 de acţiuni în judecată, din care majoritatea s-au 

soldat cu lichidarea lor [63].  

În Germania în aceeaşi perioadă au fost intentate circa 50000 de dosare, concomitent unui 

număr de 40000 de întreprinderi li s-a acordat asistenţă pentru a-şi restabili solvabilitatea şi a 

trece la alte afaceri. În SUA în aceeaşi perioadă de timp au fost întocmite 220000 de dosare 

(numărul lor mare se explică prin dezvoltarea intensă a businessului mic şi mediu). O jumătate 

din întreprinderi şi-a sistat activitatea din proprie iniţiativă.  

Din datele de mai sus se vede că în Moldova, în comparaţie cu ţările occidentale, calea 

principală de soluţionare a situaţiilor de criză  în organizaţiile falimentare este lichidarea lor, 

această realitate s-a menţinut şi în prezent. Astfel, în anul 2009, 3274 de întreprinderi 

moldoveneşti au dispărut din viaţa economică a țării. Numărul intreprinderilor care falimentează 

sau iși sistează activitatea din iniţiativă proprie este în creştere cu cîteva sute, de la an la an. 

Experţii explică această situaţie prin lipsa managerilor buni, dar şi a creditarii adecvate din partea 

sectorului bancar.Din numărul total de 3274 de întreprinderi radiate în anul 2009 din registrul de 

stat, 50 la sută activau în domeniul comerţului, 15 la sută în domeniul transportului, 9 procente în 

domeniul hotelurilor şi restaurantelor iar alte 6 procente în domeniul industriei prelucrătoare. 

După forma de organizare, 79 la sută erau întreprinzători individuali, 13 la sută -societăţi pe 

acţiuni, 1,3 procente -cooperative şi restul de 4,4 procente - filiale şi reprezentanțe [57]. 

O altă cauză care a influențat falimentarea întreprinderilor a fost restrângerea activității 

de creditare din partea băncilor comerciale. Potrivit expertului, companiile se mai confruntă şi cu 

un management defectuos. Potrivit datelor oficiale.  
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Astfel, falimentul organizației este un proces binecunoscut în activitatea întreprinderilor 

naționale și internaționale, în literatura științifică se delimitează următoarele tipuri ale acestuia 

[41, p. 59]. 

1. Falimentul real al organizaţiei – se caracterizează prin incapacitatea întreprinderii de 

a-şi restabili solvabilitatea din cauza pierderii reale a capitalului propriu şi împrumutat. Nivelul 

înalt al pierderilor de capital, datoriile mari nu-i permit organizaţiei să-şi desfăşoare în mod 

normal activitatea economică de producţie, din care cauză ea este declarată falimentară juridic. 

În acest caz se efectuează lichidarea organizaţiei sau reorganizarea persoanei juridice în urma 

analizei stării concrete a activelor şi pasivelor organizaţiei. 

2. Faliment provizoriu, convenţional – se caracterizează printr-o asemenea stare de 

insolvabilitate a organizaţiei, care e provocată de neachitarea datoriilor creditoare, precum şi 

existenţei unor datorii debitoare substanţiale şi a stocurilor mari de produse finite în depozite, iar 

suma activelor organizaţiei depăşeşte suma datoriilor. Un asemenea tip de faliment, în cazul 

reglementării anticriză prin asanare şi măsuri financiare nu conduce la lichidarea organizaţiei. În 

condiţiile de efectuare a procedurilor de arbitraj pentru asanarea financiară cu gestiune din 

exterior apare posibilitatea reală de a restabili solvabilitatea organizaţiei, a reorienta producţia, 

ţinând cont de cerinţele pieţei, şi a-i asigura ulterior funcţionarea normală pe piaţă. 

3. Faliment premeditat – se caracterizează prin crearea premeditată de către conducătorii 

şi proprietarii organizaţiei a stării de insolvabilitate, aducându-i prejudicii economice serioase 

(prin diferite modalităţi de delapidare a mijloacelor) în interese personale şi interesele altor 

persoane. Faptele de falimentare premeditată, depistate de administratorii numiţi de arbitraj se 

înaintează judecăţii pentru ca persoanelor vinovate să li se intenteze dosare penale. 

4. Faliment fictiv – declararea falsă a organizaţiei ca fiind insolvabilă pentru a duce în 

eroare creditorii, avînd ca scopul reeşalonarea plăţilor obligatorii, obţinerea unor facilități la 

datoriile existente, sau pentru a transmite producţia finită ce nu se bucură de cerere pe piaţă 

creditorilor în contul datoriilor. Vinovaţi de declararea insolvabilităţii false a organizaţiei, de 

tăinuirea activelor pentru stingerea datoriilor creditoare pot fi trași la răspundere în cazul 

demonstrării acestui fapt. 

În secolul XIX, începutul secolului XX în Republica Moldova, ca și în Rusia 

insolvabilitatea organizaţiei conform legislaţiei se clasifica în felul următor [52, p. 77]: 

1) nefericită sau din neatenţie – insolvabilitatea care nu este din vina proprietarilor; 

2) răufăcătoare sau cu intenţie rea - insolvabilitatea din vina proprietarilor; 

3) insolvabilitatea risipitoare sau falimentul simplu – insolvabilitatea  din cauza 

promovării unei politici financiare neraţionale, a utilizării incorecte a veniturilor; 



19 

 

4) falimentul hrăpăreţ sau grav – insolvabilitatea în rezultatul ascunderii premeditate de 

către debitor a bunurilor sale pentru a obţine foloase personale. 

Organizaţia (întreprinderea) cu statut de persoană juridică, începând cu data înregistrării 

ei de stat, are obligaţiuni, responsabilităţi şi drepturi în raport cu subiecţii de drept externi. 

Obligaţiunile şi responsabilităţile din punctul de vedere al procedurilor de faliment constituie 

executarea la timp a obligaţiunilor, stingerea integrală a datoriilor, precum şi răspunderea pentru 

neachitarea la timp a plăţilor obligatorii şi neîndeplinirea obligaţiunilor faţă de creditori. 

Din punctul de vedere al procedurilor de faliment, drepturile creditorilor constituie 

posibilitatea de a cere debitorului o restituirea mijloacelor proprii, stingerea datoriilor şi plata 

compensaţiilor pentru neachitarea lor la timp, până la adresare către instanţele de judecată. 

Începerea procedurii de falimentare a organizaţiei are drept scop, în primul rând 

restituirea datoriilor persoanelor juridice şi fizice şi, în al doilea rând restabilirea activității 

antreprenoriale a întreprinderii. Concomitent pe prim plan se situează restabilirea solvabilităţii 

organizaţiei, iar pe al doilea – stingerea datoriilor creditoare.  

După cum am menţionat mai sus, falimentul are atât aspecte pozitive, cât şi negative. 

Părţile pozitive posibile ale procedurilor de faliment sunt: 

 închiderea organizaţiei debitorului (organizaţiei „bolnave”) şi restituirea datoriilor către 

creditori prin metode civilizate, prin intentarea acţiunii în judecată; 

 începerea unei noi afaceri; 

 înlocuirea managerilor necompetenţi, proprietarilor provizorii ai organizaţiilor cu 

conducători profesionali, transmiterea businessului în mâini ”mai de nădejde”; 

 curăţirea activelor organizaţiei, revenirea la stabilitatea ei financiară şi restructurarea în 

scopul promovării unui business eficient; 

 transmiterea afacerilor organizaţiei de la stat persoanelor private şi invers. 

În acelaşi timp falimentul organizaţiei (lichidarea ei) are şi aspecte negative, deoarece 

atinge drepturile şi interesele unui cerc larg de persoane juridice şi fizice (lucrătorilor 

organizaţiei, partenerilor de afaceri, creditorilor etc.) şi are impact social. 

De aceea în ţările cu economie de piaţă dezvoltată, de regulă sunt prevăzute un complex 

de măsuri pentru restabilirea solvabilităţii companiei debitoare, iar falimentul ei (lichidarea) sau 

restrângerea businessului este considerată o măsură extrem de nepopulară. 

Astfel, la partea negativă a falimentului se atribuie: 

 pierderea de către creditori a unei părţi din capitalul propriu; 

 posibilitatea apariţiei unei serii de noi falimente – aşa numitul efect domino; 
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 înrăutăţirea situaţiei materiale a personalului întreprinderii din cauza reţinerii salariilor, 

indemnizaţiilor etc.; 

 reducerea locurilor de muncă, apariţia tensiunilor sociale şi, drept rezultat – scăderea 

solvabilităţii, iar, prin urmare, şi a capacităţii de cumpărare a populaţiei; 

 micșorarea pieţei de consum; 

 posibilitatea împărţirii criminale a proprietăţii organizaţiei şi furtul bunurilor ei, inclusiv 

organizaţiile cu o cotă considerabilă de proprietate de stat şi municipală. 

Un avânt deosebit de mare a luat în ţară falimentul cu caracter criminal, semicriminal, 

corupt. Dacă în străinătate odată cu tranziţia la economia de piaţă, acumularea capitalului s-a 

făcut o perioadă îndelungată , treptat, „de jos”, de către anumite grupe de populaţie, beneficiind 

de conjunctura favorabilă, apoi în ţara noastră acesta s-a acumulat prin împărţirea gratuită a unei 

mari cantităţi de bunuri, a aşa numitei proprietăţi obşteşti, pe calea privatizării rapide, adesea 

frauduloase (cu folosirea unor cecuri fără acoperire). În rezultatul unei asemenea privatizări cea 

mai mare parte a averii statului a nimerit practic fără plată în mâinile unui mic de populaţie (mai 

puţin de 0,3%), însă la momentul actual reexaminarea rezultatelor privatizării poate conduce la o 

catastrofă economică globală. 

De asemenea, procedura falimentului organizaţiei trebuie examinată din punct de vedere 

economic şi juridic. 

Din punct de vedere economic falimentul este consecinţa evidenţei insuficiente a 

riscurilor economice şi antreprenoriale în activitatea organizaţiei, condiţionate în primul rând de 

deciziile şi acţiunile necompetente din partea conducerii organizaţiei, adică de riscurile din 

partea conducătorilor şi proprietarilor organizaţiei (fiindcă proprietarii îşi aleg conducătorii).  

Din punct de vedere juridic falimentul este posibilitatea de a lichida conflictele acute 

pe cale juridică în cazul nerestituirii de către organizaţie a mijloacelor băneşti împrumutate. 

Legislaţia apără interesele creditorilor, oferindu-le şansa de a-şi recupera  mijloacele investite 

prin vânzarea bunurilor debitorului, sau în rezultatul înlocuirii conducerii şi proprietarilor 

organizaţiei prin implementarea şi realizarea unor diverse măsuri de reorganizare. 

Concomitent trebuie menţionat faptul că neobţinerea de către creditori a unei părţi din 

mijloacele lor constituie şi de data aceasta o urmare a riscului la care s-au supus aceştia atunci 

când au livrat producţie sau au acordat serviciile respective organizaţiilor fără o analiză 

prealabilă a solvabilităţii lor. 

Cauza falimentului întreprinderilor naţionale în perioada crizei generale au fost condiţiile 

macroeconomice extrem de nefavorabile: destrămarea relaţiilor economice tradiţionale, scăderea 

cererii, schimbarea bruscă imprevizibilă a politicii guvernului, hiperinflaţia, instabilitatea 

politică, dezechilibrarea pieţei financiare.   
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Dacă apariția falimentului a fost cauzată de influiența factorilor externi analiza dovedeşte 

că erorile antreprenorilor au complicat şi mai mult acţiunea factorilor externi nefavorabili.  

 Studierea retrospectivă a întreprinderilor falimentare, de regulă, arată că falimentul a 

evoluat treptat, pe neobservate. Dacă, să zicem, la un moment dat întreprinderea parcă 

întâmplător n-a putut să-şi achite creanțele, apoi cauzele îndepărtate ale acestei situaţii au putut 

fi: alegerea neadecvată, necorespunzătoare a direcției de activitate, estimarea eronată a 

capacităţii pieţei, selectarea nejustificată a furnizorilor şi producătorilor, gestiunea neraţională a 

companiei. Divizarea strictă a cauzelor interne şi externe a falimentului este o problemă dificilă, 

totuși doar evidenţierea greşelilor din trecut poate ajuta la atingerea unei mici stabilităţi 

financiare în diverse circumstanţe exterioare nefavorabile. 

Dacă nu se analizează în permanență activitatea companiei pentru depistarea şi 

neutralizarea tendinţelor negative ascunse, atunci falimentul poate începe și în perioada cînd 

compania are o situație financiară favorabilă. Metodele de analiză se schimbă în funcţie de 

condiţiile concrete ale fiecărei companii. 

La întreprinderile cu capital autohton sistemul de management financiar se află la etapă 

incipientă. Circumstanţele nefavorabile, cerinţele necoordonate ale serviciilor fiscale, băncilor, 

acţionarilor exercită un impact negativ asupra acestui proces. Deobicei, managerii 

întreprinderilor se preocupă, în primul rând de minimizarea impozitelor şi micșorarea pierderilor 

cauzate de inflaţie, iar întreprinderile insolvabile se preocupă, în primul rând, de căutarea 

investitorilor. Astfel, analiza financiară –element obligatoriu al managementului financiar - de 

asemenea este insuficientă, lipsită de sistem şi făcută în grabă. 

În prezent mai mult de 80% din întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova se 

află în situaţie de criză sau în ajunul crizei, adică la diverse etape de faliment. 

Exemplu 

În urma managementului insuficient al fostei conduceri, pe parcursul anului 2008 intreprinderea vinicolă 

Aroma (societatea, în care statul deţine 100% din acţiun) avea datorii la trei bănci din Moldova. Suma totală a 

acestora era de aproximativ 130 milioane de lei, dintre care 90 mln. lei constituie banii care urmau a fi rambursați 

altor creditori. Astfel, întreprinderea a fost nevoita, la 17 noiembrie 2009, sa depuna la Judecatoria Economica o 

cerere de initiere a procedurii de insolvabilitate. 

Datorită intervenţiei Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, în urma negocierilor cu creditorii, 

creditele faţă de bănci au fost restructurate prin prelungirea cu 7 ani a termenilor de rambursare a datoriilor 

acumulate de întreprindere. 

Astfel, compania Aroma a încheiat anul 2008 cu un profit de 2,7 milioane de lei, după ce un an mai 

devreme suportase pierderi de 1,2 mil de lei. În portofoliul fabricii se numără mărci renumite de divin ca 

„Ambasador" (cu vârsta de 40 de ani), „Dacia" (25 ani), „Basarabia" (15 ani), „Chişinău" (10 ani). Aproape 40% din 

producţia companiei este livrată în CSI şi Ţările Baltice.  

Întreprinderea vinicolă „Aroma”, care se afla în prag de faliment în 2009, a livrat pe piaţa rusească, de la 
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începutul anului 2010, peste 300 de mii de sticle de divin „Belâi Aist”, în sumă de 7,7 milioane de lei. Această 

cantitate depăşeşte volumul exportului total în această ţară pe parcursul anului 2009. 

Conform unui contract încheiat la sfârşitul 2009 cu o companie din Fedraţia Rusă, „MoRo”, aceasta are 

dreptul exclusiv de livrare pe piaţa Rusiei a divinului „Belâi Aist”, fabricat de „Aroma”. Compania garantează, în 

schimb, achiziţionarea, pe parcursul anului curent, a unei cantităţi de 2,45 milioane de sticle de divin. 

 

În continuare vom examina fazele falimentului mai detaliat. 

Faza I. Începutul instabilităţii financiare, apariţia fenomenelor negative în activitatea 

economică a întreprinderii. 

La această etapă se diminuează veniturile, cresc pierderile etc. 

Conducerea întreprinde măsuri cosmetice: continuă să plătească dividende mari (pentru a 

linişti acţionarii şi alte părţi interesate), majorează capitalul împrumutat, vinde o parte a activelor 

pentru a atenua suspiciunile creditorilor privind înrăutăţirea situaţiei întreprinderii. 

Această fază reprezintă o formă deschisă de începere a falimentului. Aici începe 

reducerea pe neobservate a „preţului” întreprinderii sub acţiunea diverşilor factori exteriori şi 

interni. 

Valoarea întreprinderii (prețul acesteia) se calculează după formula: 

V = P/K, 

unde P - profitul preconizat până la plata impozitelor, dobânzilor la credite şi a dividendelor; K – 

procentul mediu al dobânzilor şi dividendelor plătite datorate dificultăţilor de pe piaţă în privinţa 

împrumuturilor şi a capitalului acţionar; de asemenea poate fi folosită cota de refinanţare a 

Băncii Naţionale, stabilită pentru perioada respectivă de timp; V – valoarea preconizată al 

întreprinderii. 

Reducerea valorii întreprinderii înseamnă reducerea profitului ei, majorarea costului 

mediu al obligaţiunilor ei. 

Este raţional să se calculeze „valoarea” întreprinderii pe termen scurt şi pe termen lung. 

Condiţiile de reducere în viitor a valorii întrepinderii se formează la momentul curent şi 

pot fi, cu o anumită doză de probabilitate, deoarece în economie totdeauna mai rămâne loc 

pentru anumite salturi eventuale. 

Indicatorul menţionat al valorii întreprinderii nu are nimic comun cu preţurile de vânzare 

a întreprinderii. Dincolo de cifrele evidenței contabile rămân cele mai importante elemente ale 

potenţialului întreprinderii – resursele umane, posibilităţile tehnico-ştiinţifice, utilajul unic şi 

altele, ce trebuie să devină pârghia principală a asanării. 

Reducerea profitului are loc sub acţiunea diverselor cauze – interne şi externe. O mare 

parte din cauzele interne apar din cauza diminuării calităţii deciziilor administrative, iar o parte 

considerabilă a celor externe –înrăutăţirea conjuncturii de activitate. 
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Faza II. Apariţia instabilităţii financiare (etapa iniţială a instabilităţii financiare). 

Faza III şi IV. Instabilitatea financiară de lungă durată şi cronică. 

Diferenţa dintre faza doi şi trei rezidă în faptul că la faza trei are loc înrăutăţirea continuu 

a indicatorilor întreprinderii, modificarea bruscă a articolelor activelor şi pasivelor din bilanţ, 

înrăutăţirea rezultatelor financiare.  

O mare nelinişte la manageri apare din cauza: 

 reducerii drastice a resurselor financiare; 

 creşterii datoriilor debitoare (reducerea bruscă a încasărilor de asemenea vorbeşte despre  

dificultăţile de realizare a produselor, dacă aceasta e însoţită de creşterea stocurilor de produse 

finite); 

  apariţiei aşa numitelor datorii compromise; 

 dezechilibrării datoriilor debitoare şi creditoare în volum şi termene de achitare; 

 majorării datoriilor creditoare (sau reducerea bruscă a lor, cu toate că în conturile 

întreprinderii există suficiente resurse - de asemenea vorbeşte despre diminuarea activităţii); 

 reducerii volumului de vânzări (poate fi nefavorabilă şi majorarea bruscă a volumului de 

vânzări, deoarece în acest caz falimentul poate interveni în rezultatul dezechilibrării ulterioare  a 

datoriilor; în afară de aceasta, creşterea volumului de vânzări poate vorbi despre realizarea 

producţiei înainte de lichidarea întreprinderii); 

 dificultăţii de numerar; 

 întârzierii stingerii datoriilor (datoriilor compromise); 

 întârzierii plății salariilor lucrătorilor; 

 majorarării pierderilor; 

 conflicte la întreprindere, disponibilizarea aparatului administrativ. 

Conducerea întreprinderii la această etapă adesea optează la aplicarea modalităţilor 

aventuroase de obţinere a banilor şi uneori recurge chiar la escrocherii. 

Faza V. Falimentul propriul zis al organizaţiei.  

Organizaţia nu poate să-şi achite la timp, parţial sau integral, datoriile şi falimentul 

devine juridic evident. 

Falimentul se manifestă prin neconcordanţă fluxurilor monetare (afluxul şi refluxul 

banilor). Întreprinderea poate da faliment atât în timpul prosperării ramurii, cât şi la declinul 

acesteia. În cazul majorării performanţelor ramurii se amplifică și concurenţa, iar în condiţii de 

frânare şi declin scade ritmul de creştere. Astfel fiecare întreprindere luată în parte trebuie să 

lupte pentru sporirea ritmului de creştere. În general cauza falimentului este aprecierea eronată 
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de către conducători a ritmului de creştere preconizat la întreprinderea lor, pentru care din timp 

se găsesc surse suplimentare, de regulă, creditare pentru finanţare.  

Dispariția de pe piață a întreprinderii nu este o ieşire obiectivă din situaţia creată. Ar fi 

bine să se efecueze, pe cât e posibil, reprofilarea fie integrală sau parţială a întreprinderii, care 

poate fi benefică pentru aceasta.  

În condiţiile actuale nu e suficient de efectuat doar controlul fluxurilor monetare şi de 

mărfuri, organizaţiile au acumulat o experienţă specifică de falimentare falsă. Ele îşi realizează 

producţia prin companiile fiice şi offshor astfel, încât partea principală a încasărilor rămân în 

conturile acestor companii, iar prin contracte false transferă banii în băncile din străinătate etc. 

Fiecare din fazele examinate mai sus se caracterizează prin starea procesului de producţie 

şi a finanţelor, precum şi prin starea funcţionării aparatului administrativ. Astfel: 

În faza I, procesul de producţie se efectuează în acelaşi ritm fără soluţii calitative şi 

cantitative. Se adoptă decizii  greşite. Există unele întârzieri la plata datoriilor. 

În faza II. Procesul de producţie indică neregularități, reducîndu-se volumul de realizare 

a producţiei, cresc datoriile şi se amână termenele de achitare a plăţilor). Apar conflicte în 

rândurile personalului. Apare rebut la producţie din cauză că nu se respectă tehnologia. 

Faza III, se caracterizează prin existența lacunelor serioase în procesul de producţie. O 

parte a personalului se află în concediu liber. Pleacă personalul calificat. Se reţine sau se reduce 

salariul, cresc datoriile compromise la efectuarea plăţilor. 

Faza IV şi V, se caracterizează prin suspendarea parţială, sau aproape totală al activităţii 

întreprinderii. Salariul nu se plăteşte. Creditorii atacă întreprinderea. Personalul este concediat. 

Indicii de solvabilitate lipsesc. 

Caracteristicile sus-menționate sunt provocate de factorii interni de dezvoltare a 

întreprinderii. Dacă nu se iau măsurile adecvate la fiecare etapă sau sub-etapă, criza se 

aprofundează şi întreprinderea alunecă în faza următoare, cu toate consecinţele inerente. 

Într-o serie de cazuri întreprindere se poate considera falimentară în faza II, sau III dacă 

influența factorilor externi se amplifică – intrarea în vigoare a unor legi din sfera de referință a 

companiei, decizii guvernamentale neașteptate, sistarea activităţii băncilor, creșterea galopantă a 

preţurilor la materiale, majorarea bruscă impozitele sau tarifele, mai rar după apariție dar mai 

grave ca consecință este influența factorilor naturali, etc. 

În aceste cazuri, caracteristica fazelor ia o altă întorsătură. Spre exemplu, în faza II şi III 

procesul de producţie continuă din inerţie, personalul administrativ nu e pregătit să activeze 

situaţia nou creată, nu se adoptă decizii promte și calitative, au loc conflicte şi pleacă personalul 

calificat, se reţine sau nu se plăteşte salariul, se fac întreruperi la plata datoriilor. 
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1.3. Clasificarea factorilor de influență a stării organizaţionale de criză 

Falimentul organizaţiei - rezultatul acţiunii negative a unor factori externi şi interni de 

dezvoltare a organizaţiei în condiţii de piaţă. Practica mondială a falimentului demonstrează că 

pericolul instabilităţii financiare a întreprinderii apare în proporție de 25-30% din cauza 

factorilor externi şi în proporție de 70-75% din cauza celor interni, și anume din cauza gestiunii 

nechibzuite şi neraţionale. Concomitent în ţările dezvoltate acest coraport are următoarele valori: 

factorii externi – 10-15%. cei interni – 85-90%. În Republica Moldova influenţa factorilor 

externi este aproximativ de 75% datorită prevalării importurilor față de exporturi, dependența de 

resursele naturale externe (energie, combustibil). 

Dacă factoriii externi practic nu pot fi influențabili, apoi impactul factorilor interni ţine de 

competența aparatului administrativ al organizaţiei. 

Trebuie să se ţină cont de faptul că analiza şi adoptarea deciziilor privind lichidarea sau 

reducerea influenței factorilor interni trebuie efectuată ţinând cont de acţiunea factorilor externi 

asupra activităţii organizaţiei. În funcţie de intensitatea impactului unor sau altor factori asupra 

înrăutăţirii stării financiare a organizaţiei se pot stabili cauze concrete a stării organizaţionale de 

criză, efectuarea asanării financiare şi luarea măsurilor de ieşire din situația apărută. 

Printre factorii mediului extern se recomandă a fi delimitate asemenea grupe ca [40, 33]:  

1. Factori economici, care determină impactul situației economice a ţării. 

2. Factori politici, adică factorii ce stabilesc influenţa statul, sistemele lui juridice, 

fiscale şi a. asupra activităţii organizaţiei. 

3. Factorii pieței (impactul factorilor pieţei). 

4. Alți factori (tehnologici, internaționali, naturali, etc). 

La factorii mediului intern de dezvoltare a organizaţiei se recomandă a atribui 

următoarele grupe: 

1. Operaţionali (de producţie şi administrative); 

2. Financiari (rezultatul politicii financiare neraţionale); 

3. Investiţionali (în legătură cu politica investiţională ineficientă a organizaţiei). 

4. Alți factori (de gestiune, marketing, etc). 

Ca surse informaţionale pentru determinarea modificării factorilor externi pot servi 

publicaţiile periodice, culegerile informaţionale financiare, revistele economice, discuții 

neoficiale în cercurile de afaceri. 

Sursele informaţionale pentru determinarea modificărilor factorilor interni sunt analiza şi 

evidenţa activităţii economice, evidenţa administrativă şi fiscală, controlul, auditul companiei. 

Factorii externi şi interni menţionaţi mai sus, dacă se modifică spre înrăutăţirea situaţiei - 

acţionează negativ asupra rezultatelor activităţii comerciale şi de producţie, iar în cazul 
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modificării lor în sens pozitiv - vor influenţa pozitiv rezultatele activităţii comerciale şi de 

producţie a organizaţiei. 

Un caz de influență a factorilor externi asupra activității întreprinderilor este exemplul 

Coreei de Sud. Astfel, exporturile Coreei de Sud, a patra economie ca mărime din Asia, au 

scăzut pentru a doua lună consecutive al anului 2012, pe fondul crizei datoriilor din Europa și a 

aprecierii monedei naționale, care a determinat scăderea comenzilor. 

Exporturile Coreei de Sud au scăzut cu 6,2% în august 2012 comparativ cu aceeași lună 

din 2011, după un declin de 8,8% în iulie, au declarat autoritatile din această țară, citate de 

Bloomberg. În acest mod, Guvernul va trebui să aplice măsuri de stimulare a vînzărilor pe piețele 

externe. Estimarea de creștere economicaă a țării ar putea fi redusă la 2,7% pentru anul 2012, 

față de 3%, cît se estimase inițial [65]. 

Won-ul, moneda națională a Coreei de Sud, s-a apreciat cu 4% în ultimele trei luni, cea 

mai mare creștere înregistrată în rîndul monedelor asiatice. 

Criza datoriilor din Europa, rata somajului de aproximativ 8% din Statele Unite ale 

Americii si incetinirea cresterii economiei Chinei au dus la scaderea cererii pentru exporturile 

asiatice. 

În situaţii reale factorii externi şi interni acţionează asupra activităţii organizaţiei în mod 

diferit. Impactul lor trebuie luat în considerare la efectuarea analizei financiare şi elaborarea 

măsurilor privind prevenirea apariției simptomelor de criză, iar în cazul intervenirii ei – a 

măsurilor pentru ieşirea din criză şi restabilirea funcţionării normale a organizaţiei.  

Dacă generalizăm aceşti factori, apoi în majoritatea cazurilor, înrăutăţirea stării financiare 

a organizaţiilor şi falimentul acestora se explică prin: 

 un sistem ineficient de gestiune şi incompetenţa conducerii superioare: 

 nedepistarea la timp a modificărilor de pe pieţă (cererii, concurenţei, politicii preţurilor 

etc.), a potenţialului de producţie şi financiar al organizaţiei; 

 furturile la nivelul superior de conducere; 

 fabricare nerațională a produselor şi cu încălcarea tehnologiei a producţiei. 

Activitatea organizaţiei, eficienţe şi solvabilitatea ei constituie reflectarea intereselor 

diverselor grupuri de persoane care au atribuţie la activitatea economică de producţie a 

organizaţiei şu sunt implicate într-o anumită măsură în acest proces. 

Cea mai stabilă şi mai puternică acţiune asupra activităţii organizaţiei, indiferent de forma 

proprietăţii ei, o exercită interesele proprietarilor şi ale colaboratorilor organizaţiei, ale 

furnizorilor şi cumpărătorilor, creditorilor şi concurenţilor, organelor de control şi reglementare 

de stat etc. 
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În figura 1.4 propunem gruparea obiectivelor, intereselor şi tipurilor de interacţiune a 

unităţilor structurale şi  ale unor reprezentanţi ai acestora în raport cu cele ale organizaţiei, care 

influențează rezultatele activităţii economice şi comerciale. 

Grupurile de proprietari, lucrători, clienţi şi furnizori, indicaţi în Figura. 1.4, au interese 

diferite în interacţiunea lor cu organizaţia, dar toate au un interes comun - organizaţia trebuie să 

activeze financiar stabil şi să obţină profit Într-o anumită măsură chiar şi întreprinderile 

concurente sunt interesate în aceasta, deoarece anume confruntarea competitivă contribuie la 

renovarea producţiei  şi creşterea economică.
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Fig. 1.4. Schema comasată a factorilor externi şi interni în relaţiile organizaţiei 

ORGANIZAŢIA 

 

Sistemul de stimulare (stimulente şi 

securitatea), responsabilitatea faţă de  

acţionari (proprietari), garantarea 

locurilor de muncă, calificarea 

inginerilor, lucrătorilor (echipei) 

Managerii 

 

Administraţia 

 

Garantarea locurilor de 

muncă, sistemele de 
plată, proprietatea 

lucrătorilor 

Personalul 

 

Acţionarii 

(proprietarii 

 

Calificaţia managerilor, 

monitoringul stabilităţii 

financiare a 

întreprinderii, 

monitoringul cotei de 

venituri pentru investiţii 

(crearea noii valori), 

majorarea profitului, 

protecţia contra 

concurenţei. 

Acţionarii 

(proprietarii 

 

Convingerea în faptul că 

întreprinderea îşi va achita 

obligaţiunile la timp şi va rămâne în 

calitate de client. 

Furnizorii 

 

Capacitatea întreprinderii de a-şi 

plăti datoriile şi să-şi menţină 

capacităţile de producţie fără 

dificultăţi financiare. 

Creditorii 

 

Disponibilitatea de mărfuri şi 

servicii, calitatea mărfurilor şi 

serviciilor, protecţia contractelor pe 

termen lung. 

Clienţii, 

consumatorii, 

comanditarii 

Existenţa încasărilor fiscale în 

buget şi fondurile extrabugetare, 

ocuparea populaţiei 

Statul (Serviciul fiscal 

de stat, Fondul de 

proprietate etc.) 

Bursa de valori 

 

Alocarea mijloacelor 

disponibile în instrumente 

financiare, menţinerea 

volumului de comerţ pe piaţă, 

dezvoltarea pieţei financiare. 

 

Constrângerea 

plecării de pe piaţa 

de mărfuri (servicii) 

a întreprinderilor 

concurente. 



29 

 

 

Este important de înţeles că unele grupuri de persoane pot avea interese contradictorii, şi 

anume de a prejudicia organizaţia. Spre exemplu, managerii şi proprietarii îşi pot pune scopul de 

a a-şi însuşi toate bunurile, clienţii – să procure produsele fără a achita, furnizorii – să livreze 

materiale de calitate inferioară, întreprinderile concurente – să atace în permanenţă organizaţia, 

nelăsând să funcţioneze normal etc.  

De aceea trebuie atent examinate  toate aceste interese ale diverselor grupe de persoane, 

să se ţină cont de ele în procesul de gestiune a organizaţiei şi, în cazul că intervin modificări în 

sens negative ale acestora, să se întreprindă măsuri urgente, spre a diminua consecinţele negative 

posibile. 

1.4. Managementul anticriză în organizaţia economică inferioară 

În prezent continuă discuţii cu privire la coraportul dintre termenii „gestiune”, 

„management” şi „administrare”. O parte dintre savanți atribuie termenul „management” numai 

la funcţionarea macro- şi microsistemelor de piaţă, considerând că în organizaţiile de stat, 

municipale, publice şi alte organizaţii necomerciale e bine să fie folosit cuvântul „gestiune”. 

Acest lucru e oarecum întemeiat, deoarece, în mod obişnuit, prin termenul „gestiune” se 

subînţelege o noţiune mai generale, incluzând conducerea activităţii comerciale şi necomerciale, 

administrarea [12,21,32]. Conform acestui concept, se formează un fel de piramidă 

terminologică (Figura. 1.5).  

Şi totuşi nu putem să nu atragem atenţia asupra faptului că în arsenalul managementului, 

de rând cu pârghiile economice, există şi pârghii administrative (disponibilizarea, numirea în 

funcţii, avansarea, restructurarea etc.). La rândul său şi administrarea poate utiliza mijloace 

economice de influenţă (selectarea comenzilor, acordarea locurilor de muncă, renunţarea la unele 

contracte, amenzile, etc.). Aceasta înseamnă că nu există un hotar clar între management şi 

administrare. 

În literatura economică esenţa conceptului de „gestiune” este determinat de următoarele 

elemente de conţinut [19, p. 22]: 

1) ştiinţă (cercetarea legilor şi legităţilor relaţiilor reciproce dintre oameni şi al activităţii 

lor consecvente, precum şi elaborarea formelor şi metodelor lor de optimizare); 

2) practica specifică, ce reprezintă un set de funcţii (planificare, organizare, motivare, 

control); 

3) proces (interacţiunea administrativă dintre  subiecte şi obiecte în timp şi spaţiu cu 

regulile şi procedurile lor);  
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4) personal specializat (organul din componenţa organizaţiei, care efectuează activitatea 

administrativă); 

5) măiestrie (capacitatea de a aplica cunoştinţele la soluţionarea problemelor 

administrative); 

6) psihologia relaţiilor dintre grupuri şi personalităţi (aplicarea unor procedee 

psihologice pentru a impune oamenii să acţioneze în mod consecvent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 5. Structura de conţinut a categoriei „gestiune” [38, p. 30] 
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1) proces – activitate administrativă (printre funcţiile principale ale căreia, de regulă, se 

evidenţiază  planificarea, organizarea, motivarea, controlul şi coordonarea, deşi  ultima e mai 

mult identică cu cea de a doua); 

2) personal – aparatul administrativ (personalul care se ocupă în mod profesional de 

activitatea administrativă); 

3) sistem – complexul administrativ ce include în sine: a) principii, forme şi metode 

administrative; b) lucrătorii administrativi respectivi; c) activitatea administrativă propriu zisă. 

Logica ne spune că cea de a treia noţiune („sistem”) descrie cel mai complet conceptul de 

management, de aceea pentru comoditatea expunerii noi, va fi folosită în continuare. Cât priveşte 

termenul de ”gestiune” acesta determină monoactivitatea, dar conceptul de ”management” 

descrie un sistem de activități, bunăoară: „management de producţie”, „management industrial”, 
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În practica şi teoria contemporană definiţia termenului „manager” este destul de vagă. Cu 

toate acestea, ultima de regulă, se referă la persoanele care au subalterni, adică subordonaţi. În 

acest context sună oarecum nefiresc  următoarele denumiri de specialişti care nu au subalterni: 

„administratul pierderilor”, „administratorul hârtiilor de valoare”. „administratodul reclamei”. În 

esenţa fiind expresii de tipul „managerul automobilului (şoferul), „managerul maşinii de cusut” 

(cusătoreasă), „managerul calului” (grăjdarul – călăreţul).  

Urmând această logică, se poate da definiţia administratorului, adică a managerului, 

subliniind determinanta esenţială – conducerea unor semeni ai săi. Din acest punct de vedere 

manager (administrator) poate fi considerat doar acele persoane care au cel puţin un subaltern, pe 

care îl conduce şi pentru acţiunile căruia poartă răspundere. 

Conceptul dat permite ca în calitate de manager anticriză  (sau administrator anticriză) să 

fie considerat conducătorul unui grup de specialişti care exercită funcţii specifice pentru salvarea 

organizaţiei din situaţia de criză (cercetătorii de marketing, gestionarii din exterior etc.). 

În procesul dezvoltării ştiinţei şi practicii administrative s-au format o serie de blocuri 

destul de compacte. Printre acestea mai evidenţiate sunt următoarele: managementul financiar, 

managementul strategic, managementul resurselor umane, managementul de producţie, 

managementul în complexul agro-industrial,  managementul transporturilor, managementul 

bancar, managementul social, managementul în industria construcţiilor, managementul regional, 

administrarea de stat şi municipală etc. 

Aceste ramurile specializate au în comun principii (reguli) generale de organizare a 

gestiunii, formare a structurilor respective de realizare şi gestiune a segmentelor administrative. 

Liniile separatoare, sunt hotarele de specializare ramurală a organizaţiilor administrate (industrie, 

agricultură, transporturi, construcţie, sfera socială, precum şi la nivelul companiei, 

municipalităţii, regiunii, ţării). 

Această gradaţie permite   formarea unei matrice concrete, în care divizarea pe vertical se 

efectuează pe ramurile economiei naţionale (industrie, construcţii, etc.), iar pe orizontal – în 

funcţie de mărimea obiectului gestionat (firmă, municipalitate, microregiune etc.). Asemenea 

matrice pot fi întocmite atât la nivel naţional, cât şi la nivel de municipalitate, atât la nivelul unei 

ramuri a economiei naţionale, cât şi la nivelul unei companii în parte. 

Uniformitatea conceptelor permite asigurarea, pe de o parte, a formei de modul a 

schemelor organizatorico-administrative, iar pe de altă parte – a formelor şi metodelor de acelaşi 

tip pentru asigurarea funcţionării lor cu destinaţie specială. 

Totodată la momentul actual s-au format şi asemenea domenii de gestiune, ce reprezintă 

în sine ramuri specifice de management. Este vorba de marketing, inovaţii, investiţii, gestiunea 

anticriză şi altele. Domeniile date de management  diferă de specializarea lui ramurală 
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(producţie, servicii, finanţe, bănci etc.) prin complexitatea şi universalitatea sa interramurală. 

Concomitent determinanta specializată într-o asemenea gestiune este forma de activitate a 

subiectului în starea strict concretă a obiectului (predispoziţia sau pregătirea pentru acţiunea 

marketingului, inovaţii, investiţiimăsuri anticriză etc.), adică în cazul dat problema apare în altă 

dimensiune a calităţii gestiunii (nu ce? dar cum?, în ce mod?). Aceasta nu neagă specializarea 

ramurală a marketingului, activităţii investiţionale, inovaţionale şi a altor activităţi, de gestiune 

anticriză. Însă o asemenea dispersare ramurală are loc deja în interiorul procesului de gestiune.
1
  

Astfel, în managementul contemporan pot fi delimitate următoarele blocuri specializate: 

- ramura (financiară, de producţie, bancară, socială, etc.); 

- obiectele (companii municipalităţi, microregiuni, regiuni etc.); 

- funcţiunea (strategic, operativ, investiţional, de marketing, anticriză etc.). 

Fiecare din blocurile menţionate are hotare diluate, însă totuşi poate fi identificată esenţa 

lui specifică şi conţinutul lui destul de specializat după formele şi metodele de realizare.  Unele 

din aceste blocuri s-au dezvoltat puternic şi au căpătat formă organizatorico-structurală 

(financiar, de marketing, strategic, de producţie, bancar etc.), altele se află în stadiu de formare 

(municipal, investiţional, anticriză etc.). Acest fapt este condiţionat de dialectica proceselor 

social-economice, în primul rând la nivel macroeconomic (al economiei naţionale), precum şi de 

geneza generală a economiei mondiale. 

Aceste procese, cel mai acut se manifestă în condiţiile transformărilor social-economice. 

Schimbarea modului de producţie, a hotarelor dintre gospodării, modificarea priorităţilor 

economice au influenţat economia naţională în mod radical la macro-  şi micro-nivel. 

Starea de criză a întregii ei structuri pe parcursul  câtorva ani la rând a scos în prim plan 

problema formării şi dezvoltării gestiunii anticriză atât la nivel de stat, cât şi la nivelul 

elementelor din care se compune economia naţională – al organizaţiilor inferioare. Noţiunile 

„gestiune de criză”, „management anticriză” sunt relativ noi în literatura de specialitate. Într-o 

anumită măsură aceasta se explică prin concepţia formată despre caracterul spontan al crizelor, 

despre imposibilitatea pronosticării lor şi perioada relativ scurtă de desfăşurare. Concomitent 

dacă la nivelul economiei naţionale criza constituie un fenomen puternic sesizabil, apoi crizele 

din interiorul diverselor companii, chiar şi dacă sunt în număr mare, rămân, de regulă, doar în 

atenţia specialiştilor [38, p. 68].  

În general procesul de criză din cadrul organizaţiei, ce decurge în direcţie cunoscută 

poate fi calificat şi ca formă de dezvoltare a sistemului. Aceasta se explică prin faptul că 

                                                 
1
 Este posibil şi fenomenul invers – adică în limitele unei ramuri economice, bunăoară, a industriei , poate exista 

managementul de marketing, managementul inovaţional, anticriză şi alte tipuri de management.  
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dezvoltarea înseamnă obţinerea unei noi calităţi, ce caracterizează ridicarea gradului de 

stabilitate a organizaţiei, creşterea ei. 

Experienţa mondială demonstrează că criza este starea economică firească a 

organizaţiilor de orice nivel. Ea intervine peste anumite perioade de timp, are dimensiuni, 

profunzimi şi forme de desfăşurare. Cu toate acestea procesele de criză se aseamănă mult atât la 

nivel global, cât şi la nivelul organizaţiilor inferioare. Aceasta permite ca gestiunea în condiţiile 

de criză (în ajun, în timpul, la ieşire) să se facă sistemic, pe baza cercetării ştiinţifice a 

fenomenelor de criză în mega-, macro- şi microsisteme. De menţionat că criza nu reprezintă 

numai destabilizare, ci şi trecere într-o altă stare a organizației. Fără criză nu există progres. 

Important este să se găsească modalități de dirijare a acestor procese, care să minimizeze 

pierderile. 

De exemplu, criza economică din Europa care a demarat în anul 2008, a început să taie în 

profiturile corporațiilor, multe din acestea înregistrînd rezultate financiare sub așteptări.  

De la Ford Motor la Apple, din Statele Unite, pînă la ArcelorMittal și GlaxoSmithKline 

în Europa, marile companii suferă din cauza scăderii consumului.  

Societățile din țările cu probleme financiare sunt, evident, cel mai grav afectate. De 

exemplu, compania de telecomunicatii Telefonica a anunțat că-și suspendă plata dividendelor, 

pînă la sfîrșitul anului 2012, după ce a raportat o scădere de 14 la sută a profitului din trimestrul 

doi. 

Practica arată că în cazul când managementul unei întreprinderi de producţie, care se află 

în instabilitate, este organizat pe baze ştiinţifice, este absolut posibilă soluţionarea problemelor 

ce ţin de dezvoltarea ei, de realizarea indicatorilor ei tehnologici şi financiari. Concomitent se 

poate observa că în situație de criză se poate afla, într-o măsură sau alta, orice organizaţie, însă 

categoria de „stare de criză” se extinde doar asupra unităților economice integre, capabile să 

dispună independent de resursele lor. În acest sens se poate vorbi despre criza economică a 

companiei, dar nu a filialelor, întreprinderilor din care se compune ea, chiar dacă ultimele trec 

prin stare de tranziţie, reorganizare, lichidare, creştere etc. 

Reieșind din cele menționate mai sus, noţiunea „management anticriză” în sensul 

adevărat al cuvântului trebuie întotdeauna atribuită companiei, şi nu filialelor (întreprinderilor) 

ei. 

 În procesul activităţii vitale a organizaţiei economice intervin perioade de stare instabilă, 

condiţionate atât de micro- şi macro-factori, cât şi de procesele interne: 

 uzura materială şi morală a fondurilor fixe, producţiei, schițelor şi construcţilor; 

 pierderea dinamicii şi predispoziţiei pentru schimbări; 

http://www.business24.ro/apple/
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 pierderea flexibilităţii şi adaptabilităţii elementelor organizatorico-structurale, sistemelor 

de stimulare a muncii etc. 

Acești factori se includ în managementul anticriză ca categoria ştiinţei fundamentale, 

sistemice şi practicii de gestiune. 

În contextul celor expuse mai sus să analizăm câteva  aspecte ale managementului 

anticriză în cadrul organizaţiei economice inferioare (al unei companii industriale). 

A. Managementul anticriză în sens larg şi restrîns. 

În sens larg, managementul anticriză reprezintă activitatea administrativă care are drep 

scop restabilirea organizaţiei din starea de instabilitate (stagnare, colaps) la starea de reproducţie 

echilibrată. O particularitate a unui asemenea management este gradul extrem de înalt a 

incertitudinii privind mediul intern şi extern al organizaţiei. 

În sens restrîns, managementul anticriză reprezintă acţiunile administrative de scurtă 

durată în cadrul întregii organizaţii, sau acţiuni administrative îndelungate în cadrul unui 

element al organizației, care se află în stare de tranziţie sau este predispus la modificarea 

calităţii activității. 

Din acest punct de vedere managementul de criză se defineşte ca activitate administrativă 

specifică în timpul stării de criză a organizaţiei. În perioadele (care deobicei se pot repeta) stării 

de criză a organizaţiei scopul principal al managementului este îmbunătăţirea activității 

organizaţiei prin luarea măsurilor de depăşire a fenomenelor negative în procesul de reproducţie 

al întregii organizaţii  sau al elementelor ei. 

În sectoarele de criză al organizației (reducerea de câteva ori a cererii la anumite grupe de 

articole, reducerea exportului, majorarea preţurilor la piesele de completare, materiale şi resurse 

energetice, fluctuaţia cadrelor, tensiuni sociale, stagnarea cercetărilor ştiinţifice, însuşirea noilor 

produse  etc.), gestiunea anticriză se concentrează anume asupra soluționării problemelor 

acestora, cu scopul aducerii lor în stare de echilibru. 

La depăşirea proceselor de criză în aceste sectoare ale întreprinderilor, managementul 

diferă prin funcţiile sale specifice (de marketing, desfacere, cercetări ştiinţifice, pregătirea 

instrumentală, export, diversificarea fondurilor, organizarea întreprinderilor mixte, atragerea 

investiţiilor, vânzarea fondurilor, gestiunea socială, producerea unor articole noi, colaborarea cu 

organizaţii din mediul de afaceri, cu organe regionale, municipale etc.). Totuşi, în ansamsblu 

managementul se va orienta spre principalele obiective strategice ale unității economice.  

B. Echilibrarea intereselor proprietarilor şi lucrătorilor. 

În organizaţiile ce se află în situaţie de criză una dintre principale probleme a top-

managerilor este asigurarea echilibrului dintre interesele proprietarilor (acţionarilor, posesorilor 

de obligaţii şi alte hârtii de valoare) şi angajaţii acestora. Aceasta se explică prin faptul că 
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„concentrarea împuternicirilor de adoptare a deciziilor în mâinile conducerii se îmbină în prezent 

cu o serie de momente specifice: lipsa unei strategii pe termen lung; conflictul dintre manageri şi 

proprietari; intenţia de a nu admite accesul investitorului la întreprindere etc.” [49, p.122] 

În general interesele acestor grupuri statutive (lucrătorii angajaţi şi proprietarii) referitor 

la activitatea organizaţie coincid – şi unii şi alţii sunt cointeresaţi în funcţionarea ei fără crize, 

deoarece unii beneficiază de salarii, iar ceilalţi – de dividende. În acest caz top-manageii, se află 

pe cealaltă parte a baricadei față de acţionari şi personal, deoarece şi unii, şi alţii cer de la aceștia 

achitarea plăţilor. 

 În procesul privatizării întreprinderilor industriale din Republica Moldova, membrii 

colectivelor de muncă au devenit acţionari şi au unit astfel în persoana lor interesele de angajat şi 

capitalist. Ulterior o parte din personal a plecat, o parte din acţiuni s-a redistribuit, ceea ce a 

condus la stratificarea proprietarilor. De rând cu aceasta pe măsura dezvoltării întreprinderilor 

industriale, vectorii intereselor acţionarilor şi ai personalului se îndepărtează, deşi şi unii şi alţii 

se află în opoziţie faţă de top-manageri, solicitând de la acesta partea lor de beneficii. 

Concomitent, mai există şi o contradicţie din cauza surselor diferite de obţinere a veniturilor, şi 

anume: cu cât mai multe mijloace sunt alocate pentru retribuirea muncii, cu atât e mai mic 

volumul profitului (valorii adăugate – după Marx), atribuită proprietarilor sub formă de 

acumularea fondurilor şi dividende la acţiuni (cota dreptului de proprietate asupra capitalului). 

În condiţiile de criză aceste contradicţii dintre muncă şi capital se acutizează, din care 

cauză conducerea companiei aflate în criză la adoptarea deciziilor administrative este nevoită de 

fiecare dată să acorde prioritate nu variantei optime (căii radicale de realizare a obiectivelor) ci 

variantei satisfăcătoare (adică compromisului dintre principalele blocuri administrative 

divergente). În caz contrar situaţia poate exploda. Din acest punct de vedere gestiunea 

companieiaflate în criză poate fi numită „management satisfăcător”. 

C. Interacţiunea cu mediul de afaceri. 

Starea de instabilitate a companiei nu trebuie considerată exclusivă. Ea este caracteristică 

pentru orice sistem în dezvoltare (care se extinde sau se restrânge). Aceasta se explică prin 

existenţa concomitentă a elementelor noi şi vechi (muribunde) de formare a structurilor. Cu cât e 

mai mare cota celor din urmă şi perioada lor de dispariţie, cu atât e mai mare probabilitatea 

recidivării, întoarcerii, iar gradul de stabilitate a structurii în stadiu de formare este tot mai mic. 

Iar datorită densității înalte în sistemul elementelor contradictorii, se va produce o vibraţia 

internă ca urmare a confruntărilor pe orizontal la diverse niveluri ale ierarhiei administrative. 

Durata prea mare a acestui proces de tranziţie poate conduce la pierderea ritmului de dezvoltare a 

sistemului şi distrugere a lui. 
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Aplicativ întreprinderilor industriale aflate în situaţie de criză, managementul acestora 

trebuie să fie orientat în permanenţă spre reducerea perioadei transformărilor structurale 

(conversiune; modificarea structurii organizatorice; schimbarea profilului de activitate; 

înlocuirea produselor, etc.). 

În corespundere cu transformările cauzate de criza din cadrul companiei, au loc schimbări 

adecvate şi în mediul ei de afaceri. De aceea luarea în considerație a parametrilor statici şi 

dinamici ai diverşilor subiecţi din mediul de afaceri al companiei şi perfecţionarea relaţiilor cu 

aceștia are o mare importanţă în perioadele de criză. 

Cei mai importanţi subiecţi ai mediului de afaceri a întreprinderilor industriale aflate în 

criză sunt consumatorii, furnizorii de resurse energetice (monopolurile naturale), organele de stat 

şi municipale, comportamentul cărora acţionează în măsură decisivă asupra funcţionării 

companiei şi a transformărilor ce au loc în cadrul acesteia. 

Problema incipientă a întreprinderii industriale este găsirea sau crearea consumatorului 

producţiei sale. În acest context marketingul industrial poate fi considerat activitatea de formare 

a consumatorilor, deoarece întreprinderea industrială, de regulă, poate funcţiona doar permanent, 

fără căderi bruşte, iar în caz contrar ea degradează şi se distruge, fapt ce necesită circulaţia fără 

întreruperi a capitalului și realizarea uniformă a producţiei. În condiţii de criză, problema găsirii 

cumpărătorilor capătă un caracter deosebit de acut, deoarece extinderea cererii solvabile în 

limitele preţului de cost constituie unul din cele mai rapide şi mai puţin costisitoare mijloace de 

stabilizare a producţiei. 

În macroeconomia uniformă găsirea şi crearea consumatorilor reprezintă  în genere o 

problemă de cantitate. Aici sunt necesare cheltuieli suplimentare pentru reclamă, desfacerea 

produselor şi alte activităţi pentru obţinerea efectului marginal. Cât priveşte macroeconomia 

tranzitivă, căreia îi este caracteristică reducerea multiplă a cererii, în special la produsele cu 

destinaţie tehnică, apoi în aceste condiţii sarcina de găsire şi creare a consumatorului este mai 

dificilă. 

Realizările structurale calitative ale economiei naţionale din ultimele decenii au modificat 

și vor modifica structura consumatorilor. Dacă în cererea pentru produsele alimentare şi 

mărfurile de larg consum modificările nu au avut caracter calitativ, apoi consumul produselor cu 

destinaţie tehnică s-a schimbat radical. În primul rând, au scăzut mult achiziţiile de maşini, 

strunguri, dispozitive şi alte utilaje de producţie. Aceasta a impus companiile industriale să 

treacă de la producţia de masă în partide mari la producerea unor serii mici, uneori cu bucata a 

strungurilor, maşinilor, dispozitivelor şi a altor utilaje pentru întreprinderile industriale şi 

însuşirea producţiei de larg consum pentru compensarea capacităţilor neutilizate. 
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Este semnificativ faptul că schimbarea formei de proprietate n-a influenţat prea mult 

procesele de producţie. Determinante aici au fost schimbările radicale din sistemul de desfacere a 

producţiei. Din cauza orientării slabe a acestei ramuri spre export, în perioada de tranziţie nu s-a 

putut compensa cererea internă scăzută. 

Un subiect specific al mediului de afaceri îl constituie concurenţii. Metodologic ei trebuie 

examinaţi în comun cu consumatorii. Aceasta se explică prin faptul că atît concurentul, cît şi 

consumatorul se poziţionează în raport cu întreprinderea industrială. Totodată colaborarea 

întreprinderii industriale cu consumatorul produselor ei poartă un caracter de compromis, ceea ce 

pare a fi un fel de înţelegere neafişată cu concurentul (privind preţurile, segmentele de piaţă, 

modelele etc.). 

D. Atragerea investiţiilor. 

Realizarea măsurilor de scoatere a întreprinderii industriale din criză necesită mijloace 

suplimentare. În această situaţie, de regulă, companiile dispun de resurse interne insuficiente 

pentru investiţii şi recurg la împrumuturi. Top-managerii trebuie să ţină cont de faptul că criza 

este o etapă a ciclului de viaţă a com panieişi pentru a o depăşi trebuie întreprinse măsurile 

tehnologice respective. 

După cum se ştie, în ţările industrial dezvoltate, în mod obişnuit, numărul companiilor 

prefalimentare constituie 3-4%. În Moldova, spre exemplu, ponderea acestor întreprinderi în anul 

2009 constituia circa 28% [66].  

O asemenea creştere a numărului de întreprinderi prefalimentare vorbeşte despre două 

fenomene:  

1) mecanismele macroeconomice existente nu asigură condiţii favorabile pentru 

pozitivarea proceselor de reproducţie în companiile industriale;  

2) s-a pierdut brusc interesul investitorilor şi al managementului pentru continuarea 

businessului de producţie, ceea ce poate fi considerată şi ca stare de criză a sistemului 

macroeconomic (economiei naţionale). În practica mondială, frecvent pentru atragerea 

investiţiilor necesare modernizării şi diversificării producţiei se folosesc emisiunile de acţiuni. În 

condiţiile de deficit cronic al bugetului de stat aplicarea emiterilor de acţiuni în cazul 

companiilor industriale constituie una din cele mai importante rezerve de stimulare a 

reproducţiei. 

Dacă proprietarii (acţionarii etc.) companiilor aflate în criză refuză să efectueze 

diversificarea radicală a portofoliului lor de acţiuni prin emisii, apoi acest proces poate fi iniţiat 

de către organele de stat avizate sau arbitrajul de stat ca măsură preventivă (de gradul întâi) 

înainte de lichidarea organismului de producţie. 
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Totodată preţul acţiunilor emise trebuie cel puţin să fie egal cu datoriile faţă de buget şi 

să corespundă cotei de capital, stabilit de un evaluator independent. În acest caz se poate implica 

Serviciul pentru Asanarea Financiară şi Faliment, care poate întreprinde acţiuni prefalimentare 

companiilor aflate în criză. Drept măsură de gradul al doilea, întreprinsă de acest Serviciu poate 

fi iniţierea în arbitraj a unor decizii cu privire la emisia forţată de acţiuni de către firma 

respectivă în suma datoriilor constatate. Iar cota acţiunilor emise la preţul de vânzare trebuie să 

coincidă cu cota capitalului social, evaluat la momentul falimentului de către evaluatorul 

independent. 

Conceptul propus pentru determinarea cotei de acţiuni emise, se bazează pe regulamentul 

despre egalitatea în drepturi a proprietarilor. În cazul dat proprietarii companiilor falimentare, 

pentru a asigura echilibrul în relaţiile de proprietate sunt obligaţi să achite datoriile cu bunurile 

proprii, adică să vândă o parte a companiei (uneori – întreaga companie).  

În legătură cu aceasta e greu să cazi de acord cu autorii care afirmă că: „Dacă în procesul 

falimentului întreprinderii gestionarului din partea arbitrajului i se va permite legitim să emită 

acţiuni suplimentare, poate începe un al doilea val de redistribuire a proprietăţii în ţară.” Invers, 

întregul sens economic al redistribuirii proprietăţii rezidă în restabilirea echilibrului dintre  

dreptul de posesiune şi dreptul de dispoziţie. În esenţa sa economică debitorul deja nu mai este 

proprietarul întregii proprietăţi, ci doar are asupra ei dreptul juridic (paşaportul de posesiune). Şi 

de aceea limitarea achitării prin transmiterea unei părţi de capital va provoca doar diformări în 

mediul economic. Frânarea deversării de capital este îndreptăţită doar ca măsură locală în cadrul 

unor programe de stat cu destinaţie specială. O asemenea măsură la nivelul economiei naţionale 

inevitabil va stimula afacerile tenebre, în rezultatul cărui fapt se va forma un strat influent de 

opoziţie asupra cu statului. 

Aceasta permite pronosticarea unor consecinţe extrem de negative în cazul măsurilor 

restrictive  de mare amploare privind transvazarea capitalului.  

Stimularea emisiei de acţiuni de către companiile industriale, în primul rând de către cele  

aflate în stare de criză, va permite formarea unei pieţe solide a acţiunilor, ce va putea impulsiona 

activitatea investiţională şi de afaceri. 

E. Dispoziţia personalului. 

De rând cu grupurile formale, corespunzătoare elementelor structurii organizatorice a 

companiei, în colectivul de muncă există diverse asociaţii neformale de interese. Acestea apar, se 

extind şi se unesc organizatoric, se învechesc şi se dispersează sub impactul diverşilor factori 

interni şi externi. Aceste grupuri, se deosebesc de grupurile formale prin următoarele calităţi: 

1) motivul creării lor îl constituie interesele lucrătorilor, şi nu ale organizaţiei în 

ansamblu; 
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2) grupurile au caracter independent, funcţionarea lor nu se bugetează (deşi interesele lor 

sunt în temei economice); 

3) obiectivele grupurilor neformale, de regulă, nu coincid cu obiectivele organizaţiei şi 

adesea au început distructiv, ceea ce se manifestă în opoziţia liderilor şi membrilor lor; 

4) în condiţiile instabilităţii organizaţiei din cauza crizei grupurile neformale şi liderii lor 

se activizează; 

5) în timpul crizei impactul grupurilor neformale asupra organizaţiei se intensifică.  

Circumstanţele de mai sus necesită din partea conducerii companiei ce se află în condiţii 

de stres organizatoric să desfăşoare o activitate specială în rândurile grupurilor neformale şi a 

liderilor acestora. Este important să se ţină cont de faptul că  ultimii prin comportamentul lor pot 

să se distanţeze de grup şi să fie absolut independenţi în tendinţele şi faptele lor. Adesea 

asemenea persoane îşi apără autonom interesele personale (preţurile, tarifele, cerinţele de 

calitate, condiţiile şi regimul de muncă etc.). Însă cedările nevoite din partea administraţiei 

(majorarea salariului, acordarea regimului liber de muncă, reducerea cerinţelor faţă de calitatea 

producţiei etc.) subminează autoritatea conducătorilor în faţa altor lucrători, îi provoacă pe 

ultimii la acţiuni de nesupunere (întârzieri, greve, neeliberarea producţiei, cerinţe ultimative 

privind preţurile, nesupunere faţă de conducătorii lor nemijlociţi etc.). 

Astfel, în privinţa unei asemenea „aristocraţii muncitoreşti” managerii companiei trebuie 

să întreprindă acţiuni echilibrate, iar în condiţiile de criză – deosebit de prudente. După cum 

confirmă practica, în contactele cu asemenea grupuri neformale şi liderii acestora, este mai bine 

ca conducerea companiei să nu facă promisiuni concrete, deoarece în condiţii de criză, din cauza 

instabilităţii mediului extern şi intern, nu se poate garanta îndeplinirea acestora. 

Astfel, managementul anticriză în economia tranzitorie reprezintă una din formele 

specifice de gestiune a organizaţiei, ce se caracterizează prin cerinţe sporite faţă de componenta 

analizată şi prognozarea deciziilor şi acţiunilor administrative. 

Recapitulare 

1. Termenii „gestiune”, „management” şi „administrare”, cu toate că într-o anumită măsură 

diferă, coincid în esenţă şi după elementele pe care le conţin, ceea ce ne permite să le 

examinăm în plan general ca având aceeaşi semnificaţie . 

2. Gestiunea reprezintă o activitate multilaterală cu specializare clară pe ramuri, dimensiuni 

şi forme de realizare. Aceasta permite delimitarea unor blocuri administrative destul de 

integre sub forma unui management special  şi a executanţilor funcţiilor respective. Unul 

din tipurile de management special este managementul anticriză. 

3. Managerul este gestionarul persoanelor. Managerul anticriză trebuie să aibă cel puţin un 

subaltern. 
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4.  În managementul contemporan s-au delimitat următoarele blocuri specializate: ramural; 

pe obiecte; funcţional, fiecare având esenţă clar exprimată, determinare şi conţinut  

specializat pe forme şi metode. 

5. Transformările social-economice radicale,  ce au avut loc în ţară în anii 90 ai secolului 

trecut, au fost însoţite de stări de criză a întregii structuri economice la macro- şi 

micronivel. Aceasta a condus la concentrarea atenţiei savanţilor şi practicienilor asupra 

problemei gestiunii anticriză. Însă gestiunea anticriză  nu este un eveniment singular în 

viaţa companiei, ci o stare de tranziţie ce se repetă de mai multe ori. 

6. Gestiunea anticriză a întreprinderii industriale poate fi de lungă durată sau poate avea 

caracter epizodic, de scurtă durată. În primul caz un asemenea mangement capătă 

trăsăturile unei activităţi multiaspectuale sistematizate pentru restructurarea tehnologică a 

companiei şi trecerea ei într-o nouă calitate organizatorică. În cazul al doilea gestiunea 

înseamnă un set de acţiuni radicale pentru depăşirea crizei şi se poate numi „management 

de criză”. 

7. În condiţiile de criză se acutizează contradicţiile dintre diverse elemente ale structurii 

economice a companiei (investitori, personal, manageri etc.), ceea ce necesită la această 

etapă din partea top-managerilor o atenţie sporită faţă de analiza operativă a proceselor 

economico-organizatorice şi psihologice şi efectuarea operativă a măsurilor de prevenire 

a apariţiei oricăror conflicte. 

8. Una din principalele probleme ale organizaţiei intrate în criză este găsirea mijloacelor 

pentru promovarea măsurilor de stabilizare. Soluţionarea acestei probleme include: a) 

găsirea rezervelor interne cu ajutorul restructurării unităţilor de producţie; b) atragerea 

mijloacelor din exterior sub formă de finanţare a unor programe pe linia organelor 

administrative, precum şi prin emiterea acţiunilor, vânzarea bunurilor, obţinerea 

împrumuturilor, etc.  

9. Un impact decisiv asupra structurii de producţie a întreprinderilor industriale din ţară în 

ultimele decenii au exercitat transformările radicale din sistemul de desfacere a 

producţiei. În acelaşi timp schimbarea formei de proprietate s-a reflectat neesenţial 

asupra proceselor de producţie şi a tehnologiei de stimulare a personalului. 

10. În ultimii ani se observă creşterea numărului de întreprindere aflate în situaţie 

prefalimentară, ceea ce constituie un simptom al instabilităţii economice la macronivel. 

Aceasta necesită din partea managementului însuşirea accelerată a arsenalului de 

mijloace şi deprinderi pentru gestiunea anticriză. 
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TEMA 2. FORMAREA MEDIULUI DE AFACERI AL ORGANIZAŢIEI ECONOMICE 

2.1. Dinamica sistemului „organizaţie – macromediu – mediu  de afaceri”  

2.2. Esenţa şi conţinutul mediului de afaceri  

2.3. Înființarea companiilor în mediul de afaceri  

 

2.1. Dinamica sistemului „organizaţie – macromediu – mediu  de afaceri” 

O particularitate a mediului de afaceri ca obiect al interacţiunii unității economice, este 

starea lui ambiguă faţă de subiectul formator de mediu (adică compania dată). Pe de o parte, 

componentele mediului de afaceri sunt autonome şi funcţionează practic independent de 

organizaţia concretă şi de aceea nu se supun acţiunilor ei de reglementare forţată. Pe de altă 

parte, aceste componente, interacţionând cu această organizaţie, formează un anumit câmp de 

interacţiuni, ce le oferă ambelor părţi anumite pârghii de impact reciproc. Asemenea relaţii 

multilaterale în mod complex formează mediul exterior al organizaţiei aflate în criză şi 

înaintează anumite cerinţe specifice faţă de gestiunea anticriză.  

Toate organizaţiile funcţionale acţionează într-un anumit spaţiu, care în mod obişnuit se 

numeşte mediu extern. Ultimul se divizează în mediu extern cu influență indirectă (adevăratul 

mediu extern) şi mediu extern cu influență directă(mediul de afaceri). 

De rând cu raza de cuprindere, aceste două componente ale mediului extern au şi alte 

deosebiri, şi anume: formele de manifestare, sistemele de asigurare, reglementarea structurală, 

capacitatea de adaptare, frecvenţa schimbărilor, socializarea (certitudinea relaţiilor sociale), 

certitudinea legislativă etc. 

Mediul extern cu influență indirectă, care se mai numeşte macromediu, este reprezentat 

neuniform de către elementele sale, din punctul de vedere al acţiunii acestora asupra unității 

economice în timp şi spaţiu. Impactul acestor factori se modifică pe parcursul ciclului de viaţă al 

organizaţiei. Însă aceasta nu exclude posibilitatea structurării şi sistematizării relaţiilor 

organizaţiei, mediului ei de afaceri şi macromediu.  

În general printre elementele de bază ale macromediului  pot fi delimitate următoarele 

(figura. 2.1): 

1) metode de producţie (forţele de producţie şi relaţiile de producţie 

corespunzătoare); 

2) spaţiul juridic (starea codificării relaţiilor în societate în toate aspectele ei); 

3) politica (directivele magistrale în cadrul dezvoltării social-economice); 

4) demografia (componenţa populaţiei şi dislocarea ei); 

5) tehnologia (nivelul tehnic general de dezvoltare a naţiunii); 
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6) spaţiul pieţei (caracterul şi gradul de cuprindere a vieţii social economice cu relaţii 

concurente de piaţă; 

7) instituţiile de stat (organele ce exercită puterea statului); 

8) instituţiile publice (forme de relaţii în societate şi organele ce le asigură); 

9) condiţiile geografico-naturale (existenţa resurselor naturale utile şi a amplasării 

geografice  convenabile); 

10) nivelul de trai (starea mediului de trai şi a culturii populaţiei). 

Aceste elemente de bază acţionează în mod divers asupra organizaţiei economice prin 

mediul ei de afaceri, ceea ce în mare măsură se reflectă în misiunea şi obiectivul strategic 

principal al organizaţiei. În cazul devierii ultimului  într-o parte sau alta se modifică şi structura 

forţelor de acţiune a elementelor de bază ale macromediului asupra mediului de afaceri. În figura 

2.1 se arată modificarea forţelor de acţiune a diverselor elemente de bază ale macromediului 

asupra mediului de afaceri la devierea centrului obiectivului strategic principal al organizaţiei pe 

axa abscisei (din punctul O spre punctul B), pe axa ordinatelor (din punctul O spre punctul A), 

precum şi  la devierea din punctul O spre punctul C (OB şi OA sunt proiecţia unei asemenea 

devieri pe axele X şi Y). 

Spaţiul Q caracterizează gradul de amplasare a factorilor macromediului asupra mediului 

de afaceri al organizaţiei concrete în cazul  mişcării centrului ei de obiective spre punctele O, A, 

C, B (cu cât e mai mic spaţiul Q, cu atât mai multă energie se consumă pentru transformarea 

mediului de afaceri). 

Spaţiulq caracterizează domeniul valorilor minime ale factorilor mediului de afaceri în 

acţiunea lor asupra organizaţiei date în urma diverselor devieri ale centrului de obiective (adică 

mai puţin decât atât nu poate fi nici în una din cele patru stări ale centrului de obiective – O, A, 

C, B). 

Delimitarea centrului valorilor minime al factorilor mediului de afaceri are o mare 

importanţă pentru determinarea căilor de deplasare a obiectivelor principale ale organizaţiei în 

limitele ce asigură stabilitatea  ei, ceea ce e deosebit de important în cazul managementului 

anticriză. 
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Fig. 2.1. Modificarea factorilor ce caracterizează macromediul şi mediul de afaceri în 

funcţie de deplasarea centrului de obiective al organizaţiei [52, p. 89] 

Notă:Se admite: la început factorii macromediului au valori diferite; Q – macromediul; q – mediul de afaceri. 

Amplasarea centrului de obiective al organizaţiei economice (figura 2.1) din punctul O în 

punctul C vorbeşte despre intensificarea în organizaţia dată a proceselor tehnologice şi 

demografice (factorii macromediului). Aceasta la rândul său a acţionat asupra factorilor mediului 

de afaceri al organizaţiei date  (figura 2.2; 2.3), limitând rolul infrastructurii de producţie (8) şi  

al organizaţiilor comerciale externe (7), despre care vom vorbi mai detaliat în continuare. 

Figura mecanismului de interacţiune a proceselor dinamice în organizaţia economică de 

mai sus, macromediul şi mediul ei de afaceri reprezintă una dintre variantele unui model 

abstract. Diverse organizaţii economice (după ramura, sferă, amploarea şi factorii de activitate) 

au factori (agenţi) ai macromediului şi mediului de afaceri de diferită amploare. Însă aceasta nu 

exclude posibilitatea întocmirii speciale a modelelor mecanismelor interacţiunii obiectivelor în 

cazul organizaţiilor economice, macromediul şi mediul lor de afaceri. 
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Fig. 2.2 Amplasarea schematică a agenţilor mediului de afaceri al organizaţiei 

Este important  să fie clar delimitaţi asemenea factori pentru fiecare organizaţie 

economică concretă, iar în cazul organizaţiilor în stare de criză să fie delimitaţi factorii limitei lor 

de stabilitate. 

În acest caz procesul de modelare a mecanismului de interacţiune a organizaţiei aflate în 

criză  cu mediul ei de afaceri  poate fi desfăşurat pe etape: 

1) se alcătuieşte schema factorilor macromediului în limitele ce corespund 

impactului lor asupra organizaţiei, conform tipului indicat în figura 2.1., dar în mărimea 

coraportului factorilor între ei (în exemplul nostru factorii au fost egalaţi pentru simplificare); 

2) se întocmeşte schema factorilor de bază ai mediului de afaceri al organizaţiei 

date în limitele corespunderii rolului lor, conform tipului din figura 2.2; 

3) se precizează scopul principal al organizaţiei aflate în criză  în situaţia concretă 

şi se determină punctele de deviere posibilă (după tipul deplasărilor în punctele A, B şi C); 

4) se construieşte modelul stării organizaţiei după deplasarea centrului 

obiectivelor spre punctele stabilite; 

5) se analizează parametrii factorilor mediului de afaceri în legătura lor cu 

rezistenţa organizaţiei faţă de criză. 

Pentru clarificarea şi pronosticarea caracteristicilor dinamice ale elementelor mediului de 

afaceri al organizaţiei economice în stare de criză trebuie precizată componenţa, esenţa şi 

conţinutul unor asemenea elemente în cadrul sistemului „organizaţie – macromediu – mediu de 

afaceri”. 
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2.2. Esenţa şi conţinutul mediului de afaceri 

Mediul de afaceri al unității economice îl constituie agenţii din anturajul ei apropiat, din 

punctul de vedere al relaţiilor reciproce. 

În general agenţii mediului de afaceri al unității economice fără a se ţine cont de rolul lor 

sunt arătaţi în figura 2.2. În realitate însă importanţa fiecărui asemenea subiect pentru fiecare 

organizaţie concretă este diferită. 

Mediul de afaceri poate fi sursă de pericol pentru organizaţie pe de o parte, sau mijloc 

pentru crearea uni business industrial de calitate superioară pe de altă parte. 

O particularitate specifică a mediului de afaceri ca formaţiune economico-tehnologică 

este caracterul lui neunitar. Aceasta se explică prin faptul că setul nominal de agenţi ai mediului 

de afaceri pentru fiecare organizaţie este strict individual şi fiecare are legătură numai cu această 

organizaţie şi nu interacţionează pe orizontală cu alţi agenţi ai mediului de afaceri dat. 

Unii agenţi ai mediului de afaceri al organizaţiei concrete o pot depăşi de multe ori ca 

mărime şi concomitent să exercite funcţii similare (de mediu de afaceri) în raport cu multe alte 

organizaţii. În figura 2.2 este arătată amplasarea schematică a agenţilor mediului de afaceri al 

organizaţiei cu admiterea că impactul lor asupra organizaţiei este echivalentă (deşi  deosebirea 

există şi ea este strict individuală pentru fiecare organizaţie). 

La rândul său, organizaţia, în jurul căreia s-a format un anumit mediu, se prezintă şi ea ca 

subiect al mediului de afaceri pentru alte organizaţii, inclusiv în raport şi cu unii agenţi ai 

propriului mediu de afaceri (parteneri). O asemenea duplicitate a funcţiilor organizaţiei 

economice (ca centru al mediului propriu de afaceri şi ca element al mediului de afaceri al altor 

organizaţii) îi oferă acesteia calitatea unuia dintre segmentele de bază al macrosistemului (în 

fizică – nucleul reţelei cristalice”), al macroeconomiei). 
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Fig. 2.3. Deformarea agenţilor mediului de afaceri ca urmare a modificării macromediului 

din cauza deplasării centrului de circuite de la O spre C [38, p. 67] 

 

Mediul de afaceri al unei organizaţii concrete, datorită caracterului ei nedefinitivat din 

cauza hotarelor exterioare diluate şi în lipsa legăturilor interne (pe orizontală), nu poate fi 

considerat ca un întreg economic, ci doar ca un sistem intermediar între macro-şi micronivel. Din 

cauza impactului ei activ şi productiv asupra segmentului macroeconomic în persoana 

organizaţiei economice un asemenea sistem (mediul de afaceri) nu poate să nu fie luat în 

considerare la general şi în mod special de către managementul anticriză. Aceasta oferă 

posibilitatea ca mediul de afaceri al organizaţiei economice să fie delimitat într-o categorie 

economică specială – „mezonivelul organizatoric” care are următoarele trăsături: 

1) o anumită formă (sfera de interacţiune a organizaţiei economice cu elementele din 

mediul de afaceri); 

2) conţinut concret destul de stabil (organizaţii din diverse ramuri şi sfere, ce 

interacţionează permanent cu firma dată); 

3) un anumit mecanism de funcţionare (principii de interacţiune a organizaţiei cu 

elemente din mediul de afaceri); 

4) termene de existenţă (care coincid cu ciclul de viaţă al organizaţiei industriale). 

Aceasta înseamnă că formaţiunea economică menţionată mai sus ocupă un anumit spaţiu, 

are o anumită perioadă de existenţă şi se află în mişcare ( adică în ritmul proceselor dinamice ale 
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organizaţiei economice formatoare de mediu). Aceasta indică o certitudine suficientă a mediului 

de afaceri ca mezosistem economico-organizatoric. 

Totuşi calităţile menţionate nu trebuie considerate temei suficient pentru definirea 

mediului de afaceri ca un întreg economic. Aceasta se explică prin faptul că în afara organizaţiei 

economice o asemenea formaţiune  nu poate funcţiona, adică nici nu poate exista. 

Mediul de afaceri reprezintă un anumit sistem de relaţii între agenţi (mezoeconomia) cu 

o organizaţie centrală, în îmbinare cu care (dar nu separat de aceasta) formează o anumită 

structură economică. 

O particularitate distinctă a grupului de agenţi ai mediului de afaceri  este calitatea lor 

duplicitară referitor la organizaţia economică. Pe de o parte ei se prezintă în rolul elementelor 

macromediului (macroeconomiei), formând condiţii de funcţionare a organizaţiei economice la 

scară macroeconomică, pe de cealaltă parte – în rolul de elemente ale mediului de afaceri 

(mezoeconomiei), interacţionând nemijlocit cu organizaţia. La aceste elemente duplicitare ale 

mediului extern al organizaţiei economice pot fi atribuite următoarele: 

- inspectoratele fiscale teritoriale ale ţării; 

- procuraturile raionale;  

- agențiile ce se ocupă de ocrotirea naturii;  

- inspectoratele ecologice; 

- inspectoratele sanitaro-epidemiologice; 

- organele de stat pentru protecţia muncii 

- serviciile teritoriale pentru încadrarea în câmpul muncii;  

- organele poliţiei rutiere, etc. 

Aceste şi alte câteva subdiviziuni structurale a organelor centrale interacţionează 

nemijlocit cu organizaţiile economice. Respectarea normelor de stat la macronivel, le oferă o 

anumită libertate de creaţie (pozitivă sau negativă) la faţa locului, ceea ce le asigură o calitate 

binară, ca elemente ale mediului extern. 

Spre exemplu, organele fiscale centrale emit acte normative ce sunt condiţii obligatorii de 

funcţionare pentru contribuabili, iar aceştia interacţionează nemijlocit cu inspectoratele fiscale 

teritoriale. Deoarece ultimii sunt amplasaţi şi acţionează pe teritoriul unor localităţi concrete, 

apoi cerinţele lor faţă de agenţii economici conţin elemente de prioritate locală. Iar fiindcă 

diverse teritorii au structură economică diferită (industrie, agricultură, transporturi, comunicaţii, 

comerţ etc.) şi articole respective de venituri în buget, aceasta se reflectă destul de accentuat în 

caracterul interacţiunii organizaţiilor economice cu agenţii descrişi mai sus ai mediuluimlor de 

afaceri. Aceasta se manifestă în stabilirea pentru organizaţie a eşalonării plăţilor, blocarea 

conturilor, amânarea plăţilor etc. 
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Drept parteneri activi ai organizaţiilor economice ssunt serviciile teritoriale de amplasare 

în câmpul muncii. Acţionând conform instrucţiunilor ministerului de resort, care stabileşte 

ordinea generală de soluţionare a problemei locurilor de muncă, serviciile teritoriale (regionale, 

municipale, raionale) de amplasare în câmpul muncii colaborează nemijlocit cu organizaţiile 

economice şi alte tipuri de organizaţii. Concomitent se aplică un set de mijloace, destul de 

variate, pentru stimularea (cointeresarea sau impunerea) organizaţiei de a utiliza forţa de muncă 

şi soluţionarea pe această cale a problemelor sociale locale. Diferenţierea formelor de 

interacţiune a organizaţiilor economice cu asemenea agenţi ai mediului lor de afaceri introduce 

deosebiri de ordin demografic,de producţie și diverse priorităţi şi stimulente condiţionate de 

aceste deosebiri. 

Subiecţii principali ai mediului de afaceri în interacţiunea lor cu organizaţia economică 

stabilă, acţionează permanent asupra ei. La deplasarea centrului de obiective ale organizaţiei în 

stare de criză, are loc modificarea volumului ei de interacţiune cu diverşi agenţi ai mediului de 

afaceri. Aceasta se explică prin acţiunea asupra ultimilor atât din interior (din partea organizaţiei 

în criză), cât şi din exterior (din partea anturajului extern la macronivel). O asemenea deformare 

a factorilor mediului de afaceri ca urmare a schimbării condiţiilor din macromediu  sub influenţa 

deplasării centrului de obiective strategice ale organizaţiei economice din punctul O spre punctul 

C cu coordonatele A, B este demonstrată în figura 2.3. Luarea în considerare a unor asemenea 

deformări ale mediului de afaceri are o deosebită importanţă pentru compania în criză, când chiar 

şi careva modificări, creşterea într-un grad foarte mic (cu plus sau minus) poate deregla 

stabilitatea ei fragilă. 

Selectând grupul de factori cheie, care determină în esenţă starea mediului de afaceri al 

organizaţiei aflate în criză, şi analizând caracteristicile lor dinamice, se poate încerca elaborarea 

mecanismelor respective pentru scoaterea organizaţiei din starea de instabilitate, folosind 

factorul stabilizator al mediului de afaceri. 

Modificarea mediului de afaceri acţionează cel mai puternic asupra proceselor din cadrul 

organizaţiei, iar acestea, la rândul lor, exercită un impact regulatoriu asupra mediului de afaceri. 

La aprecierea mediului de afaceri prin prisma predispoziţiei organizației pentru criză pot 

fi aplicate următoarele stratificări: 

1) gradul de complexitate (simplu şi complex, adică constituit dintr-o mulţime de 

elemente diferite); 

2) gradul de inerţie (stabil şi instabil); 

3) gradul de certitudine (determinat, nedeterminat, dificil de pronosticat). 

Matricea pentru aprecierea gradului de certitudine a mediului de afaceri în impactul ei 

asupra organizaţiei poate fi prezentată în figura 2.4. 
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În figura 2.4. se vede că cel mai previzibil e mediul de afaceri în pătratul I3C1 ce se 

caracterizează prin simplitate şi grad înalt de inerţie (stare stabilă). Deasemenea previzibil e 

mediul de afaceri, în impactul său asupra organizaţiei, din pătratul I1C3, deoarece aici gradul lui 

înalt de instabilitate se completează cu cea mai mare complexitate a sistemului (existenţa în 

acesta a multitudinii de elemente diferite, fiecare dintre care poate progresa în diverse direcţii). 

 I3  C1           I3  C2           I3  C3   

 I2  C1           I2  C2           I2  C3   

 I1  C1           I1  C2           I1  C3   

 

                                                      Complexitatea „C” 

 

                                                         C1             C2                C3 

 

 

 

 

Fig. 2.4. Matricea certitudinii mediului de afaceri 

Din punctul de vedere al calităţii medii prognozabile  a mediului de afaceri în acţiunea sa 

asupra companiei cel mai mult convin parametrii pătratului I3C2. În această stare mediul de 

afaceri este considerat ca sistem dinamic de complexitate medie, ce posedă, datorită acestei 

complexităţi, un grad destul de înalt (mediu) al inerţiei. Aceasta permite prognozarea impactului 

mediului de afaceri asupra stării de criză a organizaţiei – parametrii I2C2 (adică parametrii medii 

ponderaţi). Cu ajutorul informaţiei sistematizate privind caracteristicile dinamice ale mediului de 

afaceri se poate întocmi scenariul evoluţiei evenimentelor, adică tabloul tendinţelor ce se pot 

manifesta în impactul crizei asupra organizaţiei. Asemenea scenarii pot fi câteva, dar nu mai 

puţin de două – maximal negativ şi minimal negativ – în baza cărora se elaborează strategia 

anticriză a organizaţiei în interacţiunile  ei interne. 

Ca modalitate de apreciere a calităţii mediului de afaceri poate fi aplicată schema 

interdependenţei dintre întreprindere şi factori în schimbare constantă, propusă de profesorul 

Ivaşcov (figura 2.5). 

Figura 2.5 demonstrează modelele de traiectorii privind dezvoltarea întreprinderii de 

producţie. Dea lungul axei absciselor se calculează indicatorii timpului (T), dea lungul axei 
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ordonatelor – valorile volumului de producţie (Q). La început linia activităţii de afaceri a 

organizaţiei (volumul de producţie) evoluează pe curba logaritmică – până la volumul de 

producţie egal cu valoarea Q1. Apoi până la volumul de producţie egal cu Q2 evoluţia decurge 

pe exponentă [3. p. 52]. 

Astfel, după parametrii medii, funcţia de producţie a companiei, în funcţie de factorii 

mediului exterior, poate fi aproximată printr-o dreaptă cu depărtare medie de la parametrul 

maximizator şi parametrul minimizator.  

 

Fig. 2.5. Graficul interdependenţei dintre producţie şi factorii de mediu în schimbare 

consecventă [3, p. 56]. 

Analiza comasată a mediului de afaceri se poate efectua şi după gradul lui de 

predispoziţie curentă (apropiată) sau îndepărtată față de criză în organizaţia economică. Mai 

preferabilă pentru obţinerea răspunsului la întrebarea dată pare a fi metoda analizei factoriale 

universale SWOT
2
. 

Conform acestei scheme caracteristicile dinamice ale mediului extern în impactul lui 

asupra companiei pot fi estimate sectorial – după una din cele patru direcţii menţionate mai sus, 

şi anume: 

1) cum se manifestă părţile puternice ale organizaţiei (agresivitate, stabilitate) în 

interacţiunea ei cu mediul de afaceri; 

2) care sunt părţile slabe ale organizaţiei (imperfecţiune, instabilitate) în raport cu 

mediul de afaceri; 

3) ce posibilităţi există (rezerve nefolosite, eficienţă) în interacţiunea organizaţiei cu 

mediul de afaceri;  

                                                 
2
 Strength, Weaknrsses, Opportunities, Threts (engl.) – forţă, slăbiciune, posibilităţi, pericole. 
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4) ce pericole se observă sau se prevăd pentru organizaţie din partea mediului de 

afaceri. 

În baza evaluărilor, efectuate la aceste patru direcţii se pot trasa hotarele câmpului de 

stabilitate al organizaţiei economice în zona parametrilor dinamici ai mediului de afaceri (figura 

2.6). 

În figura 2.6 pe linia absciselor sectorul OD se caracterizează gradul slăbiciunii 

organizaţiei economice în raport cu mediul de afaceri şi diminuează cu valoarea sa absolută 

avantajele (forţa) organizaţiei până în punctul D1. În mod similar diminuează cu valoarea sa 

absolută OC posibilităţile potenţiale (creşterea) ale organizaţiei, transferând punctul C pe poziţia 

C1. Drept rezultat câmpul stabilităţii de criză al organizaţiei economice în interpretarea 

schematică a analizei SWOT se va prezenta prin poligonul ABD1C1. Această situaţie oferă în 

ansamblu imaginea coraportului general dintre organizaţie cu mediul de afaceri şi şi starea de 

criză apropiată. 

 

Fig. 2.6. Câmpul stabilităţii de criză al organizaţiei în mediul de afaceri [3, p.58] 

O particularitate principial distinctă a dinamicii mediului de afaceri este impactul lui 

determinant asupra stării organizaţiei aflate în criză. Atît macromediul extern, cît şi micromediul 

organizatoric intern, fără îndoială, influenţează esenţial stabilitatea generală a organizaţiei în 

criză. Stabilitatea procesului de reproducţie și anume dinamica mediului de afaceri, în acest 

context are importanţă decisivă. Aceasta se explică prin slaba gestiune a mediului de afaceri din 

exterior, prin inerţia înaltă în raport cu factorii endogeni şi exogeni, ceea ce decurge din 

caracterul  dispersat al businessului lui economic. Această situaţiei cheie a mediului de afaceri în 
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raport cu organizaţia economică  dictează necesitatea unei analize profunde a caracteristicilor lui 

dinamice, mai ales în spaţiul stării de criză. 

Practica de gestiune demonstrează că procesele la macronivel (modificarea legislaţiei 

fiscale, vamale etc., a taxei scontului, cursului valutar etc.) acţionează relativ slab asupra 

companiilor de producţie care au  proces îndelungat de reproducţie. 

Spre exemplu, dinamica comparativă a preţurilor la resursele energetice importate în 

Republica Moldova din ultimii ani demonstrează un coraport al amplitudelor lor aproximativ de 

3:1, adică odată cu creşterea preţurilor la resursele energetice cu 15-20% preţurile de mărfurile 

consum cresc aproximativ cu 3+5%. Concomitent se observă o dependenţă mai strictă între 

cantitatea de numerar şi preţurile pe piaţa de consum. Ultima circumstanţă  situează pârghia 

monetară dată în economia deficitară de astăzi pe o poziţie cheie în ce priveşte reglementarea 

proceselor reproductive în mediul de afaceri. 

2.3. Înființarea companiilor în mediul de afaceri 

Unitatea economică reprezintă unul din elementele social-economice de bază ale 

macrosistemului numit economia naţională. Specificul ultimei constă în integritatea elementelor 

ei cu privire la legătura politico-economică şi social-morală. Aceasta permite ca procesele de 

criză din unitatea economică să fie considerate drept manifestări ale deformării complexului 

economic al ţării. 

Unitatea economică ca purtător al relaţiilor sociale şi economice în cadrul 

macrosistemului se află permanent la hotarul dintre acestea, iar de gradul coordonării lor depinde 

în mod decisiv stabilitatea sau starea de criză în organizaţie (figura 2.7) 

 

 

Fig.2.7. Unitatea economică în cadrul macrosistemului: S + E  = mediul companiei 

Dat fiind faptul că starea de criză intervine periodic în orice organizaţie, pentru 

management este importantă pronosticarea acestor procese şi elaborarea mecanismelor de 

minimizare a prejudiciilor ce cauzate acesteia. 
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Dacă asupra agenţilor mediului extern (relaţiile de piaţă, inflaţia, cota procentuală, 

normele fiscale, salariul mediu, coşul minim de consum, demografia, ideologia etc.) organizaţia 

dată nu poate acţiona direct, apoi asupra agenţilor cu care ea contactează nemijlocit poate 

influenţa prin diferite mijloace. Ultima circumstanţă creează premise pentru funcţia ei activă 

referitoare la mediul de afaceri, ceea ce este deosebit de important în perioadele de criză. 

În relaţiile cu mediul de afaceri organizaţia are două probleme principale – interacţiunea 

şi adaptarea, soluţionarea cărora poate duce la eficienţa activităţii ei. Mediul de afaceri se 

formează în procesul de activitate a organizaţiei şi se modifică în timp, precum şi în legătură cu 

modificările din interiorul organizaţiei (modificarea strategiei, structurii, sferei de activitate, a 

producţiei, pieţelor etc.). 

Agenţii mediului de afaceri joacă un rol diferit în activitatea organizaţiei economice şi ca 

iniţiatori şi ca stabilizatori (liniştitori, încetinători) ai procesului de producţie. De aceea pentru 

întocmirea algoritmului optimist privind interacţiunea organizaţiei cu mediul de afaceri trebuie 

evaluate relaţiile ei cu fiecare dintre agenţii mai importanţi şi elaborat un sistem unic, care e 

demonstrat în figura 2.8 sub formă de vectori ai relaţiilor reciproce, care pornește de la centru 

spre fiecare din aceşti agenţi. 

 

 

Fig. 2.8. Mediul de afaceri al organizaţiei economice: 1, 2..., 10 – agenţii mediului de afaceri 

(interacţiuni diverse cu organizaţia economică ca intensitate şi mărime) 

 

Deoarece distanţa dintre organizaţie şi agenţii mediului de afaceri nu are o importanţă 

determinantă, apoi acest parametru poate fi omis şi introdus în schemă un subiect al mediului de 

afaceri la o depărtare corespunzătoare interacţiunii lui cu organizaţia economică. Spaţiile 

agenţilor mediului de afaceri corespund volumului interacţiunii lor cu organizaţia conform 

parametrului de bază, de ex. volumului total al vânzărilor. 
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Cât priveşte interacţiunile necomerciale ale organizaţiei cu agenţii mediului de afaceri, în 

figura 2.8 acestea sunt redate sub formă de puncte, iar vectorii ce vin spre ele corespund 

densităţii relative a interacţiunii fiecăruia cu organizaţia (în calitate de măsurător al densităţii pot 

fi luate, spre exemplu consumul de timp de către lucrătorii organizaţiei pentru operaţiunile cu 

fiecare dintre asemenea subiect non-comercial). 

Compania industrială în sistemul economiei de piaţă reprezintă o formaţiune destul de 

integră şi relativ autonomă. Concomitent ea nu este în stare să efectueze ciclul complet de 

reproducţie fără interacţiunea cu mediul de afaceri – fără „intrarea” agenţilor de producţie şi fără 

„ieşirea” produsului ei. Aceasta vorbeşte despre diluarea hotarelor dintre organizaţie şi agentul 

economic respectiv, în acest context mediul de afaceri, ce se află în contact dinamic cu 

organizaţia poate fi considerat drept o parte esenţială a acesteia. Despre această unitate dialectică 

a organizaţiei cu mediul ei de afaceri vorbeşte şi faptul că ultimul apare, evoluează, se stinge şi 

se lichidează concomitent şi împreună cu organizaţia – în ritmul ciclului ei de viaţă. Parametrii 

dinamici ai organizaţiei reprezintă forma transformată a caracteristicilor mediului de afaceri. De 

aceea unul din mijloacele de evaluare a parametrilor mediului de afaceri poate fi analiza 

factorială a dinamicii organizaţiei care îl formează.  

În procesul de dezvoltare a organizaţiei economice, factorii (interni şi externi) se 

modifică consecvent. La stadiul incipient de  dezvoltare, aceștia se grupează în jurul problemei 

privind investiţiile de startup, formarea fondurilor şi a personalului, lansarea producţiei. Aici 

fiecare ingredient de creştere a cheltuielilor aduce o creştere relativ mică a vânzărilor [10, p. 43]: 

dP/dI = min, 

unde dP – creşterea vânzărilor; dI – creşterea investiţiilor. 

De menţionat faptul că o asemenea situaţie este caracteristică de asemenea pentru 

organizaţiile în stare de criză, când investiţiile nu aduc venituri iar menţinerea timp îndelungat a 

acestei situaţii poate conduce la distrugerea organizaţiei. 

La etapa următore, când organizaţia deja funcţionează, problemele se la majorarea 

volumelor de producţie, realizarea produselor, modernizarea utilajului pentru a atinge întâietatea 

la cheltuielile de producţie (conform lui M. Porter). La această etapă fiecare ingredient de sporire 

a investiţiilor aduce profit în creştere [12, p. 78]: 

dP/dI = max. 

În cadrul acestei etape are loc acumularea treptată a oboselii forţelor de producţie a 

organizaţiei şi în segmentul de desfacere a producţiei. Aceasta se manifestă prin uzura morală şi 

fizică a fondurilor fixe de producţie, uzura morală a produselor fabricate. În rezultatul reducerii 

gradului de eficienţă a aparatului productiv la fiecare grad de creştere a investiţiilor revine o tot 
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mai mică majorare a venitului şi în final intervine un moment, când acest indice echivalează cu 

zero. 

Ciclul de viaţă al organizaţiei economice şi mediului ei de afaceri descris corespund 

schemei, propuse de Mitin N. [55, p. 89], a relaţiilor ciclice binare ale factorilor: 1) 

transformatori, 2) tranzacţionari, aceste grupe de factori fiind simetrice unul faţă de altul. Funcţia 

de producţie a acestor factori, ce se află într-o oarecare contradicţie, conturează hotarul 

modelului de reproducţie. Acţiunea stabilizatoare a factorilor transformatori şi transacţionari ai 

organizaţiei se realizează în limitele hotarelor  fixate pe graficul interacţiunii dintre producţie şi 

factorii în schimbare consecventă (Figura 2.9), astfel totalitatea lor creează câmpul de 

homeostază stabilă a existenţei şi dezvoltării efective (fără crize) a organizaţiei [3, p.58]. 

Totodată homeostaza este înţeleasă ca echilibru şi stabilitate internă, dacă e vorba de un 

organism aparte, sau ca stabilitate a sistemului viu, dacă avem în vedere populaţia sau sistemul 

ecologic. Dar pentru populaţie nu este mai puţin importantă şi estimarea caracteristicilor externe 

ale mediului ambiant, corespunderea lor cu posibilităţile activităţii vitale a sistemului viu. Să 

numim drept hotar al domeniului homostazei sistemului multitudinea (linia, suprafaţa, 

hipersuprafaţa) în spaţiu a parametrilor mediului extern, care separă domeniul valorilor lor şi în 

interiorul căreia existenţa sistemului viu este posibilă, de celelalte spaţii. Trecerea sistemului din 

domeniul homostazei peste hotarul ei înseamnă sistarea posibilităţii de existenţă a sistemului [5, 

p. 135]. În figura 2.9 sunt redate grafic stările şi traiectoriile procesului de producţie în cadrul 

organizaţiei la interacţiunea ei cu factorii de mediu [3, p.59]. Hotarul câmpului amplitudei al 

sistemului reproductiv al organizaţiei economice ete redat prin curba exponentă şi curba 

logaritmică, trecerea dincolo de acestea poate provoca dezechilibrul, iar trecerea prin punctul Q2 

vorbeşte despre trecerea organizaţiei şi a mediului ei de afaceri într-o nouă stare calitativă – în alt 

sistem: „organizaţie – mediu de afaceri”. 
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Fig. 2.9. Relaţiile reciproce dintre parametrii organizaţiei şi factorii în schimbare 

consecventă [55, p.90] 

 

În figura 2.9 curba logaritmică Q (D) reprezintă graficul ciclului de viaţă al organizaţiei şi 

mediului ei de afaceri, ce reflectă funcţiile de producţie de la factorii transacţionari. Exponenta 

Q(1) descrie funcţia de producţie de la factorii transformatori. 

Condiţia de echilibru între sistemul de producţie, ca totalitatea  organizaţiei economice şi 

mediului ei de afaceri, este coordonarea factorilor transformatori şi transacţionari. În caz contrar 

sistemul se dezechilibrează într-o direcţie sau alta ( a transformării sau transacţionării) şi îşi 

încetează existenţa. În ansamblu un sistem aflat în curs de dezvoltare „organizaţia – mediul de 

afaceri” reprezintă îmbinarea armonioasă a factorilor transformatori (interni) şi transacţionari 

(externi). Efectuarea transformărilor constituie transformările organizatorice interne şi 

modificarea adecvată a mediului de afaceri. Transacţiunile reprezintă trecerea organizaţiei şi a 

mediului ei de afaceri dintr-o stare calitativă în alta, adică, în esenţă, la transformarea cauzată de 

criză (prin autolichidare, divizare, falimentare, fuziune, comasare etc.) într-o nouă substanţă 

organizatorică sub forma unui sistem calitativ nou – „organizaţia – mediul de afaceri”. 

Spaţiul demonstrat în figura 2.9, limitat de curbele logaritmică şi exponenţială, dintre 

punctele Q1 şi Q2 descrie câmpul variabil de funcţionare a organizaţiei şi mediului ei de afaceri 

în cazul schimbării consecvente a factorilor, ceea ce conduce la declinul organizaţiei, dacă nu se 

iau măsuri extraordinare. În acest caz domeniul valorilor negative ale cheltuielilor pentru 
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transformări, indicate în figura 2.9, când funcţionează nu întreprinderea ca atare, ci se creează 

condiţiile pentru lansarea ei, prezintă un interes deosebit pentru analiza factorilor formatori şi 

elaborarea măsurilor preventive de prevenire a trecerii organizaţiei din stare de criză la o nouă 

calitate şi folosirea stării de criză pentru modernizarea şi avansarea (tehnologică, financiară  etc.) 

a sistemului binar „organizaţia – mediul de afaceri”. În mod teoretic  domeniul lansării 

sistemului „organizaţie – mediu de afaceri” exprimă formarea corespunderii dintre transacţiuni şi 

transformări, utilitatea şi cheltuielile lor la etapa de prelansare. În practică acest domeniu 

determină conţinutul, parametrii optimi ai perioadei de intrare a organizaţiei economice şi 

mediului ei de afaceri în stare de criză pentru efectuarea transformărilor pozitive consecvente. 

Prognozarea acestui proces poate fi aplicată la întocmirea modelelor de interacţiune a 

organizaţiei cu agenţii mediului ei de afaceri la etapa conversiunii, mai ales în situaţia de trecere 

prin criză. 

Exemplu 

Grav afectate de criză, țările din sudul Europei, mari consumatoare de cafea, și-au redus puternic consumul 

pe parcursul anilor 2010-2012, iar efectul s-a resimțit pe piata mondiala a cafelei.  

Cererea de pe piața cafelei a fost considerată inelastică și, în general, protejată de fluctuațiile economice 

conform statisticilor din ultimii ani,  

Criza datoriilor suverane a dus însă consumul de espresso, cappuccino sau cortado din Italia și Spania la cel 

mai redus nivel din ultimii cinci-șase ani. 

Standardul de referință pe piața mondială al pieței mondiale al cafelei îl reprezintă prețul de la cafeaua 

Arabică de calitate de la Bursa din New York. În urma secetei din Columbia, prețul său atinsese anul trecut 6,7958 

dolari/kg, dar anul acesta, pe fondul unei cereri în scădere, s-a redus cu 43%, pînă la 3,85 dolari/kg. 

Italia și Spania au reprezentant pînă acum al doilea, respectiv al patrulea consumător de cafea de pe piața 

europeană, iar consumul înregistrat în 2011 la italieni a înregistrat un minim de 5,68 de kilograme.  

Consecințele pe piața cafelei 

Influența scăderii consumului are un efect negativ și asupra succesului noilor tehnologii de preparare 

apărute pe piață, precum capsulele Nespresso, puternic promovate de George Clooney, dar și cele nou lansate ale 

competitorilor Starbucks. 

Dar reducerea indicelui de consum al cafelei surprins de statistici nu este cauzată în totalitate de o reducere 

absolută în consumul de cafea.Un alt aspect al problemei este migrarea cererii de la mărcile premium la cele mai 

ieftine, de o calitate mai scăzută. O analiză a firmei de consultanță Macquarie din Londra, a arătat un transfer de 

cerere între marcile premium și cele mai ieftine de 4-5% doar în ultimul sezon, al 2012. 

În plus, europenii afectați de criză au început să consume cafeaua acasă și au renunțat la ieșiri. "O mare parte a 

consumului era realizat în afara gospodariei, ceea ce era scump, dar oamenii au inversat această tendință", a declarat 

Max Fabian, CEO al Demus, un producător de cafea italian. Acest aspect a afectat atît localurile, care iși pierd 

clienții, dar și mărcile premium de cafea, care erau servite în localuri. Singurele semnale pozitive vin din Germania 

şi Franţa, unde consumul a crescut, criza fiind resimţită la un nivel mai redus. 

 

 

http://www.business24.ro/international/italia/
http://www.business24.ro/international/spania/
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Recapitulare 

1. Organizaţia economică în procesul activităţii ei vitale interacţionează permanent cu 

mediul de afaceri. Una din cauzele principale de intervenire a crizei în cadrul organizaţiilor 

economice, mai ales în întreprinderile industriale, este acţiunea destabilizatoare a mediului 

extern. 

2. O particularitate a mediului de afaceri este caracterul lui dispersat şi schimbător. 

Hotarele mediului de afaceri sunt diluate, de regulă între agenţii lui nu există legături structurale 

(pe orizontală), ceea ce atribuie relaţiilor dintre organizaţie şi mediul de afaceri un caracter strict 

centralizat. 

3. În cazul funcţionării echilibrate a organizaţiei economice interacţiunea ei cu agenţii 

mediului de afaceri are un caracter relativ stabil; la deplasarea centrului obiectivelor, caracteristic 

pentru trecerea întreprinderii la starea de criză, are loc modificarea forţelor de interacţiune cu 

diverşi agenţi ai mediului de afaceri. 

4. Funcţionarea organizaţie aflate în criză depinde, în cea mai mare măsură, de procesele 

dinamice din mediul ei de afaceri. Aceasta impune managementului anticriză sarcina de influenţă 

activă a mediului de afaceri, acordarea unei atenţii sporite factorilor extremali în vederea 

utilizării, sau neutralizării lor pentru stabilizarea situaţiei. 

5. O condiţie a echilibrului între companie şi mediul ei de afaceri este coordonarea 

factorilor transformatori cu cei transacţionari; acest lucru este deosebit de important pentru 

compania ce se confruntă cu necesitatea de depăşire a stării de criză.
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TEMA 3. CICLURILE ECONOMICE ȘI IMPACTUL LOR ASUPRA ACTIVITĂȚII 

COMPANIEI 

3.1. Ciclurile şi etapele activităţii de afaceri  

3.2. Tipologia stării de criză a sistemelor economice 

3.3. Crizele la meganivel şi manifestarea lor în sistemele ierarhic inferioare 

3.1. Ciclurile şi etapele activităţii de afaceri 

În general procesul reproducţiei sociale constă din patru cele mai reliefate etape – 

producţie, distribuţie, schimb şi consum. Decurgerea echilibrată a procesului de reproducţie chiar 

şi în regimul simplei reproducţii (fără creştere) presupune corespunderea cantitativă, ca volum şi 

timp, a tuturor acestor patru etape. În cazul decăderii uneia dintre ele ca volum sau timp sistemul 

trece în regim redus la nivelul fazei inferioare de funcţionare, ceea ce pe de o parte conduce la 

acumularea unei cantităţi de surplus a producţiei din celelalte faze, iar pe de alta – la neobţinerea 

unor mijloace pentru continuarea ciclului de reproducţie. 

Funcţionarea sistemelor economice la macro- şi micronivel presupune devierea lor 

periodică de la regimul normal de acțiune, formând astfel un anumit ciclu [48, p. 61]. 

În ciclul activităţii de afaceri din cadrul macro-sistemelor se delimitează  patru faze 

(figura 3.1): 

1. Declinul (criza). Durează de la câteva luni până la doi ani. În această perioadă are 

loc reducerea volumului de producţie, scăderea preţurilor, acumularea unui surplus de produse, 

micşorarea salariului, disponibilizarea angajaţilor, creşterea numărului de falimente. Cel mai 

mult sunt supuse impactului crizei organizaţiile nemonopoliste - businessul mic. În aspect 

ramural cel mai mult sunt sensibili crizelor producătorii de utilaje, mijloace tehnice de uz casnic. 

Producătorii de bunuri alimentare şi mărfuri de larg consum, în special obiecte de primă 

necesitate, mai puţin depind de fenomenul crizei (linia ab din figura 3.1) . 

2. Depresia (stagnarea). Aceasta ţine de la un an până la trei ani şi reprezintă un 

proces de echilibrare la un nivel nou, inferior (după volum şi termene) al reproducţiei sociale. La 

această fază managementul efectuează măsuri de redresare de mică amploare, nesigure, uneori 

contradictorii. Investitorul se ascunde. Cota procentuală scade.  Societatea, organizaţia se află în 

stare de aşteptare (linia bc din figura 3.1). 
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Fig. 3.1. Fazele ciclului activităţii de afaceri în cadrul macrosistemului 

 

3. Înviorarea (linia cd). Pentru această fază sunt caracteristice înviorări ale activităţii 

de afaceri, creşterea investiţiilor, majorarea preţurilor, extinderea producţiei şi creşterea 

numărului locurilor de muncă. Creşte nivelul dobânzilor. Înviorarea cuprinde în primul rând 

producătorii mijloacelor de producţie şi materiale de construcţii, industria construcţiilor. Apar 

noi întreprinderi. Această fază se încheie prin atingerea nivelului anterior crizei (punctul d). 

4. Avântul. Pentru această fază sunt caracteristice extinderea producţiei  şi creşterea 

investiţiilor (linia de). Apar o mulţime de noi întreprinderi, se implementează tehnologii noi. 

Cresc cursurile acţiunilor, preţurile, dobânzile, salariul. Ia amploare micul business. Concomitent 

cresc rezervele de producţie, creşte tensiunea în bilanţele bancare, sporeşte creditarea 

companiilor de producţie, cresc neproporţional investiţiile în sfera producţiei. Creşte încordarea 

în ce priveşte proporţiile dintre fazele ciclului reproductiv la macro- şi micronivel. Saltul excesiv 

prevesteşte declinul brusc (linia ek), iar după dânsul – iarăşi starea de depresie. 

Organizaţia economică, ca una dintre varietăţile sistemelor economice, în activitatea ei 

vitală, trece de asemenea prin anumite cicluri. Fiecare din aceste cicluri se încheie, de regulă, cu 

trecerea la un nou nivel al procesului reproductiv (superior, inferior, mai larg, mai îngust).  

Ciclul de viaţă al organizaţiei economice de asemenea se delimitează prin  următoarele 

patru faze (figura 3.2): 

1) formarea (linia ab). La această etapă se fac investiţii în organizarea producţiei – 

procurarea utilajului, trainingul personalului etc. Mijloacele cheltuite încă nu se recuperează; 

2) creşterea (linia bc). La această etapă orice investire de mijloace se soldează cu 

creşterea substanţială a capacităţilor de producţie, volumului vânzărilor, profitului. Aceasta e 

faza cea mai progresivă a ciclului de viaţă al companiei, „ora ei astrală”; 
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3) funcţionarea echilibrată (linia cd). La această etapă compania culege recolta, şi 

anume – fără investiţii esenţiale se desfăşoară procesul de funcţionare echilibrată, de obţinere a 

unui venit stabil. Însă în final se uzează utilajul, uzura materială, se uzează moral fondurile fixe 

şi producţia, şi întreprinderea industrială se apropie de declin;  

4) declinul (linia de). Dacă nu este supusă reconstrucţiei, compania treptat stagnează 

şi se autolichidează (punctul e). Însă faptul că compania dispune de cultură tehnologică, de utilaj 

puţin uzat îi asigură posibilitatea de a începe un nou ciclu de viaţă. Pentru aceasta la etapa de 

declin (în punctul r) trebuie găsite şi alocate mijloace (investiţii) în reconstrucţie şi 

reorganizarea companiei. O asemenea manevră va permite depăşirea stării de criză şi înviorarea 

activităţii companiei (linia rk), precum şi creşterea ulterioară, dar deja de la treapta nivelului n 

(nivelul culturii tehnologice obţinut în timpul funcţionării).  

 

Fig. 3.2. Fazele ciclului de viaţă al organizaţiei economice 

 

În concepţia Boston Consulting Group fazele ciclului de viață a companiei pot fi numite 

astfel [36, p.52]: 

- formarea (liniile ab şi rk) – „copilul dificil”; 

- creşterea (linia bc) – „clipa astrală”; 

- funcţionarea echilibrată (linia cd) – „vaca mulgătoare”; 

- declinul (linia de) – „câinele”. 

Terminologia în formularea Boston Consulting Group poate fi implementată de către top-

management în fiecare din cele patru faze. 

Există opinia precum că ciclul de viaţă al unei întreprinderi industriale constituie 

aproximativ 30 de ani. La apropierea de acest hotar top-managementul trebuie să ia o decizie 

radicală cu privire la reorganizarea din talpă  al acesteia, sau la desfiinţarea ei. 
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Există şi diverse opinii privind cauzele şi durata ciclurilor economice la macro- şi micro-

nivel. Printre cele mai cunoscute pot fi numite următoarele sisteme de cicluri: 

- ciclurile lui N.D. Kondratiev (1892-1938). Cauza lor principală este schimbarea 

radicală a bazei tehnologice de producţie, modificarea structurii ei. Durata unor asemenea cicluri 

este de 40 – 60 ani. Kondratiev a afirmat că de rând cu ciclurile mici ale producţiei capitaliste cu 

durata de 8 –10 ani, există şi cicluri mari – de câte 48 – 55 ani,  ce constau din două valuri – 

ascendent şi descendent [51, p. 36112], tabelul 3.1. 

 

Tabelul 3.1.  

Valurile ciclurilor lui Kondratiev [51, p.37-38] 

Nr. 

ciclurilor 

Ascendenţă Descendenţă 

1. (1787 – 1792) – (1810 – 1817) (1810 – 1817) – (1844 – 1851) 

2. (1844 – 1851) – (1870 – 1875) (1870 – 1875) – (1890 – 1896) 

3. (1890– 1896) – (1914 – 1920) (1920 – 1940) 

4. Finele anilor 40 – începutul anilor 70 ai 

secolului XX 

Începutul anilor 70 – mijlocul 

anilor 80 ai secolului XX 

5.  Începutul anilor 90 ai secolului XX – primele 

decenii ale secollului XXI 

 

 

- ciclurile lui Kuzneţ. Forţa lor motrică o constituie progresul în structura 

reproductivă (acestea mai sunt numite reproductive sau constructive). Durata unor asemenea 

cicluri este de circa 20 ani; 

- ciclurile lui Jagler. Temelia acestor cicluri se consideră interacţinea dintre diverşi 

factori creditar-monetari. Periodicitatea lor este de 7-11 ani; 

- ciclurile lui Kitcin au durata de 3 – 5 ani, această ciclitate scurtă reflectă dinamica 

valorii relative a mărfurilor şi materialelor întreprinderii de producţie, adică la baza lor este pus 

ciclul mediu de producţie al companiei, ţinându-se cont de cercetările ştiinţifice şi pregătirea 

producţiei (instrumente, tehnologie, personal, resurse materiale şi financiare) [52, p. 99]. 

Istoria economică şi practica economică contemporană vorbesc despre faptul că avântul şi 

declinul activităţii de afaceri la mega- şi macronivel în mare măsură sunt condiţionate de doi 

factori: 

1) schimbările în mijloacele de producţie ca rezultat al inovațiilor ştiinţifice  (în 

biologie – clonarea animalelor; în agricultură – ingineria celulară a culturilor; în chimia organică 

– sinteza unor produse alimentare; în telecomunicaţii – Internetul, smartphon-uri, etc.); 

2) modificările de amploare în structura politică şi relaţiile economice a statelor în 

direcţia apropierii sistemelor economico-politice la macronivel (Parlamentul European, Uniunea 

Europeană, Tribunalul de la Haaga, Acordul Şenghen, valuta euro etc.). 



63 

 

Dacă salturile tehnologice puțin pot fi prognozabile şi influenţate, apoi procesele politico-

economice la nivel de stat şi suprastat, pe măsura intensificării relaţiilor integraţioniste, devin tot 

mai pronosticabile şi sunt supuse acţiunii administrative. Aceast fapt oferă temei pentru studierea 

activă a proceselor undulare la meganivel în scopul prognozării stării mediului pentru 

organizaţiile economice. 

3.2. Tipologia stării de criză a sistemelor economice 

Clasificarea crizelor care sunt generate de diferiți factori, reprezintă o etapă importantă în 

activitatea organizațională. În mod tradiţional crizele economice se clasifică: după amploare 

(singulare, locale, sistemice); nivelul economic general (mega-, macro-, mezo-, micro-); cauzele 

apariţiei (ciclice, normale, întâmplătoare); forţa impactului (catastrofale, distrugătoare, 

dureroase); durată (pe termen lung, mediu, scurt); sursele de provenienţă (interne, externe, mixte, 

artificiale); posibilitatea de depăşire (depăşire sine stătătoare, depăşire cu asistenţă din exterior, 

ce nu pot fi depăşite) [3. p. 18-19]. 

În funcţie de categoria crizei se elaborează sisteme de măsuri pentru depăşirea acesteia, și 

anume: 

 la macronivel – mijloacele economiei naţionale, inclusiv împrumuturi externe; 

 la mezonivel – mijloacele regiunii, municipalităţii, precum şi subvenţiile din 

bugetul de stat: 

 la micronivel – doar mijloacele organizaţiilor economice (deoarece numai ele 

dispun de bunuri proprii), precum şi prin implicarea administrativă a organelor de stat (judecată, 

procuratură, comisia pentru falimente etc.). 

Procesele de criză la macronivel şi în organizaţiile economice se examinează de 

asemenea în cadrul teoriei de reglementare. Conform acestei concepţii cauza principală a 

modificărilor instituţionale o constituie confruntarea dintre grupurile sociale. 

În general, din punctul de vedere al teoriei reglementării se delimitează următoarele tipuri 

de criză: 

 ca rezultat al „şocului extern” - când dezvoltarea sistemului este blocată de 

insuficienţa resurselor externe; 

 criza structurală - ca rezultat al contradicţiei dintre modul de dezvoltare şi 

dinamica social-economică la macronive); 

 criza sistemului de reglementare - când mecanismul lui nu este în stare să schimbe 

procesele conjuncturale negative; 

 criza procesului de producţie - rezultatul acutizării contradicţiilor din formele 

instituţionale care determină regimul acumulărilor; se dovedesc a fi neviabile legităţile pe care se 
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bazează întreagul sistem de organizare a producţiei, distribuţiei, schimbului şi consumului [3. p.2 

4]. 

Cercetătorul francez R. Buaie delimitează următoarele patru tipuri de crize [14, p. 50]: 

 încălcarea caracterului (din cauza blocării sistemului); 

 încălcarea parţială a sistemului de reglementare; 

 criza sistemului de reglementare; 

 criza regimului de acumulare şi a sistemului de reglementare. 

Starea de criză a sistemelor economice de asemenea poate fi periculoasă din punct de 

vedere sistemologic. Conform acestui concept orice organizaţie economică reprezintă într-un 

anumit fel o totalitate structurată de elemente ce formează un tot întreg și înzestrînd-o cu 

calităţile distincte ale sistemului. Sistemul aflîndu-se permanent în echilibru dinamic, condiţionat 

de necesitatea efectuării procesului de reproducţie ca factor de bază pentru asigurarea viabilităţii 

lui. Graţie acestei calităţi (echilibrului dinamic) sistemul se poate afla în următoarele stări: 

- stabilă - când toate elementele lui funcţionează în regim stabil; 

- cuazistabilă - când partea decisivă a elementelor lui se află în regim stabil, acestea 

pot fi puţine la număr, dar ele trebuie să formeze totalitatea de bază a nucleului sistemului; 

- instabilă - când în instabilitate se află acea parte a elementelor care este în stare să 

scoată sistemul din funcţionare echilibrată şi poate provoca modificarea calităţii lui. 

Aplicativ organizaţiei economice care funcţionează în sistem concurențial, factorii 

principali de stabilizare se află în interiorul sistemului ei şi funcţionarea echilibrată al acestuia 

este asigurată cu ajutorul mijloacelor endogene (interne, proprii). Aceasta deosebind-o calitativ 

de organizaţia ce funcţionează în cadrul sistemului administrativ de repartiţie, unde stabilitatea 

organizaţiilor economice se asigură prin intervenţia din exterior – cu mijloacele instituţiilor 

politico-economice de stat. 

În sistemul macroeconomic administrativ de repartiţie (caracteristic companiilor din 

Corea de Nord, parțial China), echilibrul stabil al întreprinderilor industrial şi al altor organizaţii 

microeconomice se menţine cu ajutorul intervenţiei din exterior pe următoarele canale: 

 planul de fabricare şi realizare a producţiei (comanda de stat); 

 planul financiar (preţul de cost al producţiei şi profitul); 

 planificarea muncii (numărul de personal, tarificaţia şi fondul de retribuţie a 

muncii); 

 planul construcţiilor capitale (volumul de investiţii în producţie şi sferele conexe) 

etc. 
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Dat fiind faptul că în acest sistem partea principală a funcţiei de repartiţie a resurselor o 

asumă aparatul central de stat, apoi acesta îi deleghează respectiv funcţiile şi responsabilităţile 

pentru funcţionarea echilibrată, fără crize a întreprinderilor industriale şi altor formaţiuni 

economice din subordine. 

Din acest punct de vedere starea de criză a organizaţiei poate fi considerată ca rezultat al 

introducerii consecvente de către o anumită forţă străină, în cazul dat sistemul de stat, a 

regimului tranzitoriu de funcţionare pentru trecerea într-o nouă calitate (restructurarea 

organizatorică, schimbarea profilului de producţie, lichidarea etc.). În acest caz şi scoaterea 

organizaţiei din criză se va efectua de sus – de către organele de stat superioare sau de către 

organizaţiile economice abilitate. 

Starea de criză a organizaţiei din sistemul administrativ de repartiţie al (macro-) 

economiei naţionale reprezintă manifestarea crizei ultimei, la nivelul unei organizaţii inferioare 

din subordine. Dacă asemenea organizaţii la nivel macroeconomic, aflate în criză, vor constitui o 

parte esenţială a economiei naţionale, atunci şi ultima trebuie considerată ca fiind în criză. 

O asemenea interacţiune dialectică dintre macro- şi micronivelurile sistemului 

administrativ de repartiţie formează tendinţe de dezvoltare economică şi în acelaşi timp 

presupune posibilitatea de reglementare a disproporţiilor apărute prin intervenţii  administrativ-

economice centralizate. Crizele din sistemele economice ale Uniunii Sovietice şi altor state cu 

orientare socialistă constituie rezultatul imperfecţiunii mecanismului de reglementare a dinamicii 

macro- şi microeconomice, precum și o consecinţă a erorilor administrative concrete în temei la 

macronivel. Aceasta nu exclude posibilitatea elaborării unui asemenea mecanism şi construcţia 

unei economii socialiste de tip progresiv, ca sistem economic adaptiv, autoreglabil, armonios 

[55, p. 39].   

În calitate de analogie (cu o anumită aproximaţie) cu sistemul socialist poate fi examinat 

sistemul marilor corporaţii diferenţiate de producţie (conglomerate), în care întreprinderile de 

producţie funcţionează sub formă de filiale, fără drept de dispoziţie asupra bunurilor şi limitate în 

soluţionarea problemelor privind investiţiile, nomenclatura şi volumul producţiei, segmentele de 

piaţă etc. În esenţa ei calitatea administrativă a corporaţiilor de producţie are o mare asemănare 

cu întreprinderile socialiste de producţie, în special cu cele orientate spre piaţa externă. De aici 

rezidă că şi starea de criză a unor asemenea filiale poate fi clasificată ca rezultat al activităţii 

managementului aparatului central de gestiune a corporaţiei. 

În acest context şi ieşirea filialei de producţie din criză este posibilă cu ajutorul 

mijloacelor metropolei. Prin urmare, şi managementul anticriză în corporaţie trebuie să se 

concentreze la nivelul superior corporativ şi doar fragmentar (în unele elemente tehnologice) – la 

nivelul filialelor de producţie (adică a secţiilor cu conturi de decontare). 
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În această situaţie centrul de greutate al eforturilor pentru asigurarea stabilităţii 

corporaţiei ca sistem economic se concentrează la nivelul managementului superior. Aceasta 

conduce la utilizarea incompletă a resurselor vitale, capacităţilor de supravieţuire ale 

subdiviziunilor de producţie inferioare, ceea ce se poate califica drept una din contradicţiile 

sistemului capitalist de gestiune a economiei.  

În sistemologie există concepţii conform cărora sistemele complexe (în cazul dat – 

corporaţiile) se află permanent în stare de quazistabilitate, acestora ne fiind aplicabile legile 

sistemelor stabile (unele sisteme tehnice, tehnologice de producţie şi alte sisteme). 

În literatura de specialitate pentru estimarea stării quazistabile a sistemelor se utilizează 

termenul „perioadă de tranziţie”, ce defineşte starea în care sistemul, sau un anumit indicator 

important al acestuia se modifică în mod calitativ [9, p.106]. 

În calitate de criterii ale perioadei de tranziţie se recomandă următoarele categorii: 

1) procesul de adaptare (A), ce arată cum sistemul se acomodează la schimbările 

(S) din mediu (intern şi extern); 

2) procesul distructiv (D), care arată cum sistemul își reduce complexitatea 

(entropia); 

3) procesul sinergetic de formare (C), ce arată cum sistemul îşi ridică nivelul de 

complexitate. 

În acest caz viteza cu care decurg procesele sus menţionate poate fi exprimată în modul 

următor: 

dt

dA
A

v
 ;      

dt

dS
S

v
 ;     

dt

dD
D

v
 ;     

dt

dC
C

v
 , 

unde dt este adaosul de timp. 

De aici: 

coeficientul de adaptare  
dS

dA

S

A
K

v

v

A
 ; 

coeficientul sinergiei 
dD

dC

D

C
K

v

v

C
  

Astfel, perioadele de tranziţie în sisteme sunr clasificate după trei niveluri: 

1) gomeostatic  - modificarea în direcţie pozitivă sau negativă în limitele ce nu 

modifică structura organizaţiei şi componeţa elementelor ei; în cazul modificării pozitive 

coeficientul Ka = 1, iar Kc > 1; în cazul  modificării negative Ka < 1, iar Kc = 1; 

2) inovaţional - modificarea în stare de criză a structurii organizaţiei şi elementelor 

din componenţa ei; în cazul modificării pozitive Ka > 1 şi  Kc > 1; în cazul  modificării negative 

Ka < 1, iar Kc < 1; 
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3) bifurcat – sunt modificările catastrofale ale structurii şi elementelor constructive 

ale organizaţiei; în cazul direcţiei lor pozitive (transformărilor revoluţionare de îmbunătăţire) 

coeficientul Ka < 1, iar Kc >> 1; în cazul  modificării negative (distrugere) Ka = 1, iar Kc << 1. 

Aplicativ organizaţiilor aflate în stare de criză poate fi considerat relevant cel de al doilea 

nivel („inovaţional”) de tranziţie ale acestora, când există un număr mare de elemente de ambele 

calităţi, suficiente pentru modificarea calitativă progresivă sau regresivă a sistemului. 

Concomitent cel de al doilea nivel al stării de tranziţie a organizaţiei economice caracterizează 

aflarea ei într-o fâşie de oscilaţii destul de largă ca amplitudine în jurul echilibrului stabil al 

procesului reproductiv. Cât priveşte cel de al treilea nivel (bifurcat), acesta reprezintă procesul de 

distrugere a organizaţiei şi de trecere a ei într-o nouă calitate. Aceasta permite ca managementul 

organizaţiei în perioada de tranziţie să fie numit management falimentar. 

Din terminologia sus menţionată pentru criza companiilor cel mai mult corespunde  

nivelul al doilea a stării de criză – „inovaţional”, ce caracterizează predispunerea lui pentru 

efectuarea modificărilor calitative. 

Conceptul sistemic în gestiunea anticriză presupune analiza stărilor şi proceselor prin care 

trec organizaţiile economice și examinariea elementelor sistemelor de nivel superior. 

3.3. Retrospectiva crizelor meganivelului şi manifestarea lor în sistemele ierarhic inferioare 

Istoria dezvoltării civilizaţiei vorbeşte despre faptul că în economia agenţilor economici 

independenţi se acutizează problemele funcţionării lor coordonate. Anterior asemenea probleme 

apăreau în limitele economiei unor state aparte, iar începând cu a doua jumătate a secolului XIX  

au început să fie frecvente mai întâi pe arenă internaţională, apoi şi la nivelul economiei 

mondiale. 

Prin aceasta se explică  într-o anumită măsură concepţiile economiştilor teoreticieni din 

secolul XVIII şi prima jumătate a secolului XIX cu privire la posibilitatea autoreglării, 

autoorganizării - lipsa de crize în economia capitalistă (bazată pe concurenţa libreră). Teoriile 

diametral opuse, atrăgătoare în prima jumătate a secolului XX, cu privire la economia socialistă 

lipsită de crize au devenit nepopulare din anii 80 ai secolului XX, când economia ţărilor 

socialiste a început să se confrunte cu probleme serioase privind destabilizarea echilibrului dintre 

producţie şi distribuţie. Reglementarea maselor în continuarea extindere a economiei naţionale, 

deja nu mai putea fi asigurată exclusiv cu metode administrative de repartiţie, din care cauză au 

apărut crizele. Astfel către mijlocul secolului XX în economia mondială s-au profilat clar două 

tendinţe contradictorii: 

1) intensificarea necesităţilor de reglementare administrativă a producţiei şi distribuţiei în 

cadrul economiei capitaliste; 
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2) accentuarea necesităţii de implementare pe scară largă în economia socialistă a 

principiilor concurenţei de piaţă pe baza deetatizării şi a privatizării. 

Ulterior ambele tendinţe au căpătat amploare. Drept consecinţă au avut loc schimbări 

mari în sistemul economic al ţărilor capitaliste în direcţia intensificării reglementării economice 

transnaţionale. Cât priveşte sistemul socialist de gospodărire, apoi acesta prin anii 90 ai secolului 

XX a suportat modificări esenţiale în direcţia extinderii bruşte a metodelor de piaţă în gestiunea 

economiei [14, p. 56]. 

După cum s-a menţionat mai sus, crizele constituie una din etapele ciclului de viaţă a 

sistemului, ele fiind un fenomen neplăcut, dar logic normal. Scopul principal al oricărui 

management anticriză fiind prevenirea şi depăşirea crizei cu pierderi minime. 

Esenţa crizei economice ca una din etapele ciclului de viaţă al activităţii de afaceri constă 

în producerea unui surplus de mărfuri în raport cu cererea solvabilă, fapt ce conduce la 

încălcarea echilibrului în proporţiile procesului de reproducţie. 

Profesorul D.V. Valovoi  în lucrările sale delimitează trei etape ale ciclului activităţii de 

afaceri, ceea ce coincide cu perioadele respective ale modificărilor calitative din sistemul 

mondial de organizare a economiei (capitalismul clasic, imperialismul, sistemul financiar 

mondial) [47, p. 31-33]. 

La prima etapă a cercetărilor ciclurilor economice pot fi atribuite lucrările lui K. Marx 

[37, p. 103] (1818-1883). 

Astfel, printre cele mai evidente crize ale mega- şi macrosistemelor au fost menţionate 

următoarele: 

La cea de a doua a cercetărilor ciclurilor economice pot fi atribuite lucrările lui Jon 

Meynard Keins (1883-1946) şi a contemporanilor săi (anii 30 – 60 ai secolului XX). Aceasta a 

coincis cu perioada de internaţionalizare a capitalului, precum şi cu înteţirea motivaţiei pentru 

reglementarea de stat a activităţii de afaceri în economia de piaţă. 

Concluzia principală la care a ajuns J.M. Keins rezidă în faptul că crizele economice 

(depresia, stagnarea) sunt inevitabile în condiţiile capitalismului clasic şi sun consecinţele naturii 

însăşi a relaţiilor de piaţă ce îi sunt caracteristice. Deoarece economia de piaţă conţine elemente 

de monopolism, apoi preţurile şi salariul  devin în aceste condiţii neflexibile, ceea ce provoacă  

disproporţii şi scăderea cererii, acumularea surplusurilor de mărfuri, şomajul etc. Depăşirea 

manifestărilor de criză în ciclurile economice Keins o vedea în implicarea consecventă 

porţionată a statului în economie pentru stimularea cererii globale. Teoria multiplicatorului 

propusă de el a permis analiza în profunzime a ciclurilor activităţii de afaceri şi elaborarea pe 

această bază  a măsurilor de implicare a statului în anumite sfere  fost postulatul pentru 

prevenirea crizelor acute [33, p. 221]. 
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Etapa a treia, contemporană, a cercetării ciclurilor de funcţionare a economiei  începe pe 

la mijlocul anilor 60 ai secolului XX. Această perioadă se caracterizează prin formarea intensă a 

conglomeratelor transnaţionale, precum şi prin sistemul financiar unic, care uneşte tot mai mult 

economiile diverselor state într-un sistem economic  integru, global, ordonat. 

Tabelul 3.2  

Crizele mega- şi macrosistemelor 

Anii Țara Anii Țara 

1825 Anglia 1937  mondială; 

1836 Anglia şi SUA 1948 – 1949 SUA, Canada; 

1847 Europa 1953 – 1954 mondială; 

1857 Europa, America (prima 

criză mondială) 

1957 – 1958  

 

mondială; 

1873 – 1878 Europa, SUA 1973 – 1975  

 

mondială (cea mai profundă din 

anii postbelici); 

1900 – 1903  mondială 1982   Mexicană, internaţională, a 

datoriilor 

1907 mondială; 1985 – 1989 criza economiilor (mondială); 

1920  mondială; 1997  criza financiară din Asia; 

1929 – 1933 mondială (cea mai 

distrugătoare); 

1998 -1999 

 

criza financiară din Rusia (ca 

jertfă a crizei Asiatice); criza 

financiară mondială 

2008 - prezent Criza economică SUA, Uniunea Europeană 

 

Valurile (avânt, declin) activităţii de afaceri sunt capabile să dezechilibreze puternic 

economia ţării, să provoace conflicte sociale din cauza instabilităţii businessului şi insuficienţei 

locurilor de muncă pentru populaţie. De aceea managementul administrației publice este 

interesat în prevenirea declinurilor puternice, care după cum confirmă istoria și situația 

economică curentă din SUA și UE, intervin inevitabil după perioadele de avânt şi randament. 

Pentru a acţiona asupra unor asemenea procese la macronivel, precum şi la nivelul organizaţiilor 

comerciale primare trebuie cunoscute cauzele crizelor. 

Despre cauzele crizelor economice  au existat şi mai există o mulţime de păreri. Iată 

unele din acestea tabelul 3.3): 

Tabelul 3.3.  

Cauzele crizelor economice [47, p. 83] 

Autorii Cauzele crizelor economice 

K. Marx Ciclurile reproducţiei capitaliste ca urmare a contradicţiei principale a 

modului capitalist de  producţie, rezidă în caracterul social al 

producţiei şi caracterul privat de însuşire a rezultatelor ei. Acumularea 

unor asemenea contradicţii conduce la disproporţii acute în reproducţia 

capitalistă, la polarizarea veniturilor, şomaj, reducerea capacităţii de 

cumpărare, diminuarea cererii. 

F.A. Haiec  Investirea prea mare, finanţarea de prisos din partea statului (credite 
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facilitare, comenzi de stat foarte avantajoase, scutiri fiscale) a 

corporaţiilor. Aceasta duce la acumulările prea mari de profit şi 

extinderea neechilibrată a producţiei, cererea la care în perspectivă 

diminuează brusc. 

Y. Shumpeter Fiecare fază a ciclului reproductiv îşi are tabloul său psihologic, ce 

formează atitudinea respectivă faţă de investiţii. 

Panica provocată de criză îngustează activitatea investiţională şi invers 

avântul  stimulează competiţia pentru investiţii,  care ulterior conduce 

la acumularea lor de prisos şi la reducerea bruscă a cererii. 

U.S. Jevone Acţiunea solară – clima – recolta.  Aceşti factori ai naturii determină 

cererea agricultorilor, care influenţează funcţionarea ramurilor ce  o 

deservesc.  

J. Soros Sistemul economic de piaţă în esenţa sa este imperfect. Pieţele 

financiare în esenţa lor sunt instabile. Scurgerile de capital de la 

periferie în centru conduce la acumulări de prisos şi dezechilibrarea 

procesului investiţional. 

J.M. Keins Cauza cea mai tipică a crizei nu este creşterea dobânzii, ci căderea 

eficienţei maximale a capitalului, provocate de criză. 

K. Makkonnell,  

S. Briu 

Situaţia nefavorabilă de stagnare a economiei apare în cazul, când 

investiţiile globale devin mai mici în raport cu mărimea amortizării. 

 

După cum rezultă din explicaţiile de mai sus a cauzelor crizelor, cu toate că existenţa 

unui amplu material factologic, fenomenul economic dat rămâne încă insuficient studiat, mai ale 

mecanismul lui de apariţie. Concomitent referitor la logica de dezvoltare a crizelor există o 

certitudine destul de clară. 

Cât priveşte procesele din economia naţională în perioada postsovietică, apoi aici, invers, 

opiniile privind apariţia stării de criză şi mecanismul apariţiei ei  în ansamblu coincid.  Însă 

referitor la evoluţia crizei în anii 90 ai secolului trecut şi primului deceniu aş secolului XXI se 

expun idei diferite şi se propun diverse soluţii pentru depăşirea ei. Aceasta e şi firesc, deoarece 

depăşirea crizei la macronivel este chemată să îmbunătăţească situaţia în organizaţiile economice 

inferioare, mai ales a celor industriale, care au fost cel mai mult afectate.  

Orice criză economică poartă trăsături atât comune cu alte fenomene asemănătoare, cât şi 

speciale, care sunt condiţionate de specificul economiei naţionale şi a agenţilor economici. 

Referitor la principala trăsătură tipică a crizelor economice la diverse niveluri ale 

economiei a fost formulată şi ideea, precum că aceasta „...constituie insuficienţa resurselor 

pentru exercitarea eficientă a funcţiilor întreprinderii, corporaţiei, complexului economiei 

naţionale a ţării, sau economiei mondiale în ansamblu” [47. p. 90]. O asemenea definiţie 

universală nu indică însă cauza lipsei acestei resurse pentru funcţionarea eficientă şi, prin 

urmare, nu are utilitate aplicativă. Şi totuşi nu insuficienţa resurselor, ci nerestituirea mijloacelor 

în rezultatul ciclului reproductiv constituie principala trăsătură tipică a crizei din organizaţie la 

macro sau micronivel. Dacă nu există rotaţia deplină a investiţiilor – avem de a face cu colapsul 
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reproductiv (îngustarea, stagnarea, criza). Nu avem unde aloca banii (statului sau companiei) – 

încetinirea şi încetarea creşterii, criza.  

În acest context sarcina centrală a managementului anticriză devine găsirea unor noi nişe 

reproductive  pentru organizaţia economică sau economia naţională. 

De asemenea un interes metodologic îl prezintă modelul elaborat de J. Soros al procesului 

de intrare în starea de criză a mega- şi macrosistemelor prin prisma dinamicii activităţii de 

afaceri a conglomeratelor (complexelor de apărare, ce aplică tehnologii de ultimă oră). Conform 

acestei scheme conceptuale, conglomeratele având un coeficient înalt al randamentului, adoptă 

decizia de a-şi vinde acţiunile la preţuri mari, iar încasările le orientează spre procurarea 

companiilor, acţiunile cărora s-au vândut cu un coeficient mai mic al randamentului. [44, p. 57-

60]. În rezultatul acestei operaţiuni rentabilitatea acţiunilor conglomeratului creşte artificial. 

Pentru menţinerea creşterii cursului acţiunilor conglomeratele sunt nevoite să procure noi 

companii. Însă vine perioada de limită a acestor posibilităţi şi începe recesiunea rapidă. În 

totalitate acest proces  se înscrie în două etape: 1) de avânt; 2) de declin. La prima (1) etapă se 

încă nu se recunoaşte tendinţa de creştere a preţului acţiunilor conglomeratelor după cum se 

observă în figura 3.3. Apoi intervine etapa accelerării (2), când tendinţa de creştere este 

recunoscută de către investitori şi se intensifică de către opinia dominantă preconcepută. Poate 

exista perioada verificării (3), când  cursul acţiunilor scade, dacă continuă să existe opiniii 

preconcepute de tendinţă, atunci ajiotajul se înteţeşte (4). 

Ca urmare intervine momentul adevărului (5), când situaţia reală nu mai poate 

corespunde aşteptărilor exagerate, după care perioada semiîntunericului (6), când oamenii 

continuă să-şi facă jocul, deşi nu mai cred în el. În final se atinge punctul tranziţiei (7), când 

tendinţa începe să se atenueze, iar opinia preconcepută începe să dea rezultate inverse, ceea ce 

duce la mişcarea catastrofală în direcţie opusă (8) sau la fiasco.  

 

Fig.3.3. Modelul procesului de intrare în criză a mega- şi macrosistemelor prin prisma 

dinamicii activităţii de afaceri a conglomeratelor [47, p. 93] 
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Crizele la meganivel influenţează esenţial asupra sistemelor economice ierarhic inferioare 

– formaţiunilor la macro- şi micronivel, ceea ce se manifestă în colapsurile economiei naţionale 

(inflaţie, bilanţ negativ de plăţi, scăderea cererii, declinul producţiei, şomaj) şi în scăderea 

activităţii de afaceri a organizaţiilor economice inferioare. Concomitent primul val al crizei 

înseamnă ruinarea micului business, valul al doilea – ruinarea businessului mediu şi în final cel 

de al treilea val aduce zguduiri serioase în mediul corporaţiilor. O asemenea dialectică de apariţie 

şi extindere a proceselor de criză în sistemele economice de diverse niveluri oferă posibilitate 

managementului la mega-, macro-, mezo- şi micro-ivel să elaboreze o eficientă strategie 

anticriză. Totodată este important să se ia în considerare şi faptul că crizele la mega- şi 

macronivel reprezintă una din etapele relativ scurte în activitatea vitală a sistemelor economice. 

Ştiinţa contemporană şi practica managementului dispune de tehnologii destul de eficiente pentru 

profilactica şi depăşirea crizelor. Din acest punct de vedere creşte importanţa analizei şi 

pronosticării megatendinţelor în economie şi a manifestărilor lor posibile la macro- şi 

micronivel. 

Exemplu 

Compania Eastman Kodak este unul dintre cele mai emblemtice nume din industria mondială a fotografiei 

şi a fost înfiinţată în urmă cu 131 de ani. Ultimii ani s-au dovedit însă o încercarea grea pentru companie, care nu a 

mai reuşit să ţină pasul cu avansul tehnologic şi nu s-a adaptat noilor cerinţe după apariţia fotografiei digitală. 

Compania Eastman Kodak, pionier în domeniul aparaturii foto, a demarat în ianuarie 2012 procedura de 

insolvenţă, declarând că are datorii în valoare de 6,8 miliarde de dolari.  

Doar în cel de-al treilea trimestru din 2011, compania a înregistrat pierderi în valoare de 222 milioane de 

dolari, fiind al nouălea trimestru din ultimii trei ani în care compania a înregistrat pierderi. 

Veniturile Kodak au scăzut cu jumătate din 2005 şi până acum, ajungând la 7,2 miliarde în 2011. Cel mai 

mare creditor neasigurat al Kodak este Bank of New York Mellon, care deţine obligaţiuni neasigurate emise de 

companie în valoare de 776 milioane de dolari.  

Compania cu sediul la New York a arătat în documentele înaintate Curţii de Insolvenţă din Manhattan că 

deţine active în valoare de 5,1 miliarde de dolari şi are datorii de 6,8 miliarde de dolari.  

Grupul bancar Citigroup a aprobat un credit de 950 de milioane de dolari pentru a ajuta Kodak să-şi 

continue operaţiunile cât timp se află în insolvenţă.  

La începutul lunii ianuarie 2012, compania Eastman Kodak a început un demers disperat, sperând că 

vânzarea de active şi în special a unei părţi din brevetele deţinute o va ajuta să evite intrarea în insolvenţă. Pe fondul 

speculaţiilor, acţiunile Kodak au scăzut atunci cu 28%. 

Însă activele valoroase pe care le deţine compania i-ar putea asigura totuşi un viitor. Potrivit analiştilor, 

Kodak ar putea obţine între 2 şi 3 miliarde de dolari pentru brevetele pe care le deţine, dacă ar găsi cumpărătorii 

potriviţi. Totodată, şi divizia de imprimante şi tuşuri a avut o evoluţie de invidiat, vânzările acestei unităţi au 

înregistrat o creştere de 44% în cel de-al treilea trimestru a anului 2009 faţă de perioada similară din 2010. 

Kodak are 19.000 de angajați, care ar putea fi afectați de procesul de restructurare. În zilele sale de "glorie", 
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în anii 1980, compania avea nu mai puțin de 145.000 de angajați în întreaga lume. 

Pentru a trece de situația create, conducerea companiei a anunțat că se va concentra pe procesarea foto, 

accesoriile pentru camere foto și video, baterii și pe imprimantele cu jet de cerneală. De asemenea, Kodak vrea să fie 

tot mai prezentă în mediul online, cu servicii din zona procesării de imagine. 

 

Recapitulare 

1. În cadrul sistemelor economice la macronivel pot fi delimitate 4 faze ale ciclului 

activităţii de afaceri: declinul (criza), depresia (stagnarea), înviorarea, avântul, care 

periodic se repetă în organizaţiile ce se dezvoltă. 

2. În ciclul de viaţă a organizaţiilor economice cel mai evident se profilează 4 faze: 

formarea, creşterea, echilibrul şi declinul. 

3. Crizele la meganivel reprezintă rezultatul saturării economiei mondiale cu subiecţi 

macroeconomici ce se dezvoltă autonom odată cu rămânerea în urmă a funcţiilor 

reglementatorii a centrelor economice mondiale. 

4. Crizele economice fac parte din esenţa capitalismului şi sunt inevitabile în condiţiile 

concurenţei libere. 

5. Creşterea şi scăderea bruscă a activităţii de afaceri sunt în stare să dezechilibreze 

economia naţională, din care cauză creşte interesul statului pentru reglementarea şi 

atenuarea acestor valuri în scopul profilacticii crizelor. 

6. Criza economică de la hotarul secolelor XX şi XXI în spaţiul post-sovietic constituie unul 

din elementele componente ale crizei profunde a sistemului, provocată de schimbul 

modului de producţie, al suprastructurii politice, de noua situaţie geopolitică a regiunii 

precum şi de o seriei de factori ce ţin de mentalitate (tradiţii, obiceie, valori prioritare, 

forme de gocpodărire şi convieţuire etc.). 

7. Crizele mondiale deformează economia statelor acţionează negativ asupra funcţionării şi 

dezvoltării organizaţiilor economice inferioare, ceea ce necesită o analiză sistematică a 

dinamicii economice la mega-, macro- şi micronivel, întocmirea pronosticurilor de 

dezvoltare, elaborarea şi realizarea unor măsuri preventive de protecţie, în primul rând 

din partea statului. 
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TEMA 4. MEGATENDINŢE ALE ECONOMIEI CONTEMPORANE ŞI 

MANIFESTĂRILE ACESTORA LA MACRO- ŞI MICRONIVEL 

4.1.Megatendinţe în cadrul economiei contemporane 

4.2.Criza sistemului capitalist de conducere 

4.3. Tendinţe contemporane în economia naţioanlă 

 

Dezvoltarea tehnico-științifică, creşterea dimensiunilor producţiei şi a volumului 

consumului condiţionează necesitatea perfecţionării sistemelor legate de activitatea de producție 

şi reglementarea relaţiilor de distribuţie. Creşterea gradului de saturaţie şi majorarea volumului 

de resurse naturale utilizate, precum şi accelerarea ritmică a proceselor de reproducţie complică 

sarcina de coordonare socială, chemată să asigure dezvoltarea în ascendenţă a economiei 

mondiale fără pierderi esenţiale la macro- şi micronivel din cauza neechilibrării producţiei şi 

consumului. 

Practica socială însă vorbeşte despre imperfecţiunea sistemelor şi mecanismelor existente 

de coordonare a producerii şi consumului în special la meganivel, ceea ce se reflectă negativ 

asupra dinamicii economice a macro- şi microsistemelor şi asupra profilaxiei fenomenelor de 

criză. Astfel studierea cauzelor şi factorilor, monitoringul megatendinţelor din economie au o 

importanţă aplicativă importantă pentru gestiunea anticriză la nivel de stat, regional şi de firmă. 

4.1. Megatendinţe în cadrul economiei contemporane 

Pe măsura dezvoltării comunicaţiilor economice complex ale statelor lumii (economiile 

naţionale) acestea tot mai mult încep să coordoneze reciproc şi concresc într-un sistem economic 

mondial unic. O revoluţie în acest proces a făcut reţeaua globală Internet, unificarea statelor 

Uniunii Europene, fapt ce a schimbat radical  sistemul de comunicare atât la nivel internaţional, 

cât şi la nivel de interfirmă. 

La meganivel, o trăsătură caracteristică a proceselor economice contemporane este 

schimbarea accelerată a mediului, care se manifestă și la nivel de stat inclusiv în statele cu 

sisteme relativ conservative: Marea Britanie, Japonia, India, Rusia etc. 

Modificări serioase suportă de asemenea mediul intern şi extern al organizaţiilor de 

producţie, de aprovizionare şi desfacere şi a altor organizaţii comerciale. O particularitate a 

funcţionării cărora este dependenţa în creştere faţă de schimbările situaţionale la meganivel, cum 

ar fi manifestarea globalizării economiei mondiale. De aceea întocmirea la timp a unor prognoze 

corecte privind starea de criză a organizaţiei economice presupune studierea în profunzime a 

megatendinţelor şi manifestărilor acestora sub formă de crize la nivelul organizaţiilor primare. 



75 

 

La general megatendinţele dezvoltării contemporane se caracterizează prin următoarele 

procese complexe: 

1) transformarea ştiinţei fundamentale ale forţelor de producţie ce revoluţionează 

activitatea de producţie şi economia (Internetul, bioingineria celulară, alimentele sintetice, 

materialele de compoziţie, tehnologia smart, nanotehnologia, materialele cu însuşiri programate 

etc.); 

2)  globalizarea şi diversificarea economiei cu deplasarea de la structurile ierarhice  

spre organizaţiile de reţea (de la formaţiunile unidimensionale rigide la organizaţiile  construite 

în baza implicării unei multitudini de colaboratori dispersaţi, colaborând prin intermediul reţelei 

de computere pentru executarea autonomă a sarcinilor aşa numiţilor „manageri în halate de 

casă”; 

3) universalizarea dreptului la reglementarea relaţiilor interpersonale, 

interorganizaţionale şi interstatale; 

4) itelectualizarea relaţiilor la nivel interpersonal, interorganizaţional şi interstatal; 

Revoluţia tehnico-ştiinţifică actuală  se soldează cu modificări de proporţii în activitatea 

de producţie, încât practic fiecare deceniu face corectări esenţiale în vectorul economic rezultant 

la meganivel, precum şi în sistemele ierarhic inferioare (la macro- şi micronivel). 

Dacă în anii 80 ai secolului XX în vectorul integrativ al dezvoltării sociale  predominau 

asemenea accente ca informatizarea, tehnologiile avansate, globalizarea economiilor naţionale, 

în anii 90 figurau asemenea direcţii de dezvoltare ca prosperarea economiei mondiale, socialism 

de piaţă, stilul global al vieţii, rolul personalităţii, perfecţiunea spirituală, atunci anii 2000 se 

caracterizează prin tehnologizare înaltă, lupta concurențială acerbă, unificarea piețelor de 

desfacere, suprasăturația acestora, etc. 

Permutarea centrului intereselor sociale spre globalizarea economiei şi culturii, 

umanizare şi spiritualizare a introdus corective în priorităţile organizatorice ale managementului, 

care în prezent sunt determinate de următoarele orientări: integrarea companiilor, organizaţiile de 

reţea, adaptarea funcţionării, structurile organistice de gestiune, managementul anticriză. 

O importanţă principială are faptul că în prezent crizele nu sunt caracteristice numai 

sistemelor macroeconomice tranzitorii (economia tranzitorie din ţările fostului lagăr socialist, a 

ţărilor din America Latină), dar din 2008 și sistemelor macroeconomice relativ echilibrate 

(economia Japoniei, a Uniunea Europeană, SUA, etc.). Acest fapt actualizează problematica 

managementului anticriză nu numai la micronivel, ci şi la macronivel. Concomitent cercetarea 

dinamicii crizei macroeconomice are importanţă aplicativă nu numai pentru statele cu orientare 

capitalistă stabilă, ci şi pentru organizaţiile economice din alte ţări, deoarece globalizarea  

economiei conduce la prevalarea valurilor de criză care trec frontierele de stat. 
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4.2. Criza sistemului capitalist de conducere 

În prezent, gestiunii contemporane anticriză se atribuie nu numai organizaţiile economice 

economice, ci şi sistemele macroeconomice, chemate să reglementeze activitatea unor asemenea 

organizaţii, să creeze condiţii pentru motivarea businessului şi funcţionarea lui stabilă. Din acest 

punct de vedere capătă interes sporit analiza factorială a proceselor de criză la macronivel, a 

mecanismelor  şi dinamicii de perspectivă. 

Pentru managementul anticriză naţional o importanţă deosebită are studierea proceselor 

de criză din sistemele capitalismului clasic pentru elucidarea impactului lor asupra dinamicii 

macro- şi microeconomică, precum şi pentru întocmirea schemei probabile a economiei 

naţionale la nivel de stat şi de firmă în perioada postreformă. 

Referitor la tendinţele istorice de dezvoltare a sistemelor macroeconomice în diverse 

perioade au fost formulate mai multe idei şi concepţii ştiinţifice. 

Teoreticienii capitalismului din sec. XVIII A Smith, L. Ricardo, J. Michelle, J.B. Say şi a. 

exceptau posibilitatea de criză în acest sistem, considerându-l suficient de autoreglabil în 

dezvoltarea sa. Însă pe măsura saturării economiei mondiale cu organizaţii economice autonome 

orientate spre piaţă, bazate pe concurenţa liberă şi relaţiile de piaţă, au început să se profileze 

dezechilibre şi stagnări, trcînd la etape regresive de dezvoltare a sistemelor macroeconomice. 

Aceasta într-o anumită măsură a servit drept fundament pentru concepţia lui K. Marx despre 

tendinţa istorică a acumulărilor capitaliste în perioada capitalismului premonopolist (sec. XIX). 

În lucrarea sa  filosofico-economică, remarcabilă ca argumentare şi logică ştiinţifică, „Capital” 

(1867) K. Marx a fundamentat concluzia despre perspectiva istorică negativă a modului capitalist 

de producţie [37]. 

Însă în procesul de dezvoltare a economiei capitaliste au început să se intensifice procese 

de coordonare a activităţii numeroaselor companii independente, ceea ce s-a soldat cu 

concentrarea şi centralizarea capitalului, prin comasarea şi „înghiţirea” întreprinderilor mici de 

către corporaţiile mari Formarea intensă a unor asemenea structuri economice a creat premisele 

pentru o destul de eficientă coordonare a economiei de piaţă la macronivel şi profilaxia 

pierderilor sociale din cauza activităţii necoordonate a agenţilor economici. 

Unul din primele cercetări ai transformărilor capitaliste, ce au avut loc la începutul sec. 

XX, a fost lucrarea lui V.I. Lenin „Imperialismul ca stadiu superior al capitalismului” (1918). În 

această lucrare au fost formulate principalele semne ale stadiului imperialist al capitalismului şi 

se fundamentează concluzia despre perspectivele lui istorice negative. 
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Însă practica economică şi de data aceasta s-a dovedit a fi destul de inventivă şi nu a 

admis prăbuşirea sistemului nou format al economiei de piaţă bazat pe concurenţă. Aceasta s-a 

realizat prin intensificarea funcţiilor coordonatoare ale statului.  

Una din teoriile de bază privind participarea statului la reglementarea economiei 

capitaliste (aşa numita „politrică a activităţii”) este lucrarea fundamentală a lui J. M. Keins 

„Teoria generală a ocupării forţei de muncă, a dobînzii şi a banilor.” (1934). Concluzia 

principală a concepţiei teoretice date este teza despre faptul că statul  poate şi trebuie să 

reglementeze indirect procesele macroeconomice şi activitatea organizaţiilor economice prin 

stimularea cererii globale şi menţinerea unui anumit nivel al inflaţiei. Experienţa administraţiei 

americane a lui F. Ruzvelt, care a aplicat recomandările acestui savant englez, a constituit o 

confirmare a ideii privind posibilitatea reglementării de către stat a economiei capitaliste şi 

atingerii rezultate pozitive considerabile - ieşirea din criză şi dezvoltarea accelerată. 

O autoritate recunoscută în domeniul teoriei şi practicii statului la reglementarea 

economiei de piaţă este cel de al doilea cancelar al Germaniei L. Erhard (1897-1977). Ideile lui 

cu privire la „economia de piaţă socială”, planificarea indicativă şi-au găsit aplicare practică 

reuşită, rezultatul cărui fapt a fost „Minunea germană” – o creştere nemaiîntâlnită şi funcţionarea 

fără crize a economiei germane în anii 50-60 [47, p. 61]. 

În ştiinţa economică contemporană şi practica de orientare capitalistă se profilează mai 

clar două modele a dezvoltării sociale [29, p. 25]: 

1) monetarist, neoclasic (M. Fridman), bazat pe absolutizarea proprietăţii private, 

limitarea funcţiilor statului în economie doar la sfera financiară – în temei, pentru menţinerea 

unei anumite cantităţi de bani în circulaţie; 

2) participarea social activă a statului (L. Erhard, G. K. Miurdal), bazată pe pluralismul 

proprietăţii, sectorul de stat puternic, planificarea indicativă a economiei. 

Din punctul de vedere al funcţionării mai productive, fără crize a formaţiunilor la nivel 

macro- şi microeconomic pare a fi cel de al doilea model, deoarece presupune o interacţiune mai 

strânsă a statului cu organizaţiile economice şi legături administrative relativ scurte ca perioadă 

de timp. Însă aceasta nu exclude utilizarea şi a funcţiilor regulatorii ale statului, precum şi a 

instrumentelor monitariste. 

Din geneza examinată a ştiinţei şi practicii administrative privind gradul de participare a 

statului în dirijarea economiei se vede că în fiecare moment al stării de criză a sistemului se 

inventează instrumente pentru studierea ei şi menţinerea viabilităţii. Urmând această logică, se 

poate preconiza că în perspectivă se vor găsi soluţii pentru problemele crizei, spre a se evita 

pierderile sociale de proporţii. 
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O confirmare este conţinutul cuvântării lui J. Soros în faţa Congresului SUA, la 15 

septembrie 1998: „Sistemul capitalismului mondial, căruia îi datorăm prosperitatea ţării, în 

ultimele decenii plesneşte din toate încheieturile. Declinul actual pe pieţele de valori a SUA 

constituie doar simptoma, oarecum întârziată a unor probleme mult mai profunde cu care se 

confruntă economia mondială. Unele pieţe de valori ale Asiei au cunoscut un declin mai mare ca 

cel de pe Wall-Street în anul 1929, în afară de aceasta cursul valutelor naţionale a lor a scăzut 

catastrofal, fiind legat de dolarul american. După criza financiară în Asia a urmat criza 

economică, această infecţie s-a răspândit şi asupra Americii Latine...” [43, p. 62].  

Situaţia dată s-a repetat şi în Rusia. Dar pentru economia acestei ţări urmările crizei 

financiare au fost nu chiar atît de întunecate, după cum spunea G. Soros, ci au avut şi consecinţe 

pozitive. Astfel defoltul a adus rubla mai aproape de corespunderea ei cu dolarul; s-a înviorat 

industria, în special în ramurile orientate spre export şi  producţia de înlocuire  a importurilor. 

Dar concomitent s-a produs şi falimentul în masă a companiilor comerciale mici, mai ales al 

celor specializate în operaţiunile de import-export. 

Prezintă interes metodologic modelul preconizat de J. Soros privind intrarea 

megaeconomiei în criză. Conform acestui model sistemul capitalismului mondial „...se 

catacterizează nu numai prin comerţul liber, dar şi, ce e mai important, prin mişcarea liberă a 

capitalului.  El poate fi redat în forma unei rotaţii gigantice care absoarbe capitalul, pieţele şi 

instituţiile financiare în centru şi diversează capitalul la periferie – fie nemijlocit – cu ajutorul 

creditelor şi a portofoliilor de investiţii, fie indirect – prin intermediul companiilor 

multinaţionale” [43, p. 65]. 

În locul mişcării oscilatorii în ultimul timp pieţele financiare au acţionat ca piatra 

aruncată, distrugând o economie după alta [43, p. 66]. 

Considerata cea mai grava după marele crah din 1929, actuala criză financiară a intrat în 

faza acută în septembrie 2008. 

Fannie Mae si Freddie Mac, doua instituții americane de credit ipotecar sustinute de 

guvernul SUA, au fost la un pas de faliment. 

Bănci puternice precum Lehman Brothers și Merrill Lynch s-au prăbușit, în timp ce 

Rezerva Federala caută disperat soluții. Panica a luat amploare și s-a propagat ca un val seismic 

în intreaga lume, din Europa pînă în Japonia. 

Chiar și acum, la peste doi ani de la izbucnirea crizei, efectele ei încă se fac simțite. 

4.3. Tendinţe contemporane în economia naţioanală  

Odată cu influențarea economiei naţionale de procesele economiei mondiale şi 

liberalizarea acesteia creşte dependenţa ei de valurile activităţii de afaceri la meganivel. Totodată 
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economia naţională interacţionează activ cu sisteme financiare globale şi alte sisteme. Aceasta a 

confirmat-o şi şi criza financiară din Rusia în anul 1998, când au falimentat o serie de fonduri 

investiţionale, bănci şi alte instituţii, precum şi s-a modificat brusc activitatea de afaceri a 

principalelor companii transnaţionale, precum și criza din 2008 care s-a soldat cu micșorarea 

numărului de IMM și volumului de remitențe în Republica Moldova. Pe parcursul şi după criza 

financiară din Rusia din 1998 care a afectat dramatic şi țara noastră legată de schimburile 

comerciale cu Rusia în proporţie de cca 60-80 %, Republica Moldova a înregistrat o creştere 

negativă a PIB-ului de -6.5% şi, respectiv, -3,4%. O redresare rapidă a fost înregistrată în 2000 şi 

2001, urmată de o creştere relativ stabilă a PIB-ului, până la apariţia noii crize [57].  

Criza financiară din Rusia din august 1998 a afectat mai multe ţări aflate în tranziţie spre 

economia de piaţă, chiar şi acelea care au realizat stabilizarea economică, liberalizarea şi schimbările 

structurale, cum sunt de exemplu ţările baltice. Pentru câteva luni Moldova a rezistat tulburărilor 

financiare din ţările vecine, fiind totuşi incapabilă să respecte cerinţele impuse de organismele 

financiare internaţionale şi donatorii bilaterali pentru a obţine asistenţa foarte necesară, cedând în faţa 

presiunii asupra contului curent al Balanţei de Plăţi. Leul moldovenesc s-a devalorizat puternic şi ţara 

a fost aproape de colaps internaţional. După 7 ani de transformări structurale şi măsuri pentru 

stabilizarea macroeconomică efectele crizei din Rusia au fost mai mult asemănătoare celor din 

Ucraina, decât celor din ţările baltice, fără a mai vorbi de ţările grupului de la Vyshegrad. 

Cauzele crizei din Rusia sunt subiectul unor investigaţii intense. Cauza principală este 

pierderea încrederii investitorilor financiari în Rusia, precedată de pierderea de către Guvernul Rusiei 

a capacităţilor de onorare a obligaţiunilor pentru hârtiile de valoare de stat şi creşterea pericolului 

colapsului şi devalorizării. Pe lângă aceste cauze au mai fost şi slăbiciunea structurală a sectorului 

bancar din Rusia, diminuarea costului activelor la bursă, reducerea veniturilor din exportul 

produselor petroliere, precum şi creşterea riscului pe pieţele financiare mondiale urmată de colapsul 

dramatic al unor ţări asiatice, foarte dinamice până la criză. 

Totodată, ca rădăcină a crizelor au fost o serie de programe de stabilizare nereuşite şi 

suspendate, incapacitatea Rusiei de a micşora necesităţile în finanţe publice, pe de o parte, şi lipsa 

sau/şi insuccesul majorităţii reformelor structurale, inclusiv privatizarea, restructurarea 

întreprinderilor de stat, dezvoltarea lentă şi coruptă a sectorului privat, insuccesul programelor de 

economisire a energiei, lipsa reformelor în sectorul agrar şi creşterea considerabilă a salariilor, mai 

mare ca în alte ţări ale CSI. Toate acestea nu au fost justificate de indicatorii productivităţii sau 

lichiditatea ameliorată a sectorului întreprinderilor, dar realizate din considerente politice. 

Deoarece exportul către Rusia reprezintă circa 60 la sută din exportul total al Moldovei, 

importurile din Rusia - circa 40 la sută din total, rezultatele pe termen scurt au fost inversarea 

surplusului de export către Rusia, în special deoarece importurile din Rusia sunt gazele, produsele 

petroliere, care au o elasticitate la preţ redusă, iar exporturile către Rusia sunt produsele alimentare şi 
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agricole, la care competiţia la preţuri este mare şi, luând în considerare aprecierea anterioară a leului, 

marja profiturilor exportatorilor este mică. 

Mai mult decât atât, elasticitatea scăzută a preţurilor la importurile din Rusia înseamnă o 

povară adiţională asupra traficului la frontieră cu Ucraina, care este de asemenea un partener 

comercial important pentru Moldova, dar care parcurge o perioadă de criză financiară poate mai 

dificilă decât Rusia. Poate oare Moldova asana aceste şocuri externe şi ce trebuie să facă pentru 

aceasta? 

Adesea perioadele de scădere al activităţii de afaceri în lume, coincide cu o oarecare 

depărtare în timp cu perioadele de înviorare a businessului din Republica Moldova, care depinde 

de influența factorilor internaționali. Aceasta se explică prin faptul că în economia ei se pune 

accent pe materia primă şi industria agrară, spre deosebire de econoeemiile marilor ţări 

industrializate, ceea ce introduce o oarecare permutare a proceselor de criză (avânt – declin în 

activitatea de afaceri) în raport cu fazele tendinţelor la meganivel. Una din manifestările acestei 

polarităţi a valurilor activităţii de afaceri în Republica Moldova şi în lume a fost creşterea 

economică ce s-a observat în anii 2001-2007 [67]. 

Din punct de vedere macroeconomic, economia Republicii Moldova este direct 

dependentă de doi factori: importuri şi remitenţele emigranţilor. Aceşti factori, la rândul lor, sunt 

şi ei interdependenţi. Creşterea volumului remitenţelor stimulează consumul şi în consecinţă se 

soldează cu creşterea importurilor. 

Fiind la nivel de 36 la sută din PIB în 2007, dependenţa Moldovei de fluxurile 

transferurilor valutare provenite din activitatea cetăţenilor de peste hotare este printre cele mai 

mari din lume. Moldova se află, alături de Tadjikistan, printre primele ţări din lume după 

ponderea remitenţelor în PIB, potrivit raportului Băncii Mondiale. La momentul de faţă, 

impactul crizei internaţionale, prin prisma remitenţelor, începe a fi resimţit. Astfel, efectele se 

manifestă prin scăderea, începând cu luna octombrie a anului 2008, a volumului de remitenţe. 

Acestea au suferit schimbări ca volum, ceea ce ne face să constatăm că anume 2008 a fost anul 

cu cel mai înalt nivel de remitenţe în Republica Moldova - de circa 1,8 miliarde USD [57].  
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Fig. 4.1 Creşterea Investiţiilor Străine Directe şi creştere remitenţilor 

Sursa: Datele BNM 

Această diagramă arată clar că principalii factori de creştere au fost: creşterea constantă a 

Investiţiilor Străine Directe precum şi creştere impresionantă a remiterilor. Când aceste surse s-

au epuizat, ne-am confruntat cu realitatea şi, astfel, am avut o aşa-numită “aterizare dură", o 

scădere de 6,5% a PIB-ului în 2009. Acest lucru arată, de asemenea, că modelul de creştere 

economică existent nu este durabil şi că Republica Moldova ar trebui să ia toate măsurile 

necesare pentru a trece în termen rezonabil la o creştere bazată pe export.  

Ca urmare a scăderii volumului de remitenţe se diminuează consumul, respectiv se reduce 

şi volumul importurilor, ceea ce va provoca, fără îndoiala, o scădere imediată a veniturilor 

bugetare, dependente în proporţie de circa 90 la sută de consum, situaţie care s-a simţit urmărind 

încasările bugetului public în luna ianuarie 2009. 

Diminuarea remitenţelor afectează în mod direct ramurile economiei naţionale, în special 

cea a construcţiilor. Se observă că banii cetăţenilor moldoveni care muncesc peste hotare s-au 

retras de pe piaţa apartamentelor, în anul 2008 atestându-se o descreştere a volumul de vânzări în 

acest domeniu cu cca. 60 la sută, ceea ce a dus la stagnarea sectorului de construcţie a 

locuinţelor, prin diminuarea preţurilor pe 1 m. pătrat. Totodată, aceasta îi afectează atât pe 

producătorii de materiale de construcţii, cât şi pe cei ce acordă credite pentru procurarea 

imobilelor. 

Un alt aspect esenţial reprezintă inflaţia, care în mod direct duce la scumpirea produselor 

moldoveneşti atât pe pieţele internaţionale, cât şi pe cele interne, în urma diminuării volumului 

producţiei fabricate şi scăderii cererii produselor autohtone pe alte pieţe, cauzată de criza 
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mondială. Totodată, aceasta a avut consecinţe grave asupra pieţei forţei de muncă, când migranţii 

sunt puşi în faţa condiţiei de a reveni în ţară şi când statul prin politicile sale creează bariere în 

calea exporturilor prin aprecierea monedei naţionale. 

În primul rând, acest lucru se întâmplă din motivul reducerii activităţilor în sectorul real 

al economiei, în special în industrie, unde creşterea salariilor de mai mulţi ani este mai joasă 

decât creşterea productivităţii, ceea ce s-a manifestat prin reducerea ofertelor de muncă. În 

general, situaţia se agravează din cauza scăderii cererii, atât pe pieţele externe, cât şi pe piaţa 

locală, la principalele bunuri industriale, aprecierii leului, ceea ce face marfa autohtonă să devină 

necompetitivă sub aspectul preţului, precum şi accesul foarte limitat la credite şi preţul înalt al 

acestora. În asemenea condiţii, populaţia va începe fie să-şi consume treptat rezervele pe care le 

ţine sub formă de depozite în bănci, fie să-şi vândă activele sub diferite forme. În al doilea rând, 

va creşte presiunea pe piaţa forţei de muncă din partea emigranţilor, care vor reveni la baştină în 

urma pierderii locurilor de muncă peste hotare. 

În ianuarie 2009, întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat 

producţie în valoare de 1607,9 mil. lei în preţuri curente, ceea ce a constituit 74,9 la sută în 

preţuri comparabile faţă de ianuarie 2008. Descreşterea volumului producţiei industriale a fost 

determinată de reducerea producţiei în întreprinderile din industria extractivă cu 62,1 la sută, 

industria alimentară şi a băuturilor - cu 20,0 la sută, sectorul energetic - cu 16,4 la sută, ceea ce a 

cauzat micşorarea volumului total de producţie, respectiv, cu 0,6 procente, 20,2 procente şi 4,3 

procente [57]. 

Evoluţia ulterioară a crizei economice în Moldova depinde mult de deciziile adoptate de 

actuala guvernare, cît si de posibilitatea atragerii de către aceştia a resurselor financiare externe, 

deoarece economia ţării noastre e dependetă de asistenta financiar exterioară. 

Recapitulare 

1. Transformările revoluţionare în domeniul tehnicii, tehnologiilor, intelectualizarea  

şi umanizarea societăţii pe baza informatizării globale şi a difuziilor culturale formează un nou 

mod (o nouă ordine) a proceselor  economice la mega-, macro- şi micronivel în direcţia unificării 

şi armonizării lor. Aceasta, pe de o parte, conferă proceselor de criză din economie un fel de 

universalitate, pe de altă parte, permite implicarea pentru depăşirea lor a unor forţe extinse la 

macro- şi mezonivel 

2. O trăsătură caracteristică a proceselor economice contemporane la mega-, macro- 

şi micronivel este schimbarea lor accelerată; 

3. Stările de criză sunt imanente nu numai sistemelor macroeconomice tranzitive, ci 

şi economiilor naţionale echilibrate superior dezvoltate, ceea ce acutizează necesitatea  elaborării 
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unor instrumente de analiză-pronosticare şi de gestiune operativă pentru profilaxia crizelor şi 

minimizarea consecinţelor acestora la toate nivelurile structurii economice. 

4. În diverse perioade de dezvoltare a civilizaţiei în ultimele două secole statul a 

participat într-o anumită măsură la reglementarea proceselor economice la macro- şi micronivel; 

aceasta a asigurat posibilitatea de corectare a sistemului macroeconomic şi depăşire a crizelor. 

5. La momentul actual  s-au cristalizat  două modele diametrale de dezvoltare a 

economiei capitaliste: 1) monetarist, ce limitează implicarea statului în dirijarea economiei în 

temei la funcţiile de reglementare a circulaţiei monetare; 2) activitatea social-orientată a statului, 

ce rezidă în sectorul de stat puternic, planificarea indicativă a economiei, programe social-

economice de stat. 

6. Pe măsura concreşterii economiei ţării  cu economia mondială şi depăşirea 

perioadei de tranziţie funcţionarea ei tot mai mult se coordonează cu ciclurile oscilatoare la 

meganivel (stare de aşteptare, avânt, depresie, declin etc.). 

7. În primul deceniu al secolului XXI economia Moldovei a intrat pe făgaşul unei 

stabilităţi relative, de scădere a amplitudei proceselor din ramurile de bază, ceea ce creează un 

fundament favorabil pentru acumularea energiei de creştere.  
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TEMA 5. SISTEMUL MANAGERIAL ÎN STARE DE CRIZĂ 

5.1. Activitatea administrativă a companiei în condiţii de criză  

5.2. Optimizarea aparatului administrativ de conducere 

5.3. Modalități de ceşterea competenţei managerilor companiei 

 

5.1. Activitatea administrativă a companiei în condiţii de criză  

Conducerea companiei (colaboratori administrativi organizaţi într-un anumit mod), în 

frunte cu conducătorul companiei (managerul general) organizează colectivul de muncă spre 

depăşirea crizei. Această totalitate: liderul + conducerea companiei – reprezintă un organism 

unitar comparativ autonom, care funcţionează ca o formaţiune de sistem şi se dezvoltă conform 

anumitor legi și scopuri.  

O particularitate specifică a aparatului de conducere a organizației constăîn contradicţia 

funcţiilor acestuia, datorită faptului că se manifestă şi ca elaborator şi ca executor al programului 

anticriză. Iar în condiţiile de stres organizaţional aceste două componente ale funcţiei 

administrative foarte mult se apropie după conţinut şi termenul de realizare, prezentând un 

proces de expres-evaluare a situaţiei, reacţie rapidă la schimbări, planificare şi organizare a 

măsurilor de dezvoltare a situaţiei în direcţia stabilită. 

Pentru o activitate intensă, care conţine multe situaţii force-major, este necesar un înalt 

nivel intelectual şi organizaţional al managerilor, formarea unui grup mobil pentru a întreprinde 

acţiuni rapide (monitoring, hotărâri) şi energice. 

Necesitatea unităţii organizaţionale a managerului general cu colaboratorii administraţiei 

(de state şi liniari), în acelaşi timp, presupune şi o divizare raţională a funcţiilor administrative şi 

a responsabilităţii. Acest fapt este deosebit de important în condiţiile de stres organizaţional, 

când împărţirea strictă a rolurilor asigură executarea rapidă a ordinelor administrative şi 

controlul pe materii a executorilor. Distanţarea funcţională permite soluţionarea operativă a 

problemelor de cadre şi realizarea permutării şi numirii conducătorilor de diferit nivel, fără 

proceduri de coordonare, pentru care firma aflată în stare de criză nu dispune de timp. Aceasta 

necesită funcţii specifice, forme şi metode de lucru al aparatului administrativ şi a managerului 

general, perfecţionarea tehnologiilor de interacţiune a lor [32, p. 79]. 

Scopul conducătorului companiei aflate în criză şi al aparatului administrativ este 

depăşirea stresului organizaţional şi ridicarea companiei la un nou nivel de eficacitate a 

producţiei. Astfel, conform acestor indici trebuie să fie apreciată activitatea managementului 

anticriză. 
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Ce trebuie sa faca un manager în criza? Acesta are 2 priorități: să gestioneze partea 

financiară, raționala a crizei și să aibă grijă de partea psihologică. 

- Partea logică și ratională: să facă tot ceea ce este posibil pentru a înțelege și a depăși 

criza, de a avea gijă de cheltuieli și de lichiditati. 

- Partea emoțională, psihologică: sa-i linișteasca pe ceilalți astfel încât să nu fie 

influențată activitatea de zi cu zi. 

De obicei, managerii au grijă de partea ratională și neglijează partea emoțională. 

Starea de incertitudine critică a organizaţiei în primul rând se reflectă asupra 

comportamentului managerilor, totalitatea cărora formează aparatul de conducere. Dusă la 

extrem criza pentru unii psihologic poate produce efecte de dezorganizare a conștiinței și de 

epuizare psihică și fizică a persoanelor implicate, iar alţii, dimpotrivă, se mobilizează, manifestă 

atitudine creatoare faţă de activitatea sa şi realizează acţiuni energice de depăşire a crizei şi de 

schimbare a stării economice a organizaţiei. Existenţa unor aşa diferenţe de grup în aparatul de 

conducere a companiei în criză necesită o poziţie diferenţiată în elaborarea şi realizarea 

hotărârilor administrative, lucru special cu fiecare grup administrativ, manifestând atitudini 

individuale în dorinţa de a soluţiona sarcinile de depăşire a crizei.  

Preşedintele companiei electrotehnice „Matsushita Electric Industrial” Matsushita 

Konosuke afirma, că „gestiunea şi ştiinţa despre gestiune sunt lucruri diferite. În ştiinţă este 

posibilă explicarea unor lucruri cuiva şi învăţarea personală. În gestiune aşa lucruri sunt 

imposibile. Gestiunea este întotdeauna numai însuşirea individuală... În sport, spre exemplu, 

baseball sau înot, este necesar un teren pentru baseball sau o piscină. Întreprinderea este un 

stadion pentru asimilarea independentă a gestiunii, iar cel mai mare stadion, prevăzut în aceste 

scopuri, este însăşi viaţa” [68]. 

O părere identică au şi alți teoreticieni: „Cea mai complexă şi efectivă metodă este 

instruirea în acţiune. Acest fel de instruire se realizează în formă de soluţionarea sarcinilor reale 

în condiţii reale sau în condiţii apropiate de cele reale... Dacă e de discutat despre instruirea de 

gestiune, atunci cea mai efectivă instruire este cea în acţiune” [4, p.13] 

Reiese că, pentru ridicarea calificării colaboratorilor administrativi este necesar de creat 

pentru ei aşa condiţii care, pe parcursul executării cărora, în timpul îndeplinirii funcţiilor de 

serviciu, să capete deprinderi de gestiune, să-şi lărgească diapazonul sarcinilor posibile - 

caracteristice pentru perioada de stres organizaţional. Nivelul de cultură gestională al acestor 

reprezentanţi ai personalului companiei, gradul de organizare, capacităţile de soluţionare a 

sarcinilor, găsirea ieşirilor din situaţiile de force-major,  reţetele de depăşire a stărilor de criză 

stau la baza managementului anticriză efectiv. 
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Este imposibil a şti totul. De asemenea, e dificil de învăţat a gestiona în condiţii de criză, 

neavând o experienţă proprie în această privinţă (şi autorul a trecut prin aşa etapă). Însă, 

studierea formelor şi metodelor managementului anticriză, cunoaşterea proiectelor de anticriză 

realizate cu succes, programele şi tehnicile de gestiune – este destul de accesibil. Toate acestea în 

complex pot asigura un fundament trainic pentru proiectarea modelelor anticriză proprii şi pentru 

practica administrativă în condiţii de criză. 

În componenţa aparatului administrativ se evidenţiază clar trei grupuri de colaboratori: 

conducători, specialişti, funcţionari. Între ei nu există divizări concrete ale caracterului funcţiilor 

îndeplinite. 

Conducătorul trebuie să dispună de cunoştinţe speciale, adică să fie un bun specialist în 

ramura sa. De asemenea, conform statutului social, el este un funcţionar. Însă conductorii se 

deosebesc prin faptul, că sunt obligaţi să primească decizii şi să dirijeze activitatea 

colaboratorilor aflaţi în subordine - aceasta fiind funcţia lor principală. Cu cât mai mare este 

compania, cu cât mai diversificată este structura ei, cu atât este necesar un număr mai mare de 

persoane, care ar dirija activitatea grupurilor de colaboratori, (organizarea, direcţionarea şi 

coordonarea activităţii lor). 

Un secialist este obligat să posede un minim de cunoştinţe şi deprinderi pentru 

îndeplinirea funcţiilor administrative şi tehnologic-constructive. În primul caz acesta este un 

specialist al aparatului administrativ (colaborator de state), în al doilea – un specialist al unui 

birou de proiectări, a unei secţii tehnologice, a unei staţii de control şi cercetare etc. În cadrul 

întreprinderii industriale nu există o divizare clară între specialiştii-gestionari şi specialiştii-

constructori, specialiştii-tehnologi şi alţi specialişti. Aceasta se explică prin faptul, că pentru 

asigurarea dirijării întreprinderii nu este necesară o aşa divizare. În afară de aceasta, specialiştii-

constructori pe lângă elaborarea articolelor ( adică proiectarea nemijlocită), deseori execută 

controlul personal al procesului de producţie al acestor articole, adică nemijlocit îndeplineşte 

funcţia de gestine și control. Cu toate acestea,  specialistul aparatului administrativ nu primește 

decizii administrative de sine stătător, ci doar pregăteşte proiectul lor şi după acordul 

conducătorului îl aduce la executori, precum și contribuie la organizarea şi controlul realizării lui 

(executarea şi desfacerea producţiei). 

Funcţionarul la fel ca specialistul, trebuie să dispună de un anumit bagaj de cunoştinţe şi 

deprinderi. De asemenea, nu primește decizii administrative. Ca regulă, la această categorie se 

referă colaboratorii tehnici, care sunt în minoritate în întreprinderile industriale. 

În condiţiile de criză principala încărcătură psihologică şi organizaţională în aparatul de 

conducere este pe umerii conducătorilor. Această încărcătură are un caracter specific complex 

pentru conducătorii de state şi cei liniari. În general principala problemă este deficitul acut de 
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resurse financiare şi materiale, numărul excesiv de colaboratori în subordine (specialişti şi 

muncitori) şi funcţionarea instabilă a companiei (reducerea producţiei curente, întreruperile în 

producere). 

Regrupările colaboratorilor, utilajului, asimilarea articolelor de o înaltă lichiditate prin 

păstrarea volumelor minime de reproducere admisibile (pentru a nu pierde statutul organizaţiei), 

depăşirea rezistenţei şi nemulţumirii subalternilor – iată cele mai actuale probleme ale 

conducătorului de nivel mediu în întreprinderile care se află în situaţie de criză şi stres 

organizaţional. 

Vestitul savant în probleme anticriză, președintele și directorul general al companiei 

Chrysler Corporation, Lee Iacocca care la vârsta de 80 de ani a reuşit să amelioreze cardinal şi să 

restabilească statutul corporaţiei în rândul „celor trei balene ale Americii automobilistice” 

(alături de General Motors şi Rolls-Royce), remarca: „Gestiunea prezintă nu altceva decât 

predispunerea altor oameni spre muncă” [8, p.67]. Anume predispunerea subalternilor la o 

atitudine creatoare față de obligaţiile sale, căutarea activă a căilor de depăşire a crizei este sarcina 

principală a conducătorului fiecărei subdiviziuni și este conţinutul de bază al activităţii lui. 

Aceasta este deosebit de important în condiţiile de stres organizaţional, când este acordat timp 

puţin pentru formalizarea detaliilor funcţiilor executorilor şi introducerea inovaţiilor în sarcinile 

de producţie. 

Jack Welch care timp de 20 ani a fost director general al „General Electric”, recomandă: 

nu a gestiona, dar a direcţiona; a întrece schimbările; a nu concura acolo, unde nu sunt avantaje 

ale concurenţei [31, p. 200]. Cercul enumerat de sarcini ale conducătorilor de diferit nivel din 

organizaţia aflată în stare de criză înaintează în calitate de calităţi principale ale conducătorului: 

1) tipul antreprenorial de gândire (direcţionare spre inovaţii); 2) voinţă deosebită (capacitatea de 

a convinge, de a impune); 3) temperament personal înalt ( putere de organizare). 

În aceste circumstanţe este important de luat în consideraţie faptul, că „acţiunile prudente 

ale managerului, depind de înţelegerea esenţei întreprinderii” [23, p.77]. În condiţiile de criză 

unitatea acestor înţelegeri în rândul colaboratorilor administrativi creează o bază favorabilă 

pentru decizii bine direcţionate care se află în concordanţă cu acţiunile conducătorilor, 

specialiştilor şi funcţionarilor. Drept obiect al influenţei de gestionne este activitatea de muncă a 

personalului companiei.  

Elementele conţinutului activităţii gestiunii (AG) în organizaţia aflată în stare de criză 

capătă următoarele particularităţi [21, p.66-68]: 

1) scopurile AG – scopul final este depăşirea crizei şi atingerea unui statut tehnico-

economic mai înalt al întreprinderii; iar scopurile intermediare – realizarea pe etape a măsurilor 

anticriză în ramurile şi sferele organizaţiei în cadrul strategiei generale de anticriză; 
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2) obiectivele AG – personalul organizaţiei, care suportă transformări structurale şi 

calitative considerabile (deseori chiar cardinale), fapt ce impune faţă de sine o atitudine de sistem 

modificator (adică nivelul înalt de incertitudine a obiectului gestional); 

3) obiectul AG – informaţia despre factorii şi procesele de criză şi, de asemenea, 

înăsprirea relaţiilor între colaboratori, condiţionate de o atmosferă încordată a organizaţiei în 

criză; 

4) mijloacele AG – tehnica organică, reţelele informaţionale ş.a., care, având în vedere 

resursele financiare extrem de limitate, sunt mai înapoiate , decât cele din organizaţiile avansate; 

5) caracteristica AG – munca intelectuală, cu exces de emoţii (aspecte morale puternic 

manifestate, relaţii reciproce), în condiţii de deficit acut al resurselor şi pericol înalt al urmărilor 

negative în caz de acţiuni greşite); 

6) produsul AG – hotărârile în condiţii de incertitudine şi acţiunile organizatorice cu 

utilizarea mijloacelor şi resurselor minimale. 

O importanţă primordială în ameliorarea gestionării organizaţiei şi a capacităţilor ei la 

schimbarea mediului, în soluţionarea sarcinilor anticriză o are corelarea raţională a centralizării 

şi decentralizării relaţiilor managerului general şi aparatului de conducere. 

În general, nivelul centralizării în luarea deciziilor se măsoară în: 

1) înălţimea nivelului, unde apar idei strategice; 

2) înălţimea nivelului, unde se iau decizii finale; 

3) modul în care sunt determinate deciziile – reguli sau directive (dacă directive, atunci 

acesta este un tip de gestiune centralizat; dacă reguli, atunci acesta este un tip decentralizat de 

gestiune). „Cu cât compania este mai mare, cu atât mai mult ea este decentralizată, şi cu cât este 

mai înalt nivelul de incertitudine în mediul extern al companiei, de asemenea, cu atât mai mult ea 

este decentralizată” [7, p.111]. 

Centralizarea în organizaţia aflată în stare de criză permite economisirea mai strictă a 

resurselor, realizarea mai rapidă a hotărârilor gestionale radicale, ridicarea disciplinei, în primul 

rând, al personalului de conducere. 

Decentralizarea este mai eficace din punct de vedere al motivării colaboratorilor 

administrativi, în deosebi, ai celor cu calităţi individuale mai evidenţiate. Ea este comodă pentru 

companiile aflate în stare de criză în cazul, când sunt necesare acţiuni administrative urgente 

referitoare la problemele tactice (operative) în urma schimbărilor din atmosfera de afaceri şi cea 

internă. În acest caz, lărgirea independenţei conducătorilor de nivel mediu şi inferior în luarea 

hotărârilor permite companiei să reacţioneze operativ la multiplele schimbări tactice în atmosfera 

de afaceri şi cea internă. „Decentralizarea puterii personale a managerului general nu-l lipseşte 
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pe el de împuternicirile corespunzătoare funcţiei îndeplinite şi de responsabilitatea sa faţă de 

activitatea companiei. Acest scop se atinge în trei moduri: 

1) prin delegarea oficială, înregistrată documental, a împuternicirilor; 

2) prin prezenţa sistemelor de planificare curentă, de durată medie şi lungă durată; 

3) prin mecanismul desăvârşit al schimbului de informaţii” [7, p.115]. 

Prin delimitarea clară a drepturilor şi a responsabilităţilor managerului general şi a 

aparatului administrativ în baza celor trei moduri enumerate mai sus de reglementare a relaţiilor 

lor, decentralizarea în corelare cu centralizarea poate deveni un instrument efectiv în gestiunea 

anticriză. 

Rezultatul activităţii administrative în firma aflată în stare de criză trebuie să fie depăşirea 

stresului organizaţional pe sectoare (ramural şi direcţional) şi pe etape (lucrările realizate, stările, 

termenii), care asigură progresarea continuă a companiei. În acest context, este bine de vorbit 

despre arta gestionării anticriză ca despre o activitate, care necesită un nivel maximal de erudiţie, 

raţionalism, creaţie, de concentrare a calităţilor volitive, energie şi putere de a o transmite şi altor 

membri ai colectivului. 

5.2. Optimizarea aparatului administrativ de conducere 

În condiţiile influenței negative a mediului extern şi a instabilității balanţei economice a 

organizaţiei, creşte brusc necesitatea consolidării şi organizării interne a aparatului administrativ 

de conducere. Experienţa aparatului administrativ în companiile nipone trezeşte un mare interes 

managerilor din alte țări. O particularitate a acestei experienţe este faptul, că managerul are o 

atitudine faţă de companie ca faţă de un organism viu şi se comportă în mod corespunzător, 

greutăţile apărute în cadrul companieivorbesc despre îmbolnăvirea organismului ei. „Compania 

„îmbolnăvită” necesită tratament – presupune fondatorul şi ex-preşedintele Consiliului 

Directorilor al firmei „Omron electronike” Kadzuma Tatesi – nu prin intermediul „pastilelor” în 

formă de credite şi alte susţineri din afară, dar prin intermediul activizării forţelor interne ale 

organismului-companie, adică prin scăderea preţului de cost, prin ridicarea calităţii producţiei, 

prin elaborarea mărfurilor noi, prin asimilarea noilor sfere de activitate ş.a.” [3, p.77-79]. În 

aceste condiții, sarcina, colaboratorilor aparatului administrativ al companiei aflate în stare de 

criză, nu este aşteptarea sau suportarea greutăţilor, dar utilizarea activă a lor în scopul dezvoltării 

de mai departe a companiei şi a colaboratorilor acesteia. Acest fapt schimbă sistemul şi 

caracterul activităţii anticriză a colaboratorilor administrativi, transformând depăşirea crizei într-

un proces de formare reală a unui colectiv de muncă consolidat. 

Perfecţionarea aparatului administrativ de conducere presupune realizarea următoarelor 

măsuri: 
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1) schimbarea structurii aparatului, cu referire la aplicarea sarcinilor primordiale ale 

gestiunii anticriză (permutarea funcţională, ierarhică şi tehnologică a lucrărilor şi a oamenilor); 

2) numirea managerilor în corespundere cu funcţiile anticriză (în baza corespunderii 

funcţionale a lor, profesionale, calificative şi personale cu caracterul şi conţinutul funcţiilor 

anticriză); 

3) perfecţionarea colaborării verticale şi orizontale din interiorul aparatului administrativ 

şi din interiorul companiei cu referire la sarcinile anticriză (scopul principal al perfecţionării este 

accelerarea mişcării informaţiei, reducerea procedurilor de luare a deciziiloe şi asigurarea 

executării rapide şi fixe a ordinelor). 

Structura proiectată al aparatului administrativ trebuie să asigure companiei, aflate în 

stare de stres organizaţional, realizarea optimă a funcţiilor de planificare, organizare (repartizarea 

resurselor limitate), coordonare (corelarea şi legătura reciprocă a acţiunilor din subdiviziuni cu 

cele ale colaboratorilor aparte), motivare (stimularea executorilor la acţiuni concrete în condiţii 

de incertitudine), control (monitoringul dinamicii crizei). Cerinţele de bază faţă de structura dată 

sunt următoarele: 

- direcţionarea mobilizatoare a colaboratorilor aparatului administrativ spre soluţionarea 

sarcinilor anticriză în baza repartizării fixe a funcţiilor; 

- adaptarea structurii la schimbările din starea organizaţiei, a mediului intern şi extern din 

punct de vedere al strategiei generale de anticriză; 

În structura aparatului administrativ repartizarea managerilor are loc, ca regulă, în trei 

nivele ierarhice [2, p.72]: 

 manageri de nivel superior (conducători responsabili de funcţionarea complexelor); 

 manageri de nivel mediu (şefi de secţii, sectoare etc); 

 manageri de nivel inferior (cei, care conduc nemijlocit cu muncitorii şi alţi executori). 

În corespundere cu aşa o ierarhie are loc reorganizarea aparatului administrativ. Cu toate 

acestea, pentru organizaţiile aflate în stare de criză, alături de principiile generale a politicii de 

cadre (ştiinţifice, legalitate, continuitate, posibilităţi egale, balanţa intereselor conducătorilor şi 

subalternilor, democraţie, înlocuiri, etică), sunt indicate şi unele principii specifice de optimizare 

a aparatului administrativ: respect faţă de personalitate, minimizarea pagubelor reducerii 

colaboratorilor, stimularea concesiunii, excluderea divergenţelor, stimularea relaţiilor orizontale, 

sprijinul pe nucleul profesionist, unitatea de echipă ş.a. 

La etapa de stabilizare relativă ale proceselor macroeconomice în Republica Moldova în 

întreprinderile industriale şi, în deosebi, în cele aflate în stare de criză, pe prim-plan se înaintează 

activizarea activităţii analitice a serviciilor economice. Creşterea rolului serviciilor economice de 
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planificare într-un mod corespunzător stabileşte schimbarea cerinţelor faţă de aparatul 

administrativ, care în condiţii de criză capătă forme mai acute. 

În starea de criză se acutizează problemele de formare a grupurilor formale, 

organizaţional consolidate de colaboratori administrativi. În soluţionarea sarcinilor cu privire la 

alegerea optimă a componenţei unor astfel de colective, alături de calităţile profesionale, este 

raţional de stabilit şi nivelul de compatibilitate psihologică al persoanelor. Iar pentru grupurile de 

colaboratori administrativi (secţii, sectoare, complexe ş.a.) aceste întrebări devin deosebit de 

actuale în condiţiile de stres organizaţional, când anume ei sunt chemaţi nu numai a lua hotărâri 

efective în situaţii neobişnuite, dar şi a stabiliza relaţiile din cadrul colectivului de executori 

nemijlociţi, între muncitori aparte. 

Complexitatea sarcinii de formare a unor colective consolidate de administratori 

(psihologic, creativ, organizaţional) nu se bazează numai pe sistemul celor patru tipuri de 

temperamente ale administratorilor (holerici, sanguinici, flegmatici şi melancolici). Prezintă un 

interes metodic evaluarea capacităţilor de comunicare şi de compatibilitate psihologică a 

colaboratorilor administrativi conform recomandărilor ştiinţei relativ nouă, numită socionetica. 

În baza recomandărilor socioneticii trebuie de efectuat testarea psihică a colaboratorilor, de 

determinat factorii de atracţie sau respingere reciprocă şi astfel de format grupuri de colaboratori, 

rezistenți la factorii de criză destabilizatori (este vorba de utilizarea sistemelor de testare a 

colaboratorilor administrativi în scopul stabilirii tipului lor socionetic la completarea din rândul 

lor a secţiilor, serviciilor etc). 

Metodele socionetice pot fi deosebit de efective în formarea complexelor administrative 

interior stabile, consolidate organizaţional, în care datorită atracţiei şi completării reciproce ale 

colaboratorilor, se creează „micro-colective ideale”, care asigură membrilor condiţii favorabile 

pentru descoperirea potenţialului creator şi pentru o efectivă activitate administrativă. „Grupurile 

socionetice” create în procesul reorganizării aparatului administrativ, pot deveni nişte „centre” 

de stabilitate şi creştere organizaţională a companiei aflate în stare de criză. Deoarece în 

condiţiile de stres organizaţional colaboratorii administrativi sunt cel mai des supuşi permutărilor 

şi transformărilor (din cauza incertitudinii înalte a mediului), atunci conducerii de vârf îi este 

extrem de importantă utilizarea acestei stări în scopul reorganizării radicale a aparatului 

administrativ. Aceste transformări de optimizare a aparatului administrativ pot nu numai să 

aducă rezultate anticriză operative, dar şi să asigure gestiunea efectivă în perioada de postcriză. 

În cadrul personalului administrativ apar, există şi se destramă grupuri neformale. Ca 

regulă, aşa grupuri au liderii lor. Spre deosebire de grupurile neformale de muncitori, aceste 

organizaţii independente de colaboratori administrativi se creează după principiul intereselor 

intelectuale comune (pasiuni, hobby etc) şi sunt dispuşi constructiv referitor la conducerea de 
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vârf a companiei. Existenţa unor aşa grupări nu creează probleme acute pentru administraţie. 

Însă trebuie de luat în consideraţie faptul, că în situaţiile de criză la realizarea măsurilor 

nepopulare conducerea companiei se poate ciocni de o rezistenţă organizată a unor aşa grupări. 

De aceea, susţinând pasiunile grupurilor de colaboratori administrativi (sport, turism, pescuit, 

vânătoare ş.a.), conducerea companiei trebuie să împiedice trecerea acestor relaţii neformale 

organizate în sfera de producţie. O muncă deosebită trebuie depusă referitor la liderii grupărilor 

neformale, încărcându-i cu funcţii organizatorice formale, îndatoriri, însărcinări etc, în cadrul 

sarcinilor de producţie. În ceea ce priveşte numirea liderilor neformali în funcţii de conducere 

concrete (creşterea în funcţie), atunci, cum relevă practica, ei rar obţin succese remarcabile în 

producţie (doar faptul, că aceşti lideri, având ocupaţii, mai puţin împiedică activitatea conducerii 

de vârf). 

Mai preferabile în această privinţă se consideră permutările orizontale ale liderilor 

neformali, numirea lor în colective necunoscute sau concedierea. 

5.3. Modalități de creştere a competenţei managerilor 

Cerinţele cu privire la ridicarea competenţei profesionale a colaboratorilor aparatului 

administrativ de conducere a companiei aflate în stare de criză sunt: 

1) capacitatea marketerilor de a acăpăra segmentele netradiţionale ale pieţei (deprinderea 

de fundamentarea direcţiilor concrete în producţia diversificată); 

2) posibilitatea economiştilor de a elabora diverse variante de motivări ale reorganizării 

producţiei, de lansare a diferitor produse şi de găsire a celor optimale pentru firma aflată în criză; 

3) capacitatea finansiștilor de a descoperi multiple scheme de calcule financiare în firma 

aflată în stare de criză pentru a asigura continuitatea procesului de producţie, şi, de asemenea, 

măiestria lor de trecere la pierderi sau de suspendare a plăţii datoriilor în condiţiile legislaţiei 

instabile; 

4) capacitatea tehnologilor şi constructorilor de asimilare a fabricării producţiei în 

condiţii de resurse limitate financiare şi de timp; 

5) posibilitatea conducătorilor secțiilor de producere de a gândi în mod strategic, de a găsi 

soluţii optimale în situaţii force-major, de a menţine continuitatea ciclului reproductiv în condiţii 

de instabilitate a aprovizionării tehnico-materiale; 

6) capacitatea serviciilor de cadre de a păstra componenţa de cadre stabilă în condiţii de 

incertitudine, de a soluţiona probleme de reduceri în masă a colaboratorilor de prisos şi angajare 

a colaboratorilor lipsă în schimbul unor salarii relativ mici; 
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7) capacitatea conducătorilor de nivel superior de a alege direcţia optimă de concentrare a 

resurselor strict limitate în scopul soluţionării sarcinilor anticriză, deprinderea de a „implementa” 

încrederea în rândurile subalternilor, de a-i uni în tendinţa de realizare a direcţiei stabilite. 

În spectrul cerinţelor expuse faţă de managerii organizaţiei aflate în criză trebuie de 

examinat problemele legate de competenţa lor, de determinat formele creşterii profesionale. 

În general, sunt stabilite cinci poziţii de constatare a problemelor legate de competenţa 

managerilor [38, p.92], care în organizaţiile aflate în stare de criză au trăsături specifice: 

1) se alcătuieşte lista completă a calităţilor de cunoştinţe şi deprinderi, necesare 

conducătorilor subdiviziunii concrete în soluţionarea sarcinilor anticriză; 

2) se alcătuiesc două grupe de caracteristici ale managerilor, având în vedere diferenţa 

metodelor de ameliorare a calităţilor tehnice şi a celor comportamentale în situaţia de 

instabilitate a companiei: 

a. tehnice (cunoştinţe şi deprinderi, legate de aspectele tehnologice şi de procedură 

ale activităţii lor); 

b. de comportament (predispuneri şi capacităţi ale managerilor de interacţiune 

direcţionată cu oamenii în interiorul şi în afara organizaţiei); 

3) se descrie comportarea managerilor în condiţii de criză şi performanţele atinse de ei; 

4) se alcătuiesc modele de competenţă ale managerilor din diferite sectoare ale aparatului 

administrativ în scopul soluţionării sarcinilor concrete de anticriză; 

5) se alcătuiesc modele-tip de neajunsuri ale managerilor în soluţionarea sarcinilor 

anticriză ca bază pentru formarea imaginii unui conducător efectiv, reieşind din metoda „plecării 

de la contrar”. 

Alături de întrebările legate de competenţa profesională a conducătorilor anticriză, se 

evidenţiază şi un şir de cerinţe cu caracter psihologic subiectiv: 

- nivelul general de erudiţie; 

- comunicarea; 

- stabilitatea psihică, capacitatea de a munci în situaţii de stres; 

- capacitatea de concentrare a voinţei şi de impunere a ei celor din jur (subalternilor 

şi celor din afara subdiviziunii); 

- capacitatea de luare a deciziilor independente (îndrăzneala de a-şi asuma 

responsabilitate); 

- simţul noului, receptivitatea la schimbări; 

- deprinderea de a duce lucrul până la rezultatul planificat (stabilitate, sistematizare, 

insistenţă); 
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- deprinderea de a „primi lovituri” (capacitatea de a continua activitatea în urma 

unor retrăiri puternice; 

- optimism. 

Starea de tranziţie a economiei Republicii Moldova, care la nivele diferite de consolidare 

şi incertitudine, poate continua pe parcursul a mai multor decenii (în analogie cu ţările 

Europei),complică elaborarea sarcinilor şi acţiunilor administrative de către manageri în scopul 

minimizării pierderilor şi trecerii la un nivel mai înalt economic-productiv. Nivelul înalt de 

incertitudine a mediului extern determină prezenţa, pe prim-plan, a calităţii managerului de a 

manevra cu resurse limitate în condiţiile de instabilitate. Aici, pe lângă capacitatea de reacţionare 

adecvată la schimbări, este necesară şi o intuiţie, flexibilitate specifică. 

Unii autori stabilesc în calitate de cerinţe de bază faţă de manageri deprinderea de a lucra 

efectiv şi în calitate de participant, şi în calitate de lider al echipei [11, p.88]. În organizaţiile 

aflate în criză problema formării „echipei de conducători” şi organizarea activităţii efective a ei 

capătă o deosebită actualitate. Aceasta se explică prin faptul, că activitatea „în echipă” asigură 

gestionării anticriză a următoarelor avantaje: 

1) unirea colaboratorilor pe comunitate de idei permite minimizarea conflictelor, 

caracteristice pentru organizaţiile în stare de incertitudine şi concentrarea voinţei colectivului în 

direcţia depăşirii crizei; 

2) integrarea intelectuală, a capacităţilor şi deprinderilor într-un nucleu unic permite 

găsirea operativă a soluţiilor în situaţia internă şi externă schimbătoare a companiei; 

3) prezenţa în „echipă” a reprezentanţilor diferitor sfere gestionale (ramurale şi de acelaşi 

nivel) contribuie la elaborarea simultană a hotărârilor referitoare la complexul de probleme 

anticriză şi organizarea urgentă a executării lor imediate (elaboratorii şi executorii uniţi într-un 

grup); 

4) localizarea criticii politicii administrative în interiorul „echipei de comandă” permite 

de a nu scoate în mase divergenţele şi neîncrederea din rândul managerilor, păstrarea orientării 

direcţionate la soluţionarea sarcinilor strategice de anticriză; 

Organizarea „echipei de conducători” este necesar de corelat cu realizarea măsurilor de 

profilaxie: 

 formarea „echipei de comandă” organizaţional direcţionate pe „principiul de 

completare”; 

 stoparea tendinţelor unor manageri de a ocupa poziţii de lider şi de a-şi suprima 

colegii; 
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 organizarea instruirii continue a administratorilor pentru activitatea „în echipă” 

(repartizarea funcţiilor, a lucrărilor, a responsabilităţilor, subordonări, inovaţii, corelarea 

intereselor, profilaxia conflictelor, activitatea euristică etc); 

 susţinerea permanentă a procesului de primire colectivă a hotărârilor, care, ca 

regulă, decurge încet (aranjarea sarcinilor, repartizarea etapelor temporare, reducerea 

litigiilor etc); 

 susţinerea permanentă şi ridicarea nivelului de cultură a activităţii în comun a 

membrilor  „echipei” (lecţii de etică, sisteme noi de repartizare a însărcinărilor şi a dărilor 

de seamă, forme speciale de responsabilitate etc). 

În aşa mod, competenţa administratorilor anticriză reprezintă o imagine variată a 

managerului, capabil de a soluţiona efectiv sarcinile administrative în condiţii extremale pe 

parcursul unei perioade îndelungate în direcţia de executare a funcţiei fundamentale – depăşirea 

cu succes a stării de criză a organizaţiei. 

Recapitulare 

1. Sarcina depăşirii cu succes a crizei determină necesitatea unei atenţii deosebite la 

formarea aparatului administrativ, capabil să funcţioneze efectiv în condiţii extrimale. 

2. Instruirea managerilor pentru depăşirea efectivă a crizei reprezintă un proces de 

însuşire treptată a deprinderilor de conducere în condiţii extremale de diferită complexitate. 

3. În condiţiile de criză diversele categorii de colaboratori administrativi sunt atraşi în 

măsură diferită la soluţionarea sarcinilor anticriză. Cea mai puternică încărcătură psihologică şi 

organizaţională cade „pe umerii” conducătorilor subdiviziunilor (secţii, sectoare, complexe). 

4. Structura proiectată a aparatului administrativ trebuie să asigure direcţionarea 

mobilizatoare a managerilor la soluţionarea sarcinilor anticriză, să fie capabilă de a se adapta 

rapid la starea schimbătoare din atmosfera internă şi externă a organizaţiei. 

5. Una din sarcinile principale a strategiei de cadre în stare de criză este organizarea unor 

grupuri de colaboratori administrativi stabile consolidate psihic şi organizaţional prin utilizarea 

metodelor actuale socionetice. 

6. Un mijloc efectiv de consolidare organizaţională a companiei aflată în stare de criză 

poate deveni formarea „echipei de conducători” pe „principiul completării”, care poate crea 

nucleul proceselor de stabilizare, poate fi sprijinul intelectual-organizaţional pentru managerul 

general. 
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TEMA 6. MANAGERUL GENERAL ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR DE CRIZĂ 

6.1. Funcţiile managerului companiei aflate în stare de criză 

6.2. Organizarea echipei manageriale în condiții de criză 

6.3. Gestiunea autodezvoltării top-managerilor 

6.1. Funcţiile managerului companiei aflate în stare de criză. 

Responsabilitatea pentru activitatea organizaţiei şi rezultatele hotărârilor luate în cadrul 

acesteia, îi revin organului executiv unipersonal – directorului general (managerului general). 

Această situaţie este condiţionată de faptul, că conducătorul organizaţiei nu este în drept de a se 

înlătura de la responsabilitatea funcţionării ei nici pentru o clipă, nici ziua, nici noaptea, nici în 

zilele de odihnă, nici în perioada concediului, nici, chiar, în caz de boală. O aşa continuitate a 

încărcăturii psihologice, intelectuale şi volitive selectează şi „căleşte” o castă deosebită a 

liderilor, specifică prin calităţile personale, capabilă să reacţioneze permanent asupra colectivului 

aflat în subordine pentru realizarea ideilor şi scopurilor personale, împrumutate sau impuse din 

afară. 

Specificul activităţii managerului general al companiei constă în faptul, că el trebuie să se 

conducă de tendinţele generale şi cerinţele acţionarilor (rentabilitatea economică, creşterea 

capitalului etc) şi nu este supus indicaţiilor pe verticală, cum are loc în întreprinderile unitare, în 

secţiile şi filialele companiilor. Aşa o libertate în acţiuni determină şi creşterea responsabilităţii 

managerului general pentru rezultatele conducerii – inclusiv până la răspundere penală pentru 

paguba cauzată angajatorilor ca urmare a hotărârilor administrative greşite. 

În condiţiile de criză rolul şi funcţiile managerului general se intensifică cu referire la 

concentrarea puterii şi direcţionarea „echipelor de comandă”. Se acutizează problema 

aprovizionării cu resurse şi cea a rapidităţii de realizare a măsurilor de depăşire a crizei. Creşte 

brusc nivelul de risc în hotărârile şi acţiunile administrative. Toate acestea impun cerinţe sporite 

faţă de conducătorul organizaţiei aflate în stare de criză în realizarea funcţiilor organizaţional-

tehnologice, determină necesitatea creşterii nivelului de competenţă a lui, a capacităţii de 

formare a nucleului administrativ, a consolidării personalului „hărţiut” de starea de incertitudine. 

Având în vedere faptul, că fiecare organizaţie este unică după formă şi conţinut, procesele 

de criză care au loc în organizaţie la fel sunt unicale. De aceea, pentru depăşirea stării de criză a 

fiecărei organizaţii este necesar un complex specific de metode şi mijloace. Acest fapt 

completează activitatea managerului general cu procesul de instruire pe parcursul soluţionării 

sarcinilor anticriză. 
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Funcţia principală a conducătorului companiei este de a se expune în rolul de nucleu 

organizaţional, de a unifica şi direcţiona colectivul spre soluţionarea sarcinilor economice de 

producţie fundamentale. În perioada de criză această funcţie se intensifică, creşte nivelul 

responsabilităţii personale pentru rezultatele hotărârilor şi acţiunilor. 

Hotărârile pot fi şi colective, dar responsabilitatea este numai personală – conducătorul 

poartă răspundere pentru toate.  

În general, managerul general al companiei aflate în stare de criză îndeplineşte 

următoarele sarcini principale: 

1) de stabilizare a finanţelor (amânarea plăţilor, încheierea acordurilor de creditare etc); 

2) de restructurare a personalului (concedierea colaboratorilor de prisos, permutările şi 

reducerile de cadre, organizarea politicii de economisire a resurselor în subdiviziuni, creşterea 

productivităţii muncii); 

3) de optimizare a nomenclaturii producţiei fabricate (stoparea fabricării producţiei 

nerentabile şi asimilarea celei de perspectivă din punct de vedere al realizării la preţul de cost al 

ei); 

4) de restructurare a fondurilor de bază (vinderea sau darea în arendă a fondurilor de 

prisos, regruparea fondurilor necesare pentru o producţie efectivă); 

5) de modificare a sistemului interacţiunilor externe ( creşterea imaginii firmei, stabilirea 

venitului căpătat din relaţiile cu organele regionale şi municipale, cu organizaţiile comerciale şi 

cele obşteşti). 

Practica internaţională cunoaşte multe exemple de depăşire a crizei prin intermediul 

utilizării factorului personal al conducătorului organizaţiei. Practica moldovenească pozitivă este 

mai restrânsă, cu toate că, şi aici se întâlnesc performanţe unice. 

Un exemplu de soluţionare rapidă şi eficace a sarcinilor de depăşire a crizei este 

complexul de măsuri al echipei Băncii Naționale a Moldovei în frunte cu Leonid Talmaci. 

Politica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei în anii 2008-2009 a fost orientată spre scăderea 

în continuare a nivelului inflaţiei cu utilizarea instrumentelor de politică monetară. Evaluarea 

cantitativă a instrumentelor monetare folosite a depins de atingerea sarcinii principale, situaţia 

economică, prognozele macroeconomice şi monetare, precum şi de aşteptările inflaţioniste [59]. 

În 2008 au fost aprobate modificări în cadrul legislativ, conform cărora rata de bază a 

devenit rata operaţiunilor monetar-creditoare de bază pe termen scurt, utilizată în calitate de rată 

maximă la efectuarea operaţiunilor de sterilizare a lichidităţii excesive şi respectiv – rata 

minimală de refinanţare a băncilor. În decursul anilor 2008-2009 s-au manifestat două etape 

principale în modificarea ratei de bază. Prima etapă – pînă în luna mai 2008, cînd nivelul anual al 

inflaţiei a constituit 16.9%. În scopul modificării trendului şi menţinerii inflaţiei la nivelul de 
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10.0%, Banca Naţională a Moldovei a majorat de trei ori rata de bază de la 13.3% la 18.5%. De 

asemenea, în calitate de măsuride rigurorizare a politicii monetare, BNM a majorat de două ori 

norma rezervelor obligatorii de la 15.0% la 22.0%. 

Ulterior, concomitent cu modificarea trendului inflaţiei, scăderea aşteptărilor inflaţioniste, 

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a adoptat un şir de hotărîri privind 

liberalizarea politicii monetar-creditoare. Începînd cu luna septembrie 2008 rata de bază a fost 

scăzută de şase ori, de la 18.5% pînă la 10.0%, valabilă la momentul actual. De asemenea, a fost 

redusă norma rezervelor obligatorii de la 22.0% la 17.5%. 

În scopul absorbţiei excesive, Banca Naţională a Moldovei a utilizat în calitate de 

instrument de politică monetară certificatele BNM. Pentru o gestionare mai eficientă a lichidităţii 

pe piaţa monetară, BNM a unificat rata dobînzii la certificatele emise de BNM la rata de politică 

monetară (rata de bază) şi a început trecerea pe etape către anul 2008 la un singur termen - 7 zile. 

Măsurile orientate către menţinerea nivelului inflaţiei, întreprinse de BNM în mai-iunie 

2008, precum şi măsurile Guvernului privind rigurorizarea politicii bugetar-fiscale, şi-au 

demonstrat eficienţa. Astfel, nivelul inflaţiei la 31 decembrie 2008, măsurat prin indicele 

preţurilor de consum, a constituit 7.3% comparativ cu nivelul de 13.1%, înregistrat la finele 

anului 2007. În structură pe componente creşterea cea mai mare (cu 17.4%) a avut loc în sfera 

serviciilor prestate populaţiei, după care urmează mărfurile alimentare (cu 6.5%) şi nealimentare 

(cu 2.1%). 

În perioada ianuarie-mai 2009, în legătură cu scăderea consumului şi regresul economic, 

se observă o deflaţie (-1.6%). 

În Republica Moldova sectorul bancar a suferit mai puţin din cauza crizei mondiale decît 

sectorul real. În legătură cu aceasta, în mai 2009, Consiliul de Administraţie al BNM a adoptat o 

hotărîre privind deschiderea liniilor de credit băncilor comerciale din Moldova pentru menţinerea 

sectorului real al economiei. Aceste credite trebuie să asigure întreprinderile comerciale şi 

industriale din sectorul real al economiei Moldovei cu resurse accesibile şi ieftine. În legătură cu 

complicarea situaţiei aferentă crizei financiare mondiale, Banca Naţională va continua să 

monitorizeze şi să reacţioneze adecvat la toate modificările din procesele economice ale ţării 

[59].  

În conformitate cu unele metode, în condiţiile de criză managerul general al organizaţiei 

trebuie să-şi înceapă activitatea cu alcătuirea listei de lucrări şi acţiuni, care nu trebuie realizate 

la prima etapă a programului de depăşire a crizei. 

Acest fapt se explică prin necesitatea necomiterii unor greşeli fatale în situaţia de înaltă 

incertitudine caracteristică pentru etapa critică a crizei, şi anume: 

- a defăima acţiunile predecesorului; 
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- a trage la răspundere şi a pedepsi colaboratorii; 

- a organiza concedieri în masă; 

- a modifica cardinal retribuirea muncii; 

- a concedia simultan grupuri-nuclee de manageri; 

- a reţine plata impozitelor; 

- a înăspri relaţiile cu organele puterii locale şi celei regionale; 

- a întrerupe relaţiile cu consilierii din anturaj (conducătorii de nivel superior) etc. 

Deoarece activitatea directorului general este asigurată de către personal, atunci pentru el 

principala sarcină este optimizarea structurii şi componenţei de cadre, creşterea nivelului 

administrativ al organizaţiei. În acest context, una din funcţiile de bază ale conducătorului este 

creşterea receptivităţii personalului la schimbări. 

Datorită inerţiei, caracteristice pentru orice sistem organizaţional, ea, în mod natural, 

împiedică realizarea modificărilor. O particularitate de intrare în stare de criză este faptul, că 

acest proces în cea mai mică măsură atinge inerţia organizaţiei, creată pe principiul economisirii 

timpului, şi nu împiedică „atragerea” treptată a forţelor ei vitale. Dimpotrivă, continuarea 

stagnării necesită eforturi considerabile de renaştere a procesului reproductiv, care conform 

dezvoltării civilizaţiei trebuie să poarte un caracter extensiv. 

După cum remarca profesorul A.I. Ansoff [5, p. 475], „pe parcursul schimbărilor 

strategice rezistenţa va creşte de fiecare dată, când nu sunt create din timp condiţii pentru 

realizarea lor, adică atunci când procesul de schimbări va întrece procesul pregătirii cadrelor de 

conducători... trei opinii fundamentale referitor la acest sistem: 

- opunerea rezistenţei apare de fiecare dată, când activitatea strategică şi competenţa 

conducătorilor nu corespund reciproc; 

- opunerea rezistenţei apare în momentul modificării strategiei, când pregătirea cadrelor 

corespunzătoare rămâne în urma procesului de schimbări. Rezistenţa va fi proporţională 

decalajului dintre ele; 

- rezistenţa apare de fiecare dată, când caracteristicile competenţei administrative nu 

corespund una alteia [5, p.475-476]. 

În aşa mod, una din funcţiile fundamentale ale managerului general în cadrul realizării 

programului de depăşire a crizei este pregătirea personalului administrativ pentru organizarea 

modificărilor cardinale de sistem. Acest lucru poate fi obţinut pe următoarele căi: 

1) selectarea colaboratorilor, pregătiţi pentru realizarea măsurilor de depăşire a crizei; 

2) instruirea personalului pentru realizarea schimbărilor (creşterea competenţei 

profesionale); 
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3) organizarea combinată (angajare, permutare) şi instruirea personalului pentru 

realizarea schimbărilor. 

Creşterea nivelului de competenţă a personalului în capacităţile de realizare a 

schimbărilor, cu toate acestea, nu înseamnă dorinţa lui şi pregătirea automată de reorganizarea 

radicală a structurii şi sistemului companiei. 

Factorii de inerţie mai trezesc opuneri de rezistenţă la schimbări. În acest caz poate fi 

observat următorul fenomen. De regulă, opunerea rezistenţei personalului la schimbări scade pe 

măsura înăspririi condiţiilor agresive din exterior şi a acutizării crizei în firmă, şi invers, creşte 

pe măsura depăşirii crizei şi stabilizării situaţiei. 

Cele două aspecte indicate mai sus (competenţa personalului şi dependenţa rezistenţei lui 

de starea companiei) în general determină modul de comportare al conducătorului organizaţiei la 

diferite etape a stării de criză a ei (intrare, stres, ieşire). 

La etapa stării de criză acută (stres organizaţional) „sarcina principală a conducerii de 

vârf este nu lupta cu opunerea rezistenţei, dar măsurile de prevenire a panicii, acţiuni de răspuns 

rapide şi eficiente. Însă, pe măsura ieşirii din starea de criză administraţia companiei trebuie să 

prevadă şi să preîntâmpine reînceperea rezistenţei, care, de obicei, însoţeşte primele semne de 

ieşire din criză” [5, p.486]. 

Funcţia conducătorului suprem (top-manager) îl impune să prevadă, în primul rând, 

situaţiile critice pentru firmă şi să organizeze măsuri de profilaxie a lor (prevenire, ocolire, 

parcurgere cu pagube minimale). În situaţia, când criza este inevitabilă, A.I. Ansoff recomandă 

conducătorului următorul mod de comportare în privinţa personalului companiei: 

1. A-i convinge pe colaboratori de inevitabilitatea crizei şi a lua măsuri de prevenire a ei. 

2. A nu se opri la inevitabilitatea crizei, dar a se pregăti pentru rolul de „salvator” când 

criza va începe. 

3. De creat o criză artificială până la începerea celei reale, inventând „duşmanii externi”, 

care pun în pericol existenţa companiei” [5, p.486-487]. 

Practica relevă, că cel mai efectiv stimulent de consolidare a personalului în jurul 

directorului general este pericolul extern, în deosebi, acel care vine pe linie orizontală (agenţii 

mediului de afaceri). Aceasta se explică prin faptul, că condiţiile nefavorabile pentru firmă pot fi 

înţelese şi apreciate doar de un grup restrâns de specialişti (ca regulă, din sfera finanţelor). De 

aceea, pentru personalul de bază cauzele unui aşa pericol sunt invizibile şi neclare şi, respectiv, 

orientarea lor nu corespunde poziţiei şi comportamentului. În ce priveşte subiecţii mediului de 

afaceri, atunci ele sunt deosebit de clare; poziţia şi comportarea lor este pe înţelesul majorităţii 

colaboratorilor şi, de aceea, atitudinea lor este o orientare pozitivă – opunerea rezistenţei 
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acţiunilor de suprimare a companiei din partea subiecţilor externi pe calea consolidării 

colectivului în frunte cu conducătorul ei. 

Una din funcţiile managerului general este convingerea personalului în depăşirea crizei, 

susţinerea în colectiv a unei stări de optimism. Conducătorul este obligat să demonstreze 

subalternilor încredere în succes şi permanent să-i convingă în această încredere. Neîncrederea 

„generalului” în succes pune la îndoială utilitatea lui în continuarea executării acestei funcţii. 

Amintindu-şi senzaţiile sale din primele zile de aflare în postul de premier-ministru al 

Marii Britanii în timpul „luptei pentru Anglia” cu forțele germane, Winston Churchill remarca 

„Eu nu știam dacă Anglia va rezista, dar eram convins de acest fapt”. 

În calitate de exemplu moldovenesc al acestei formule de comportare a generalului poate 

fi următorul: „Dacă nu eşti convins, că vei reuşi să intri în maxi-taxiul supraîncărcat, treci într-o 

parte, cedează locul celui, care-i convins în acest fapt!”. 

În realizarea funcţiei de alegere a strategiei de depăşire a stagnării economice 

conducătorul trebuie să stabilească starea companiei din punct de vedere a avantajelor 

concurenţiale. În aprecierile lui M. Porter [32, p. 111] „avantajele concurențiale se divizează în 

două ramuri de bază: cheltuieli mai reduse şi diferenţierea mărfurilor. Cheltuielile reduse reflectă 

capacitatea companiei de a elabora, a fabrica şi vinde marfa comparabilă cu cheltuieli mai mici 

decât concurenţii… Diferenţierea – este capacitatea de a asigura  cumpărătorul de valoarea mare 

şi unicală în formă de noua calitate a mărfii, a calităţilor de consum deosebite sau a deservirii 

după realizarea mărfii”. În condiţiile, pe de o parte, de surplus de fonduri şi cadre, iar pe de altă 

parte – a deficitului acut de mijloace financiare conducătorul companiei trebuie să pună accentul 

pe diferenţierea strategică, deoarece aceasta va permite într-o oarecare măsură să transforme 

neajunsurile indicate mai sus din cadrul companiei(surplus de forţe de producţie) în avantajele ei 

de concurenţă. Prezenţa cadrelor de o înaltă calificare  şi a utilajului permite în termeni reduşi de 

a moderniza articolele, adăugând la ele unele calităţi de exploatare speciale (calculate pentru 

diverse grupuri de clienţi). De asemenea, firma este în stare de a acorda servicii de deservire 

după realizarea producţiei, de instruire a realizatorilor, a dealer-ilor, a agenţilor comerciali etc. În 

folosul strategiei primei etape de realizare a măsurilor de depăşire a crizei se include şi faptul, că 

aceste acţiuni vor găsi susţinere din partea personalului, deoarece va lărgi posibilităţile de 

utilizare a forţei de muncă în dependenţă de calificare. Pe măsura lărgirii numărului de 

modificări ale articolelor tradiţionale, conducătorul companiei poate atrage atenţia personalului 

la reducerea pe etape a cheltuielilor de producţie, ce, în fine, va forma baza pentru concurenţa 

preţurilor efectivă. 

Procesele de criză din organizaţie impun conducătorul necesitatea restructurării structurii 

şi sistemului de administrare. Aceasta este una din cele mai complicate şi responsabile funcţii ale 
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directorului general. Pentru el această funcţie poate fi executată de către subalterni la etapa de 

cercetare, modelare, proiectare. Dar a hotărî, a impune executarea, a stăvili nemulţumirea 

colaboratorilor suprimaţi de toate nivelele o poate realiza anume directorul general. Practica 

relevă, că realizarea modelelor de gestiune are loc mai rapid, atunci când conducătorul 

companiei participă la acest proces de la primele etape, stabileşte directivele, pune accentul pe 

sarcinile problematice. 

În realizarea modelelor de depăşire a crizei administraţia companiei trebuie să ia în 

consideraţie experienţa naţională şi străină de modelare a structurilor organizaţional-

administrative. În implementarea modelelor străine de gestiune a întreprinderilor industriale 

trebuie de luat în consideraţie mentalitatea moldovenească, specificul culturii autohtone de 

gestiune, care „creşte”, din contul modelelor străine împrumutate. 

Pe lângă aceasta, trebuie de avut în vedere şi faptul, că fiecare firmă este unicală ca 

conţinut, şi de aceea, forma ei organizaţional-administrativă la fel trebuie să fie unicală 

(minimum – în detalii şi elemente). Aceasta impune conducătorul la o poziţie creatoare faţă de 

reorganizările gestionale, luând în calcul individualitatea obiectului de gestiune. 

Una din principalele funcţii ale managerului general este susţinerea unei imagini anumite 

a companiei. În general, imaginea despre companie se creează din mai mulţi factori, diverşi ca 

dimensiune, ca capacitate de pătrundere şi ca durată de acţiune. Imaginea – aceasta este „tot ceea 

ce are vreo contribuţie la companie şi la presupusele ei mărfuri şi servicii... Aceasta este o operă, 

creată permanent prin intermediul cuvintelor şi a imaginilor...” Cuvântului „imagine” (din 

engleză image) i se atribuie un mare şi divers conţinut, el poate fi trecut în categoria de simboluri 

multiculturale. 

În general, imaginea despre firmă este divizată în: 

1) interioară – atitudinea faţă de companie a personalului ei; 

2) exterioară – perceperea companiei de către societate, de către subiecţii mediului de 

afaceri, de către mijloacele de informare în masă; 

3) virtuală – neperceput, care parcă s-ar simţi în aer, un câmp imaginativ de atracţie 

deosebit. 

Susţinerea unei anumite imagini a companiei (la companiile conversionale – cultura 

înaltă de producere, atitudine inteligentă faţă de clienţi, respectarea promisiunilor, patriotism şi 

onestitate etc) lărgeşte posibilităţile conducătorului ei în relaţiile cu subiecţii mediului de afaceri, 

cu organele de stat şi cele municipale. Acest fapt este deosebit de apreciat în condiţiile stresului 

organizaţional, când este foarte problematic acordarea creditelor, împrumutul resurselor de 

mărfuri, participarea în programele guvernamentale, soluţionarea divergenţelor în organele de 

drept ş.a. 
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Susţinerea unei imagini respectabile a companiei în condiţii de criză este o problemă 

complicată pentru conducătorul, determinată de procesele negative financiare, de producţie, de 

cadre ş.a. Cu toate acestea, sarcina dată poate fi realizată în cazul, când conducătorul începe cu 

evaluarea propriului comportament, insistent continuă autoinstruirea, respectă o cultură înaltă a 

relaţiilor dinăuntrul şi din afara colectivului. Ultima este deosebit de preţioasă în condiţiile 

stresului organizaţional, când toţi sunt într-o stare de încordare şi cea mai mică provocare poate 

erupe starea relativ liniştită în colectiv. 

Una din funcţiile exclusive (ca obligaţie şi executare) ale directorului general a 

companieieste susţinerea relaţiilor binevoitoare cu aparatul de conducere regional şi municipal. 

În condiţiile de tranziţie la macro- şi mega nivel, aceste relaţii suportă modificări. Cu toate 

acestea, modificarea legislaţiei şi a culturii birocratice administrative este un proces de durată. 

Deseori, formele şi metodele aparatului organelor administrative rămân în urmă în dezvoltarea sa 

faţă de dinamica relaţiilor din societate, fapt ce se manifestă în formă de agresivitate mărită în 

relaţiile cu companiile comerciale, de iresponsabilitate în elaborarea şi realizarea programelor 

economice, de dictatură strictă în ce priveşte activitatea internă a organizaţiilor economice din 

subordine ş.a. În aşa condiţii conducătorul companiei aflate în stare de criză trebuie să găsească 

căi de colaborare cu funcţionarii administrativi, să poată neutraliza tendinţele lor agresive şi să 

utilizeze interesele organelor municipale şi regionale în soluţionarea propriilor sarcini de 

depăşire a crizei (participarea în programele teritoriale, realizările de antrepriză, organizarea 

întreprinderilor mixte, soluţionarea problemelor sociale etc). 

6.2. Organizarea echipei manageriale în condiții de criză 

Starea de stres organizaţional influenţează destabilizator asupra colectivului, fapt ce 

complică realizarea măsurilor de depăşire a crizei. Unul din mijloacele efective de sporire a 

caracterului dirijabil a personalului organizaţiei aflată în stare de criză este „principiul de 

echipă”. Esenţa acestui principiu constă în procesul treptat de transformare a personalului 

organizaţiei aflate în stare de criză într-o „familie” comună. 

Unul dintre cele mai efective mijloace de sporire a calităţilor administrative ale aparatului 

de conducere şi organizarea concomitentă a echipei de comandă este delegarea raţională a 

funcţiilor. „Cercetările demonstrează, că în unele companii managerii cheltuie 97% din ziua de 

muncă nu pentru gestionare, dar pentru executare. Una din cercetări a scos la iveală faptul, că 

50% din timpul de lucru managerul îndeplineşte munca, care mai efectiv ar fi realizată de către 

secretari, iar alte sarcini, care iau 40% din timp, ar trebui transmise colegilor sau subalternilor. 

Ca rezultat, numai 3% din timpul de muncă este atribuit activităţii, realizarea căreia şi ţine de 

datoria nemijlocită a managerilor profesionişti”. Avantajul principal al delegării funcţiilor constă 
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în aceea, că ea permite conducătorului să repartizeze mai mult timp din ziua de muncă pentru 

ceea ce el poate realiza cel mai productiv din contul transmiterii altor executori a ceea, ce el 

poate realiza mai puţin efectiv. Aşa o distribuire a funcţiilor administrative este deosebit de 

actuală în organizaţiile aflate în stare de criză, când este nevoie de o mai înaltă organizare şi 

receptivitate a aparatului de conducere. 

În diferite companii în dependenţă de starea lor pot fi delegate „seturi” diverse de funcţii 

administrative. Cu toate acestea, delegarea unor dintre ele şi în perioada de stabilitate a 

companiei, şi în perioada condiţiilor de stres organizaţional poate cauza daune. Spre exemplu, D. 

Lewis consideră, că există şase sarcini, executarea cărora niciodată nu trebuie transmise altor 

colaboratori. Acestea sunt: 

1) planificarea proiectului de bază; 

2) selectarea echipei de executori ai acestui proiect; 

3) controlul activităţii echipei de executare; 

4) stimularea membrilor echipei; 

5) evaluarea membrilor echipei; 

6) remunerarea membrilor echipei de executare. 

În privința obstacolelor în delegarea funcţiilor, ele se transformă în retrăiri cu caracter 

subiectiv-psihologic (de a-şi pierde autoritatea, de a deveni neobservat, de a executa necalitativ 

funcţiile delegate, etc) şi probleme organizaţional-tehnologice - incapacitatea subalternilor de a 

executa funcţiile delegate în termen şi calitativ; însuşirea îndelungată a funcţiilor transmise de 

către subalterni; motivarea scăzută a subalternilor la executarea funcţiilor delegate; lipsa dorinţei 

subalternilor  de a-şi asuma responsabilitate pentru rezultatele activităţii, care creşte considerabil 

în condiţiile de criză etc. 

În mod general, gradul de utilitate a subalternilor în primirea funcţiilor delegate poate fi 

apreciată conform următorilor doi parametri: 

- competenţă (cunoştinţele şi deprinderile de executare); 

- motivare (dorinţa de a executa funcţiile delegate). 

Pe măsura asimilării funcţiilor transmise forma de comunicare a conducătorului cu 

subalternii suportă următoarele schimbări: contactele legate de delegarea funcţiilor, devin mai 

rare şi sporeşte comunicarea legată de stabilirea relaţiilor reciproce. 

La prima etapă, managerul general trebuie să formeze o „echipă de conducere”, care şi-ar 

asuma funcţiile strategice principale ale managementului anticriză, de asemenea, formarea 

„echipelor” la nivelele inferioare şi integrarea lor într-o „echipă unită a companiei”. Fluctuaţia 

înaltă a personalului, caracteristică pentru organizaţiile aflate în stare de criză, permite 
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simplificarea permutărilor şi regrupărilor colaboratorilor. Dar, în acelaşi timp, se micşorează şi 

câmpul de selectare a membrilor „echipei” corespunzători. 

Esenţa „principiului de completare” constă în selectarea în „echipă” a unor membri, care 

s-ar completa reciproc prin calităţile lor profesionale, organizatorice şi personale în scopul creării 

unui nucleu de comandă organizatoric-tehnologic integru, capabil în termeni rapizi  să găsească 

soluţii în situaţiile force-major şi să asigura realizarea lor. Este important de organizat o „echipă 

de conducere” în aşa mod în care să fie excluse posibilităţile conflictelor interne acute, care sunt 

deosebit de distrugătoare pentru firma aflată în stare de criză. 

Merită susţinere opinia acelor autori, care propun formarea „echipei de conducere” pe 

principiul repartizării rolurilor şi specializării funcţionarilor respectivi. În rândul purtătorilor 

acestor roluri din „echipa” directorului general, pot fi evidenţiate următoarele: 

1) ”antreprenor” – conducătorul, capabil să înainteze idei noi (proprii sau împrumutate), 

să aibă tendinţa spre o gândire şi practică netradiţională (aşa oameni sunt bineveniţi în funcţiile 

de conducători de secţii a producţiei  şi a formelor de activitate noi, a relaţiilor externe, în 

organizarea filialelor şi a reprezentanţelor; 

2) ”intraprenor” – conducătorul, orientat spre inovaţiile din interiorul companiei (analiza 

internă a factorilor de criză şi realizarea reorganizărilor din interiorul companiei, asimilarea 

producţiei noi, regrupările de personal); 

3) ”generator de idei” – specialistul, care dispune de calităţi euristice (aşa membri ai 

„echipei” sunt necesari în elaborarea căilor netradiţionale pentru programele de depăşire a crizei, 

ei sunt la fel de utili şi în găsirea ieşirilor din situaţiile force-major acute); 

4) ”acumulator de informaţii” – specialistul, care este repartizat în centrul de 

transmisiuni, şi care se ocupă de acumularea informaţiei şi transmiterea ei managerului general 

în formă prelucrată (aşa membri ai „echipei generalului” sunt efectivi în acumularea informaţiei 

speciale pentru managerul general în scopul realizării schimbărilor organizaţional-economice de 

depăşire a crizei, în luarea hotărârilor de fabricare a producţiei noi, în stabilirea statutului 

companiei în segmentele netradiţionale); 

5) „lider” – conducătorul, specialistul care este în stare să atragă şi să organizeze oamenii 

în scopul realizării sarcinilor impuse de managerul general (aşa membri ai „echipei generalului” 

sunt necesari în elaborarea şi organizarea producţiei noilor articole şi, de asemenea, în 

mobilizarea colectivelor din subordinea sa la executarea exactă a programelor  de depăşire a 

crizei); 

6) „administrator” – conducătorul care dispune de aşa calităţi ca exactitate, acurateţe, 

pedantism, severitate, conştiinciozitate, ordonanţă (aşa membri ai „echipei generalului” asigură 
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realizarea pe etape a activităţilor, controlul strict al executării hotărârilor de depăşire a crizei, 

deseori necesitând modificări conform desfăşurării evenimentelor); 

7) „întreprinzător” – conducătorul, specialistul care poate realiza schimbarea stării de 

lucruri existente (aşa membri ai „echipei” consolidează echipa în scopul inovaţiilor şi este 

pregătit pentru a-şi asuma funcţiile de organizare respective); 

8) „colaboratorul liber” – specialistul, care nu are obligaţii strict determinate, cu calităţi 

de visător, ciudat, cu capacităţi de înviorare a atmosferei obişnuite (în „echipa generalului” aşa 

„disidenţi” sunt utili prin aprecierea netradiţională a situaţiei de criză şi prin propunerile de 

depăşire a ei, prin observaţiile critice în adresa conducătorilor etc); 

9) „guleraşul de aur” – specialistul de cea mai înaltă calificare, savant (aşa specialişti pot 

fi atraşi în „echipa generalului” în bază de contract, ca cumulard în soluţionarea sarcinilor 

concrete de valorificare a tehnicii şi tehnologiilor noi, în reconstrucţia structurii organizaţionale a 

companiei ş.a.). 

Practica naţională a întreprinderilor de producţie socialiste (şcolile instruirii economice), 

experienţa firmelor nipone avansate (cercurile de calitate) confirmă faptul, că ocupaţiile 

sistematice (de o dată-trei ori în lună) în comun în cercurile de la locurile de muncă (în secţii, 

sectoare etc) ale conducătorilor, specialiştilor şi muncitorilor permit de a pune baza sistematică 

de ridicare a nivelului instructiv al cadrelor, de a soluţiona  problemele de ameliorare a 

disciplinei şi a calităţii producţiei şi, de asemenea, de a consolida aşa colective în cadrul ideii 

generale de producţie şi a normelor moral-etice ale organizaţiei. Aşa o formă de informare 

sistematică direcţionată a personalului permite efectuarea profilacticii divergenţelor, a 

conflictelor acute, a acţiunilor de nesupunere, cazuri deosebit de actuale pentru organizaţiile 

aflate în stare de criză. „Discutarea colectivă a problemelor de producţie şi sistemul de luare a 

hotărârilor bazat pe principiul consensului, presupune participarea în acest proces şi a 

executorilor nemijlociţi, creează o atmosferă, în care dispare orice tendinţă de izbucnire a 

conflictelor sau a divergenţelor, care, în alte condiţii, ar zgudui întreprinderea” [3, p.150].  

Transformarea colectivului într-o echipă unită din două diviziuni cu posibilităţi de 

comunicare pe verticală strict determinate, poate servi ca bază pentru consolidarea în jurul 

managerului general al personalului în întregime. Aşa o intercalare a relaţiilor bazate pe principii 

moral-psihologice şi productiv-tehnologice poate asigura depăşirea efectivă a stării de criză cu 

cheltuieli minimale, care sunt inevitabile în orice organism în creştere. 

Practica relevă, că la formarea culturii organizaţiei în baza principiilor unice moral-etice 

şi profesional-calificative contribuie existenţa „constituţiei interne a companiei”, care reflectă 

formele de bază ale relaţiilor reciproce în colectiv şi funcţia principală de producţie. Aşa o 

„constituţie internă a companiei” în mod nelegalizat există în formă de tradiţii stabilite, 
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caracteristice, mai ales, pentru companiile de proporţii (holdinguri, corporații). Legalizarea unor 

asemenea tradiţii permite de a pune accentul în propagarea celor mai constructive şi importante 

dintre ele pentru consolidarea organizaţională a companiei, fapt ce capătă o importanţă sporită în 

perioadele de stres organizaţional. 

Printre tezele „constituţiei interne a companiei” este raţional de evidenţiat următoarele: 

- rolul conducător al managerului general; 

-forma relaţiilor binevoitoare şi a libertăţilor în colectiv cu respectarea strictă a disciplinei 

de muncă şi cea tehnologică; 

- sistemul angajării pe viaţă şi scoaterea limitelor de vârstă pentru activitate, cu 

executarea obligatorie de către colaboratorii (muncitori şi specialişti) în vârstă a funcţiilor de 

îndrumare a tineretului; 

- limitările de vârstă pentru conducătorii de secţii şi sectoare de vârstă pensionară, cu 

trecerea lor ulterioară pe planul doi (adjuncţi); 

- atitudinea faţă de calitatea muncii şi faţă de autoritatea companiei; 

- patriotismul față de firmă şi direcţionarea unitară a personalului spre depăşirea 

dificultăţilor apărute etc. 

În totalitate, măsurile de formare a unui colectiv unit, care conştient se supune voinţei 

managerului general, care participă creator în soluţionarea sarcinilor economice de producţie, pot 

deveni o bază puternică pentru gestiunea efectivă de depăşire a crizei. 

6.3. Gestiunea autodezvoltării top-managerilor 

„Condiţiile noi ale activităţii de afaceri, care s-au stabilit în ţara noastră în legătură cu 

trecerea la relaţiile de piaţă, în mod cardinal au modificat cerinţele faţă de calităţile de care 

trebuie să dispună specialiştii, care au urmat o instruire specială şi care doresc să se ocupe de 

activitatea gestională în organizaţii... Administratorii „cărturari” – specialiştii epocii 

„socialismului dezvoltat” erau obligaţi, în primul rând, să dispună de un nivel înalt de cunoştinţe, 

în deosebi statice, pe care trebuiau să le utilizeze în schema de conducere planificată, în măsură 

mică supusă schimbărilor, cum a economiei în general, aşa şi a întreprinderilor aparte. Însă piaţa 

a schimbat totul. Dacă anterior viitorul dedus din trecut sta la baza strategiei administrării, apoi 

în noile condiţii managementul trebuia să fie direcţionat la crearea viitorului, deseori împotriva 

trecutului şi a prezentului. În locul logicii au venit intuiţia şi creaţia” [6, p.9]. 

Starea de stres organizaţional este caracterizată de oscilare puternică în schimbarea 

situaţiei interne a companiei şi de asemenea, interacţiunea ei cu subiecţii mediului de afaceri. 

Necesitatea orientării într-o asemenea atmosferă economică (cu un înalt grad de incertitudine) 
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înaintează cele mai stricte cerinţe faţă de managerul general, faţă de calităţile lui fizice, 

intelectuale şi organizatorice. 

Conducătorul companiei aflată în stare de criză trebuie să dispună de capacitatea de a 

stabili simptoamele catastrofei ce se apropie şi să poată „cîrmuiască corabia companiei” din 

calea pericolului. 

Trebuie de luat în consideraţie, că nivelul înalt al cunoştinţelor în teoria şi practica 

gestiunii anticriză fără experienţă personală şi a deprinderilor formate pe parcursul 

„managementului de criză” nu pot servi ca bază satisfăcătoare pentru gestiunea depăşirii cu 

succes a crizei în postura de director general. Aceasta se explică prin faptul, că sistemul 

calităţilor directoriale şi a metodelor de activitate este unical şi irepetabil pentru fiecare 

conducător (nu poate fi imitată sau repetată efectiv). 

Totalitatea calităţilor de afaceri în proporţii diferite creează imaginea efectivă a 

directorului general a companiei aflate în stare de criză. Desigur, chiar şi cel mai avansat 

conducător dispune de rezerve în acest sens. Acest fapt impune fiecare conducător de a se 

autoperfecţiona, deoarece e greu de aşteptat din partea subalternilor, că ei vor atrage atenţia la 

neajunsuri, vor indica căile de corectare a lor. Aceste rezerve trebuie să le găsească şi să le 

aprecieze fiecare director în parte. În aceasta şi constă esenţa autocontrolului, care poate deveni 

bază pentru autodezvoltare. 

Există un şir de teste – pentru autoevaluarea conducătorilor – şi sisteme de pregătire 

individuală. La baza lor stă capacitatea omului de a se autoorganiza, a se autolimita şi tendinţa de 

a se autoperfecţiona. În practică sunt utilizaţi diverşi stimulenţi ai autoinstruirii, dar, posibil, cel 

mai efectiv este  acela de a începe a-i învăţa pe alţii. E bine, dacă aceştea sunt colegi, şi mai bine, 

dacă sunt studenţi, oameni străini. Astfel, experienţa şi deprinderile culese din cărţi nu vor 

izolate în interiorul unui singur om. 

Problema autodezvoltării sistemice a managerului general în condiţiile de criză se 

complică de către situaţiile de stres permanente, de necesitatea concentrării gândirii şi a voinţei 

spre depăşirea circumstanţelor force-major. 

Toate aceste împrejurări sustrag de la training, iau toate forţele vitale. Cu toate acestea, 

deoarece în companiile conversionale starea de criză durează pe parcursul mai multor ani, 

managerul general nu poate să se separe de procesul instructiv pentru un termen aşa de 

îndelungat (s-au supune pericolului de a rămâne în urma progresului, a noilor tehnologii în 

management etc). 

Una din principalele funcţii ale managerului general – a fi generator de idei cu caracter 

strategic. Clar, că multe din ele pot fi împrumutate, însă numaidecât trebuie adaptate la 

organizaţia concretă. În condiţiile de stres organizaţional „drumul” permis de inovaţii strategice 
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se îngustează considerabil din cauza reducerii resurselor financiare şi de timp şi, de asemenea, a 

protecţiei scăzute de faliment cu urmări imprevizibile de alegere strategică. În aşa situaţie, ar fi 

mai preferabilă strategia „paşilor mici” în inovaţii, când sunt necesare mai puţine resurse şi 

rezultatele sunt mai previzibile. Cu privire la inovaţii sunt cunoscute următoarele trei strategii de 

bază: 

1) strategia micilor ameliorări consecutive („a paşilor mici”); 

2) strategia inovaţiilor prin salturi; 

3) strategia accelerării ..... prin atragerea organizaţiilor externe. 

Urmând strategia „paşilor mici” (sau – a micilor ameliorări consecutive), managerul 

general, în situaţii concrete poate recurge şi la strategia „inovaţiilor prin salturi”. Aceasta este 

raţional în cazul necesității unor soluţionări rapide a sarcinilor conversionale (valorificarea 

producţiei netradiţionale, care ar avea perspective favorabile pentru realizare etc.). 

Deasemenea, uneori se poate manifesta în calitate de mijloc efectiv de ameliorare rapidă 

a indiciilor financiari generali a companieişi strategiei „accelerării ... prin atragerea organizaţiilor 

externe”. Aceasta este util în cazul valorificării noilor forme de producţie, pentru care firma 

aflată în stare de criză nu dispune de elaboratori şi, de asemenea, de capacităţi de producţie. 

Ce este mai important pentru un conducător al întreprinderii de producţie aflate în stare 

de criză – „fruntea” sau „maxilarele”? Studierea literaturii, observările şi experienţa personală a 

autorului se înclină în folosul „maxilarelor”. Aceasta se explică prin faptul, că fără „maxilare” 

puternice nu există director sau, cu atât mai mult, conducător de firmă, ce trece prin perioada 

stresului organizaţional. Duritatea în hotărâri, poziţii unilaterale în acţiuni, previzibilitate la 

subalterni – iată completul de calităţi ale „maxilarelor” conducătorului colectivului aflat în stare 

de incertitudine. Gestiunea companiei aflată în stare de criză impune conducătorul ei să dea 

ripostă agresiunilor din partea mediului de afaceri, să intre în divergenţe cu administratorii locali, 

care pot influenţa interesele companiilor comerciale concurente. Cu toate acestea, e bine când de 

asupra „maxilarelor” se află „o frunte înaltă”. Aceasta permite înţelegerea rapidă a atmosferei 

schimbătoare (interne şi externe), aprecierea recomandărilor din partea subalternilor, din 

exterior, găsirea căilor optimale, ocolirea pierderilor neproductive şi a pagubelor fatale. 

Istoria civilizaţiei confirmă faptul, că voinţa poate fi antrenată (a creşte „maxilarele”), şi 

raţiunea, talentul pot fi dezvoltate („întărirea frunţii”). Aceasta demonstrează argumentul, că 

sarcina autoperfecţionării pentru managerul general este, ca regulă, rezolvabilă. Însăşi faptul, că 

omul a ajuns în postul de conducător al companiei, confirmă talentul lui în ramurile sus-numite 

şi serveşte ca bază pentru continuarea autoperfecţionării. 
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Cu toate acestea, cum n-ar fi de puternice „maxilarele” şi „fruntea” conducătorului, în 

starea de criză mai mult ca oricând este nevoie de calificare (integrantă a mai multor parametri). 

Conducătorul trebuie să fie un „om descurcăreţ”, nu numai puternic şi deştept. 

Există diverse sisteme de autoanaliză pentru conducători, care, cu toate acestea, trebuie 

adaptate la situaţia companiei concrete şi la imaginea specifică a managerului general. Referitor 

la conducătorul companiei aflate în stare de criză pare a fi acceptabil următorul sistem universal 

de autoapreciere şi mijloace de gestiune a autoperfecţionării [2, p.88-92]. 

A. Autoevaluarea se realizează în baza analizei a şase-şapte evenimente importante din 

viaţa personală şi cea de afaceri, care au influenţat dezvoltarea personală. Pentru aceasta, în 

fiecare din cele patru coloane („evenimente”, „rezultate”, „procese”, „aprecierea”) se înscrie 

informaţia corespunzătoare. 

Procesele îşi găsesc exprimare în acţiunile, care prezintă o caracteristică a 

autoperfecţionării, reprezentând starea, când conducătorul se dezvoltă singur pe sine. Includerea 

activă a conducătorului în dezvoltarea companiei, în fine, duce la dezvoltarea lui personală. 

Iată portretul top-managerului contemporan, obţinut în urma cercetărilor sociologice: este 

instruit de minune; are studii superioare tehnice sau economice; duce un mod sănătos de viaţă, 

practic nu consumă băuturi spirtoase, sistematic face sport, preferă să călătorească, să-şi petreacă 

timpul liber în cadrul familiei; permanent citeşte „GQ”, „Forbes”, „Business Class” (doamnele – 

„Cosmopolitan” sau „Aqarelle”), răsfoieşte reviste, ediţii automobilistice şi cele sportive; este 

raţional în cheltuieli, preferă să cheltuiască banii pentru procurarea obiectelor de o calitate înaltă, 

dar fără lux (automobile străine, ceasuri elveţiene, îmbrăcăminte la modă); din acumulări face 

investiţii în dezvoltarea business-ului şi în dezvoltarea personală; „venituri cu orice preţ” nu sunt 

esenţa activităţii, preferă să activeze legal.  

B. În rândul mijloacelor de bază a autoperfecţionării sunt evidenţiate următoarele: 

- corespunderea (atingerea unui nivel de calificare satisfăcător pentru executarea 

funcţiilor de conducător efectiv al companiilor aflate în stare de criză); 

- coparticiparea (tendinţa de a participa în procesele general-economice de nivel federal, 

regional şi local); 

- adaptarea (deprinderea de a alege calea efectivă a relaţiilor reciproce cu subiecţii din 

mediul extern, în primul rând, cu administratorii regionali şi locali); 

- acumularea experienţei (formarea pin intermediul reflecţiei a opiniei personale despre 

lucruri); 

- experimentarea (acumularea cunoştinţelor în urma rezultatelor comportamentului 

propriu în situaţii concrete de criză); 
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- intercalarea (conştientizarea necesităţii includerii sale ca parte în ceva mai unitar; în 

cazul dat, a stării de criză a companiei ca element al crizei generale a economiei ruseşti în 

perioada de tranziţie); 

- dedicarea (înţelegerea misiunii sale în calitate de element necesar al dezvoltării sociale). 

În mod general, procesul de autoperfecţionare a managerului general a companiei aflate 

în stare de criză prezintă un fenomen diversificat complicat de creştere intelectuală a unui om 

concret, care, în virtutea unor anumite circumstanţe, s-a pomenit în rolul de conducător suprem 

al companiei, aflate în stare de criză. Una din cauzele acestei stări poate fi şi gestiunea 

neefectivă, însă în mare măsură fenomenele de criză în întreprindere din ramura industrială 

reprezintă o proiecţie a proceselor de stagnare la macro- şi mega nivel economic. De aceea, în 

aprecierea cauzelor de criză în întreprinderile industriale ar fi greşit de atribuit toate acestea la 

neajunsurile din activitatea conducătorilor lor. 

Una din funcţiile conducerii supreme referitor la aparatul administrativ în condiţii de 

criză este motivarea către o activitate creatoare intensă. Practica relevă, că în condiţiile de stres 

organizaţional mijloacele economice directe (premii, amenzi, plată în acord ş.a.) sunt puţin 

efective. Mulţi colaboratori administrativi stabilesc pentru sine continuarea relaţiilor de muncă 

cu firma aflată în stare de criză doar conform unui parametru, şi anume: ajunge salariul (salariul 

de funcţie plus suplimentul ş.a.) pentru acoperirea cheltuielilor vitale sau nu? În această situaţie 

orice surplusuri pentru activitate administrativă, ca regulă, nu acţionează, deoarece ele sunt 

privite ca compensaţii pentru supraîncărcarea nervoasă a colaboratorilor. 

În aceste condiţii, pentru colaboratorii administrativi este mai atrăgătoare nu plata 

suplimentară pentru străduinţă, dar însuşi rezultatul activităţii lor, hotărârea sarcinii concrete de 

depăşire a crizei. Aşa poziţie vine în corespundere cu cunoscutul model Porter-Louler, bazat pe 

teoria procesuală complexă de motivare elaborată de el, care conţine elemente din teoria 

aşteptării şi teoria dreptăţii. 

Conform modelului Porter-Louler, rezultatele obţinute de colaborator depind de 

următoarele variabile: 1) de eforturile cheltuite; 2) de capacităţile şi particularităţile specifice ale 

omului; 3) de conştientizarea de către colaborator a rolului său în procesul de muncă. Satisfacţia 

– este rezultatul remunerărilor interne şi externe, luând în calcul dreptatea (veridicitatea) lor.  

Concluziile lui Porter şi Louler privitor la faptul, munca rezultativă duce la satisfacţie, 

contravine teoriilor precedente ale motivării, construite pe aceea, că satisfacţia duce la o muncă 

rezultativă (adică despre supremaţia satisfacţiei asupra muncii), sunt atrăgătoare pentru 

motivarea conducătorilor în depăşirea crizei. Aceasta se explică prin faptul, că pentru 

colaboratorii aparatului administrativ, mai mult decât pentru muncitori, o importanţă mai mare 

are păstrarea întreprinderii, ieşirea ei din criză, deoarece în condiţiile perioadei de tranziţie a 
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macroeconomiei, este deosebit de dificil să găsească un loc de muncă convenabil. De aceea, 

faptul depăşirii crizei cu toate elementele acesteia, pentru colaboratorii administrativi reprezintă 

o remunerare în sine [69]. 

În aceste condiţii, de la conducerea de vârf se cere divizarea strictă a sectoarelor şi a 

etapelor de activitate în scopul depăşirii crizei pentru colaboratorii de diferite nivele şi crearea 

posibilităţilor de apreciere a rezultatelor intermediare de soluţionare a sarcinilor. 

Un grup special de conducători ale organizaţiilor aflate în stare de criză sunt persoanele, 

numite de către organele externe de conducere şi coordonare: judecăţi de arbitraj, organe ale 

administrației statale și municipale referitor la faliment, consiliile creditorilor ş.a. 

Particularitatea funcţiei unui astfel de conducător extern este specificată de următoarele 

circumstanţe: 

1) conducătorul companiei este liber de responsabilitatea promisiunilor şi datoriilor 

predecesorilor săi în faţa organizaţiilor din mediul de afaceri, excepţie fiind cele prevăzute de 

legislaţia corespunzătoare; 

2) conducătorul nu poartă responsabilitate morală în faţa personalului; 

3) principalul obiectiv (obligaţiune funcţională) al conducătorului – achitarea creditorilor; 

în acest caz interesele funcţionării productive a companiei aflate în stare de criză poartă un 

caracter de subordonare auxiliar; 

4) bugetul conducătorului în cadrul funcţiilor sale este liber de influenţe externe; 

5) activitatea conducătorului este de scurtă durată şi este strict limitată în termeni. 

Limitarea specifică strictă a funcţiilor unor astfel de conducători, care în literatura oficială 

sunt numiţi „conducători anticriză”, înaintează cerinţe speciale faţă de calităţile lor profesionale, 

instructive şi organizatorice, faţă de normele de comportare.  

Legea Republicii Moldova „cu privire la insolvabilitate din 14 noiembrie 2001 [35] 

stabileşte cerinţe speciale faţă de candidatura administratorului insolvabilității sau reorganizării: 

o persoana cu studii superioare, domiciliata in Republica Moldova, care posedă cunoștințe și 

experiență pentru cazul respectiv, este inregistrată în calitate de întreprinzător individual căruia i 

s-a acordat licența conform legii și este independentă față de creditori și debitor și  desfasoara  

activitatea din data desemnarii. Practica de utilizare a acestei norme a stabilit, că persoanele, care 

chiar dacă corespund cerinţelor date, totuşi deseori erau insuficient pregătiţi pentru executarea 

acestor funcţii. În legătură cu aceasta, ar trebui elaborat un Regulament despre atestarea 

specialiştilor în gestiunea anticriză, care să conţine următoarele cerinţe: a asimila baza juridică; 

necesară pentru realizarea funcţiilor de conducător, bazele evaluării business-ului şi a imobilului, 

bazele teoriei de marketing, bazele managementului, auditului financiar şi planificării, regulile 



113 

 

principale de lucru cu acţiunile, legislaţia bancară, principalele probleme în lucrul cu pieţele de 

mărfuri şi fonduri. 

Aceşti specialişti, puţin probabil, că sunt apţi pentru activitatea strategică diversificată 

multianuală în funcţia de director general al întreprinderii. La rândul său, economiştii practici cu 

experienţă pot fi inutili în executarea funcţiilor strict limitate, fix direcţionate externe ale 

„conducătorului de anticriză”, deoarece numaidecât ei se vor înclina spre managementul 

producţiei, care în firma cu administrare externă se situează pe planul doi. 

Aceste circumstanţe indica necesitatea unei poziţii diferenţiate faţă de problema 

candidaturii administratorului companiei aflată în stare de criză: 

1) dacă firma are şanse pentru continuarea funcţionării în general, în direcţia anterioară 

de producţie, atunci în acest caz este preferabil un specialist orientat productiv-economic şi 

organizaţional-economic; 

2) dacă firma nu are şanse de a-şi păstra calitatea sa productivă, atunci în acest caz în 

funcţia de conducător ar fi binevenit un specialist orientat financiar-juridică. 

Încălcarea acestei diferenţieri profesionale, puţin probabil, că ar avea un efect optim în 

depăşirea crizei. 

Exemplu 

La sfîrșitul fiecăru an se trage linie, iar managerii celor mai mari companii multinaționale primesc "note" 

pentru stilul de management pe care l-au avut în ultimul an. În 2011, compania producătoare de gadget-uri 

Blackberry, Researh in Motion a avut cel mai incompetent CEO, potrivit analiștilor internaționali.  

Pe lista neagră a celor mai blamați manageri de companie s-a aflat șeful Netflix sau fostul șef al Avon. Iată 

care sunt în topul listei cei mai incompetenți manageri ai anului 2011: 

Balsillie and Lazaridis, Research in Motion 

Problemele companiei au început acum cîțiva ani, atunci cînd a fost judecat greșit impactul iPhone al Apple 

și apoi sistemul de operare Android al Google. În opinia analiștilor din piață, cei doi CEO au greșit în privința a 

două aspecte extrem de importante.  

În primul rînd, au subestimat modul în care consumatorii din corporații vor privi produsele Apple în 

detrimentul Blackeberry. Apoi, o altă mare greșeală pe care cei doi manageri au făcut-o a fost alegerea unui sistem 

de operare slab pentru Blackberry. 

Anul 2011 a fost unuț tragic pentru cei doi, începînd cu eșecul unui interviu acordat de Lazaridis la BBC la 

începutul anului și continu cu deciziile luate. Lovitura de final pentru companie a fost dată de acțiunile companiei, 

care s-au stabilit în jurul valorii de 75%, iar perspectivele sunt în scădere. 

Reed Hastings, Netflix 

Una din cele mai mari gafe făcute a fost încercarea companiei de a despărți divizia de DVD de cea de 

streaming în două entități separate. Știrile au creat haos În jurul acțiunilor companiei care s-au oprit in jurul a 60% 

pentru tot anul. 

Cu toate acestea, vînzările au continuat să crească. În ciuda acestui fapt, experții din piață spun ca Netflix 

ramîne o companie în tranziție. Totul depinde de modul în care situația va fi gestionată de către Hastings. Analiștii 

http://www.business24.ro/avon/
http://www.business24.ro/apple/
http://www.business24.ro/google/
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spun că acesta ar putea fi cîștigătorul anului 2012 dacă va ști cum să-și "joace" cartea. 

Andrea Jung, Avon 

Jung a primit funcția de CEO în 1999, perioadă în care Avon se afla în pragul falimentului. Aceasta a reușit 

să rebranduiască compania, să o ridice pe o poziție de top și să implementeze strategii de marketing de succes. 

Managementul acestuia a revigorat compania și a transformat-o într-o afacere de miliarde de dolari. 

Andreea Jang și-a părăsit postul în urma unui scandal ce durează de aproape un an, ce include acuzații de mită la 

adresa unor oficiali străini.  

Aceasta a rămas în conducerea Avon și va lucra în comitetul executiv. Vînzările Avon au scăzut în ultimul 

timp, însă dupa ce compania a anunțat că este în căutarea unui nou director, acțiunile Avon s-au redresat, crescînd cu 

5,4%. 

Antonio Perez, Eastman Kodak 

Acesta a fost CEO al Kodak din 2005. De atunci acțiunile companiei au pierdut 97% din valoare. Să fie 

oare vorba de management prost? 

Antonio Perez s-a alaturat Kodak în 2005 cu misiunea de a face tranziția Kodak de la film către soluțiile 

digitale. 

Evoluția companiei întîrzie să se finalizeze. În ultimii șase ani, Kodak s-a bucurat doar de un singur an 

profitabil. Analiștii din piață sunt de părere că Antonio Perez nu este cea mai potrivită persoană în fruntea companiei 

Kodak, avînd în vedere că nu a atins cea mai mare parte din țintele financiare impuse în ultimii ani. 

 

Recapitulare 

1. Responsabilitatea continuă pentru starea de lucruri în firma aflată în situaţie de criză 

impune directorul general să creeze sisteme de administrare a măsurilor de depăşire a crizei, care 

ar asigura controlul executării hotărârilor şi introducerea corectivelor în corespundere cu 

schimbarea situaţiei. 

2. În situaţia de criză funcţiile organizaţionale a conducătorului companiei se intensifică 

în concentrarea puterii, creşte nivelul responsabilităţii personale pentru rezultatele hotărârilor şi 

acţiunilor emise. 

3. Una dintre cele mai complicate funcţii ale conducătorului companiei aflată în stare de 

criză este opunerea rezistenţei ersonalului la schimbările în cadrul măsurilor de depăşire a crizei. 

4. La diferite etape de dezvoltare a crizei în întreprinderi conducătorul trebuie să utilizeze 

strategii concurenţiale diferite. La etapa de acutizare a crizei este preferabilă strategia de 

diferenţiere; în continuare e bine de pus accentul pe strategia concurenţei preţurilor (minimizarea 

cheltuielilor). 

5. O funcţie importantă a conducătorului companiei  este susţinerea unei imagini pozitive 

al acesteia, care poate facilita sarcinile financiare şi de producţie în condiţiile de criză (utilizarea 

încrederii subiecţilor mediului de afaceri din contul imaginii pozitive a companiei). 

6. Unul dintre mijloacele de sporire a nivelului administrării companiei aflate în stare de 

criză este formarea echipei de conducere pe principiul repartizării funcţiilor. A doua etapă a 
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acestei activităţi poate fi crearea echipelor similare la nivel mediu şi inferior de administrare, 

structurate pe verticală. 

7. Conducătorul companiei în stare de criză trebuie să dispună de calităţi speciale şi de 

caracteristici profesionale, necesare pentru realizarea efectivă a managementului anticriză. În 

acest caz, cele mai principale sunt capacitatea de autoanaliză şi de autoperfecţionare. În ce 

priveşte conducătorul desemnat din exterior, conţinutul activităţii lui, limitată în timp şi în 

spectrul sarcinilor executate, impune alt „set” de cerinţe noi, decât cele ale conducătorului 

companiei, direcţionat spre depăşirea crizei fără efectuarea schimbărilor cardinale în 

direcţionarea productivă a companiei. 
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TEMA 7. ORGANIZAŢIA ÎN CONDIŢIILE STRESULUI ORGANIZATORIC 

7.1. Stresul organizațional în cadrul companiilor autohtone  

7.2. Administrarea adaptivă în cadrul organizaţiei 

7.3. Reglementarea juridică a ordinii de prevenire şi efectuare a procedurilor de faliment 

în organizaţie 

 

7.1. Stresul organizatoric în cadrul companiilor autohtone 

Prin noţiunea de criză în sensul larg al cuvântului se subînţelege o stare a organizaţiei 

care anticipează trecerea ei la un alt nivel. Schimbarea nivelului poate să nu aibă loc dacă 

managerii autohtoni nu reu;esc să învingă antagonismele interne şi externe ale organizaţiei. 

Acestea pot fi diferite metode de concordanţă şi subordonare a intereselor părţilor componente 

ale unui scop comun al organizaţiei, la fel şi alte forme de asigurare a indestructibilităţii. În caz 

de necorespundere a intereselor sus menţionate, o altă variantă inevitabilă pentru depăşirea crizei 

este schimbarea calităţii organizaţiei sau lichidarea ei. 

Dacă în primul caz managementul nu suportă schimbări radicale, cu toate că poate trece 

prin schimbări esenţiale în limitele obiectivelor principale ale organizaţiei, în cel de al doilea caz, 

de obicei, ea îşi schimbă faţa şi drept rezultat trece în altă formă de gestiune. În mod 

corespunzător se schimbă şi managementul ei, devenind de fapt o altă organizaţie. 

Dacă privim organizaţiile economice conform ramurii lor, atunci în timpul crizei 

întreprinderile sunt afectate de cele mai esenţiale deformări şi schimbări calitative. Dacă în 

organizaţiile de comerţ, de aprovizionare şi desfacere, consulting, bănci şi companiile 

investiţionale, starea de criză se menţine pentru un termen scurt, atunci în companiile industriale 

aceasta poate dura ani la rând (5 ani şi mai mult). Un tablou mai simplificat se observă în  

întreprinderile de prelucrare a lemnului, transport, întreprinderile de fabricare a materialelor de 

construcţie etc. 

În condiţiile actuale, această circumstanţă situează problemele crizei întreprinderilor pe 

prim plan, pentru că anume aceste procese sunt cel mai dificil de dirijat şi cele mai vizibile în 

economia naţională. 

Prima cauză a crizei ordinare (sau neordinare) în companie, ca şi în macromediu, este 

reducerea cererii globale. Aceasta provoacă reducerea producţiei, a locurilor de muncă, 

investiţiilor. Ieşirea din situaţie este posibilă pe următoarele căi: 

1) prin investiţii externe pentru îndeplinirea unor comenzi speciale; 

2) prin restructurarea internă şi trecerea la producerea unor produse cu cerere 

permanentă; 
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3) prin divizarea organizaţiei după principiul obiectului de producţie (mai rău - după 

principiul tehnologic) şi lăsarea unor subdiviziuni mai rentabile ca formaţiuni independente. 

Istoria economică vorbeşte despre faptul că starea critică e caracteristică pentru orice 

organizaţie în procesul evoluţiei sale şi semnalează acumularea unei mase critice de „inhibitori” 

(factori de frânare), înlăturarea sau activizarea cărora e necesară pentru continuarea  procesului 

de producţie (funcţionarea organizaţiei) sau trecerea ei într-o nouă fază. În condiţii de criză 

organizaţia de regulă trece printr-o perioadă lungă de acumulare a „inhibitorilor”. Ieşirea din 

situaţia de criză poate fi atât imediată sau treptată)în rezultatul  unei acţiuni de o singură dată 

(defolt, faliment, comasare, schimbarea profilului de activitate, fărâmiţare etc.), cât şi de lungă 

durată, în procesul transformărilor evolutive [58]. 

Teoria  economică a echilibrului sistemului capitalist concurenţial  formulată de K. Marx 

şi F. Enghels era în acord cu concepţiile mecanicii newtoniene despre echilibrul macrosistemelor 

figura 7.1. 

 

 

Fig.7.1. Echilibrul autoreglabil al sistemelor închise 

G – forţa de revenire; P – forţa inerţiei 

 

În conformitate cu aceste idei acumularea forţelor negative în timp ce pendulul se 

depărtează de la punctul de echilibru (poziţia „2”) îl aduce în final la poziţia iniţială (poziţia „7”), 

deoarece  cu cât se depărtează mai mult pendulul de la axa verticală, cu atât e mai mare umărul 

forţei centrifuge uniforme. Acest model al proceselor economice permite destul de uşor să se 

analizeze factorii interni ai funcţionării organizaţiei şi făcând abstracţie de la mediul extern, să se 

elaboreze modele optime de conducere a organizaţiei [37]. 

Neajunsul acestei metode este desconsiderarea factorilor mediului extern, care pe măsura 

complicării sistemelor economice naţionale, a informatizării masive, globalizării economiei se 

intensifică brusc. 

Mult mai aproape de realităţile economice se prezintă modelul funcţionării companiei, ce 

ia în consideraţie factorii cheie ai mediului său extern cu acţiune directă (mediul de afaceri) şi 

indirectă. Într-o asemenea situaţie echilibrul în organizaţie nu vine automat numai din contul 
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mijloacelor interne, ci şi din contul acţiunilor externe ce se intensifică pe măsură ce organizaţia 

se depărtează de starea de echilibru. Acest fapt reprezintî organizaţia ca un element de 

autoreglare într-un macrosistem mai mare figura 7.2. 

Un asemenea model de funcţionare echilibrată a organizaţiei în principiu satisface 

exactitatea necesară a calculelor economice şi poate fi folosită ca bază la micro- şi macronivel. 

Dar trebuie să ţinem cont şi de faptul că dezvoltarea organizaţiei presupune şi inegalitatea 

forţelor economice antagoniste şi prezenţa în sistem a unui factor ce acţionează uniform în 

direcţie progresivă. 

 

Fig. 7.2. Echilibrul sistemului deschis 

Condiţia echilibrului: P1 + F1 = P2 + F2 

(nu este obligatoriu ca: P1 = P2, F1 = F2) 

 

O asemenea condiţie coincide cu concluziile teoriei catastrofelor, ce admite că sistemele 

economice nu trebuie numaidecât să fie în echilibru [8, p. 70]. În practică aceasta se manifestă 

prin faptul că compania industrială în procesul ei de dezvoltare trece prin diferite etape ale 

activităţii ei (figura 7.3):  1) creştere; 2) stabilizare; 3) stagnare; 4) restructurare; 5) creşterea 

într-o nouă calitate. 

La etapa când în organizaţie predomină una din forţe (când echilibrul nu este egal cu 

zero) sistemul se distruge, stagnează ( etapa 3), trece în haos (etapa 4). Aflarea îndelungată a 

organizaţiei în situaţia din etapa a patra, când lipsesc forţele constructive necesare, poate aduce 

la distrugerea ei totală -faliment. Etapele a treia şi a patra (şi începutul celei de a cincia) etape a 

ciclului de activitate a organizaţiei evidenţiază situaţia ei de criză, managementul în care are 

particularităţi specifice, ce oferă posibilitatea de a-l delimita într-o formă aparte denumită 

„management anticriză”. 

La etapele 3 şi 4 în procesul desfăşurării managementului anticriză are loc regruparea 

forţelor interne şi externe ale organizaţiei economice, în rezultatul căreia intervine refacerea 

echilibrului la un alt nivel al calităţii ei. 
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Fig. 7.3. Ciclul de viaţă al companiei industriale [52, p. 110] 

 

În literatura contemporană se întâlnesc diferite forme de etapizare a ciclurilor de 

dezvoltare şi stingere a organizaţiilor. În ciclul de bază al activităţii de afaceri a organizaţiei se 

evidenţiază 5 etape (stări) [52, p. 111]:  

1) starea exprelentă – crearea organizaţiei, formarea structurii ei. La această etapă e 

necesară  o atenţie sporită şi ajutorul organizaţiilor externe reprezentate de companii mari, al 

organelor de stat şi municipale pentru ca organizaţia creată să nu se autolichideze („să nu se 

usuce”);  

2) starea patentă – organizarea şi cucerirea unui segment al pieţei, creşterea calitativă;  

3) starea violentă – o situaţie stabilă pe piaţă, strategie agresivă. Companiile-violente sunt 

în formă: naţional-violentă („leul mândru”); internaţional-violentă („elefantul puternic”); 

distructiv-violentă („hipopotamul încet”). Prima formă e caracteristică pentru organizaţiile 

industriale, ce funcţionează energic  la scară naţională. Cea de a doua formă e caracteristică 

organizaţiilor mari diversificate, cu filiale în alte ţări. Cea de a treia formă indică nişte gabarite 

hipertrofiate cu o gestiune slabă a organizaţiei ce vădeşte apusul  ei ca sistem economic dinamic 

şi pregătirea pentru o transformare calitativă;  

4) starea comutantă, ce se caracterizează prin declinul organizaţiei. Se simplifică 

structura ei şi se divizează în organizaţii mai mici, ce se specializează în producerea diverselor 

produse – de obicei cu o calitate de exploatare redusă. Se sistează cercetările ştiinţifice şi 

lucrările de proiectare-construcţie. Producţia nu se dezvoltă şi nu se renovează. Piaţa de 

desfacere se îngustează şi se localizează;  

5) starea latentă - se caracterizează prin starea distructivă a organizaţiei, prin încetarea de a 

exista în calitatea anterioară. Se schimbă complet profilul de producţie.  
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Aplicativ figurii  de mai sus a ciclului de viaţă al organizaţiei din figura 7.3, sistemul de 

etape propus  se coordonează în modul următor: 

1 etapă (creşterea) – starea de patent; 

2 etapă (stabilizarea) – starea violentă; 

3 etapă (stagnarea) – starea comutantă; 

4 etapă (restructurarea) starea latentă (moartea) sau cea de experelent (renaşterea într-o 

stare nouă). 

În fiecare din situaţiile menţionate există diferite nivele de pericol privind schimbarea 

calităţii organizaţiei, trecerea ei  pe pista funcţionării în condiţii de criză, condiţionată atât de 

factorii interni, cât şi de cei externi ai mediului. Nivelul de predispunere a stării organizaţiei spre 

trecerea într-o altă calitate determină nivelul ei de criză. 

Teoria matematică a catastrofelor, formulată în anii 70 ai secolului trecut, descrie 

trecerile bruşte, care în sistemele economice sunt caracteristice managementului anticriză. 

Trecerile într-o nouă calitate sunt considerate catastrofale [52, p. 113]. 

În organizaţia aflată în stare de echilibru indicele ei rezultant este  - Profitul  (P1) ce poate 

fi descris cu ajutorul funcţiei de tipul P1 
= 

f1 (x; y), care corespunde grafic unei suprafeţe fără 

încreţituri (P1), unde fiecărei semnificaţii a argumentului îi corespunde o semnificaţie anumită C 

şi punctul C1 proectat pe suprafaţa XY conform figurii 7.4. 

 

Fig.7.4 Stare de echilibru a întreprinderii în criză conform indicelui ei rezultant  

[52, p. 114] 
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Starea de criză a organizaţiei  se descrie  cu ajutorul altor condiţii matematice mai 

complicate ce caracterizează neuniformitatea rezultatelor (funcţiilor) de la transformarea 

parametrilor (argumentelor) interni şi externi. Sunt destul de răspândite consecinţele neuniforme 

ale unora şi aceloraşi acţiuni administrative în intervale de timp diferite. Asemenea funcţii de 

rang inferior pot fi descrise schematic pe suprafaţa cu încreţituri P2 în sistem cubic de coordonate 

din figura 7.5, unde rândului de semnificaţii ale argumentului acţiunii administrative îi 

corespund câte două semnificaţii ale funcţiei (rezultatului acţiunii administrative). Într-o 

asemenea funcţie în proiecţia ei pe suprafaţa XY în punctul  C1 pe suprafaţa P2  corespund două 

puncte – C şi C
1
. Oricum regularitatea proporţiilor argumentelor şi funcţiilor asigură 

funcţionarea stabilă (fără crize) a organizaţiei, mecanismul căreia este descris în formula 

matematică de mai sus. 

O dificultate sporită la pronosticarea rezultatelor acţiunilor administrative prezintă starea 

de criză a organizaţiei ce poate fi schimbată cu mici intervenţii administrative. Formula 

matematică a rezultatelor acţiunilor administrative în cadrul organizaţiei aflate în criză (în 

condiţiile stresului organizatoric) poate fi prezentată sub formă de suprafaţă de asamblare (figura 

7.6), unde uneia şi aceleiaşi decizii administrative îi pot corespunde rezultate diferite nu numai în 

dependenţă de timp ci şi de alţi parametri (de exemplu, condiţiile speciale de livrare angro, 

agresivitatea crescândă a furnizorilor de energie, loialitatea schimbătoare a autorităţilor, acţiunile 

neaşteptate ale creditorilor etc.) 

Concomitent unele şi aceleaşi decizii administrative în diferite momente de timp şi în alte 

condiţii la alt parametru (indicat în paranteze) pot aduce organizaţia la catastrofă (încetare a 

activităţii, faliment etc.) 

 

Fig. 7.5  Suprafaţa cu fisuri în sistem cubic de coordonate [52, p. 114] 

Formula matematică a reflectării acţiunilor administrative asupra stării organizaţiei, 

descrisă pe suprafaţa de asamblare (P3) demonstrează gradul înalt de instabilitate  a sistemului  

economic, starea ei de criză, vezi figura 7.6. Dacă proiecţia punctelor de pe suprafaţa cu fisuri pe 

suprafaţa din jurul punctului A corespunde valorilor apropiate ale punctelor în diferite fisuri (de 
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sus şi de jos), atunci cu cât se îndepărtează de la punctul A pe axa abciselor această diferenţă 

creşte mult şi poate deveni cauza catastrofei. În figura 7.6 punctului A1 de pe suprafaţa XY  îi 

corespunde numai o valoare - A de pe suprafaţă. Dar punctului C1 îi corespund două puncte 

foarte depărtate unul de altul pe suprafaţă – C şi C
1
.  Asemenea dependenţă indică faptul că pe 

suprafaţa descrisă sub formă de asamblarea sistemului economic al organizaţiei  industriale este 

mare incertitudinea rezultatelor acţiunilor administrative. Acestea pot fi atât pozitive, cât şi 

negative în amplitudini mari chiar şi în cazul unor acţiuni administrative neesenţiale. 

Aceasta se observă mai bine în apropierea punctului A, unde trecerea de la un nivel la 

altul necesită cheltuieli mai mici. În afară de aceasta conform teoriei catastrofelor  rezultatele 

managementului anticriză depind esenţial de consecvenţa acţiunilor administrative. În figura 7.6 

se vede, că saltul rezultatelor în mişcarea spre direcţia de la C1 la B1 este mai mic decât în 

direcţia de la B1 la C1. Acest lucru în formă de model indică rezultate foarte  înalte atât negative, 

cât şi pozitive ale managementului în organizaţiile aflate în stare de criză, ceea ce necesită din 

partea lui scurpulozitate sporită în atitudini, evaluări, decizii şi acţiuni. 

 

 

Fig. 7.6.  Suprafaţa de asamblare [52, p. 115] 

(în punctul A se întâlnesc două încreţituri) 

 

În managementul anticriză unul din momentele principiale este determinarea nivelului de 

stabilitate a organizaţiei sau inerţia ei. Aceasta se explică prin necesitatea determinării  la ce 

depărtare de punctul catastrofei se află organizaţia, pentru a stabili corect ordinea respectivă a 

acţiunilor. Schematic dinamica a stabilităţii organizaţiei poate fi reprezentată prin: 

1) graficul dependenţei balanţei ei de plată, sau profitul de preţurile la resursele 

energetice, figura 7.7;  

2) graficul  dependenţei venitului de fondul de salarizare a personalului, figura 7.8. 
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În figura 7.7 punctul A caracterizează stabilitatea înaltă a organizaţiei faţă de creşterea 

preţurilor la resursele energetice, punctul C, dimpotrivă, semnalează despre catastrofa ce se 

apropie, care se poate declanşa chiar şi la o majorare neînsemnată a preţurilor la o anumită 

componentă a producţiei. 

 

Fig. 7.7. Graficul dependenţei profitului(P) de preţurile la resursele energetice (m)  

[52, p. 115] 

În figura 7.8 punctul A semnalează despre scăderea apropiată a veniturilor în cazul creşterii 

în continuare a fondului de salarizare a personalului. La rândul său, punctul C indică o rezervă 

considerabilă a organizaţiei pentru majorarea salariului personalului, adică evidenţiază o stare de 

stabilitate (inerţie) sporită.  

 

Fig . 7.8. Graficul dependenţei profitului (P) de fondurile de salarizare a muncii (n)  

[52, p. 116] 

 

Printre simptomele stării precatastrofale a organizaţiei pot fi delimitate următoarele: 

1) perioada îndelungată de activitate fără efect de la investiţiile făcute în producţie (nu a fost 

identificat corect obiectul investiţiilor, ceea ce îngreuiază situaţia financiară şi poate duce 

la declin); 

2) variabilitatea înaltă  a parametrilor de bază ai organizaţiei la cele mai mici acţiuni; 
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3) existenţa câtorva variante de stare stabilă a organizaţiei, în care ea poate fi transformată 

cu eforturi mici (de ex. varianta de reducere a producţiei, vânzarea pasivă, darea în 

arendă a încăperilor, reducerea personalului, trecerea sub administrarea altei organizaţii 

etc.); 

4) ireversibilitatea devierilor în funcţionarea organizaţiei şi a altor schimbări posibile 

(pierderea capacităţii de compensare a daunelor, restituire a creditelor,  livrare a 

producţiei la plăţile în avans, modificările posibile în structura şi sistemul organizaţiei 

schimbă calitatea ei şi sunt ireversibile); 

5) creşterea permanentă a datoriilor la plata impozitelor şi a altor plăţi în ritm de 10% 

trimestrial, ţinând cont de inflaţie; 

6) creşterea datoriilor pentru salarizare în ritm de 10% lunar; 

7) creşterea datoriilor faţă de organizaţiile din mediul de afaceri (în special – faţă de 

furnizorii de resurse şi beneficiarii de produse) în ritm de 30% anual; 

8) apariţia dispoziţiilor de grevă în colectiv; 

9) creşterea gradului de neexecutare a indicaţiilor de către managerii nivelului mediu 

(conducătorii de secţii şi departamente) din cauza nemulţumirii lor faţă de acţiunile 

conducătorilor superiori; 

10) creşterea bruscă a acţiunilor asupritoare din partea autorităţilor locale şi a organelor de 

control (renunţarea la barter, blocarea conturilor, ridicarea preţurilor pentru arenda 

terenurilor etc.); 

11) intensificarea bruscă a relaţiilor conflictuale în colectiv; 

12) managementul general nu este în putere, iar personalul nu doreşte să funcţioneze în 

sistemul existent din organizaţie („vârfurile nu pot, iar cei de jos nu doresc să trăiască pe 

vechi”); 

13) schemele pentru reeşalonarea datorilor propuse de guvern nu corespund eforturilor 

organizaţiei; 

14) marii acţionari, care deţin împreună mai mult de 1/3 din acţiuni, iniţiază divizarea 

organizaţiei; 

15) incapacitatea organizaţiei de a opri concedierile în masă a cadrelor la specialităţile de 

bază din cauza salariilor mici; 

16) concedierea în grup a conducătorilor de nivel mediu; 

17) creşterea bruscă a conflictelor între subdiviziuni; 

18) insuficienţa de mijloace circulante pentru extinderea producerii articolelor mai efective; 

19) nedorinţa în masă a muncitorilor de a mai accepta restanţele la plata salariului. 

Schematic procesul apropierii organizaţiei de catastrofă este redat în figura 7.9. 
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Fig. 7.9. Graficul apropierii companiei industriale de catastrofă [52, p. 116] 

 

Aceste şi alte simptome în comun sau separat pot semnaliza despre apropierea 

organizaţiei de catastrofă şi necesită din partea managementului elaborarea urgentă şi realizarea  

unor măsuri preventive. 

Pentru modelarea proceselor economice în organizaţiile aflate în criză poate fi folosită 

concluziile lui K. Popper şi J. Soros despre faptul că unele şi aceleaşi metode şi criterii nu pot fi 

aplicate atât la ştiinţele exacte cât şi la cele umanitare. 

La cercetarea proceselor de criză prezintă un interes metodologic calea propusă de J. 

Soros, bazată pe faptul că, „... în ştiinţele umanitare gândirea este o parte a obiectului ştiinţei,  în 

timp ce ştiinţele exacte privesc fenomenele ce se întâmplă, independent de ceea ce gândeşte orice 

subiect despre obiect”. În acest context la analiza sistemelor economice instabile se arată 

folositoare „concepţia reflectorie”, elaborată de J. Soros ce descrie mecanismul legăturii 

bilaterale inverse dintre gândire şi realitate [43, p. 78]. 

Concepţia reflexelor în linii generale se reduce la următoarele: 

- afirmaţiile pot influenţa obiectul despre care au fost făcute; 

- gândirea şi realitatea concresc reciproc; 

- afirmaţiile, valoarea adevărată a cărora nu este definită, nu numai că nu sunt 

lipsite de sens, dar dimpotrivă sunt mai importante decât acele afirmaţii a căror valoare adevărată 

este cunoscută; 
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- toate valorile afirmaţiilor sunt reflexive după caracterul lor (de ex.: „Proletariatul 

mondial nu are ce pierde decât lanţurile sale”). Asemenea afirmaţii nu au o valoare autentică, dar 

nu ar fi corect să fie privite ca fără sens, - ele influenţează situaţia, cu care se corelează; 

- în situaţiile reflexive faptele nu demonstrează numaidecât criteriul unui adevăr 

independent; corespunderea poate fi atinsă fie creând afirmaţii adevărate, fie influenţând asupra 

faptelor. 

În tratarea „concepţiei reflexelor” participanţii la procesul economic (în cazul nostru – 

managementul anticriză), pe de o parte, încearcă să înţeleagă situaţia, la care ei participă (situaţia 

de criză), creând un tablou de corelare cu realitatea, adică îndeplinesc o funcţie pasivă sau 

cognitivă. Pe de altă parte ei încearcă să influenţeze situaţia - să schimbe starea de criză a 

organizaţiei - transformând realitatea conform dorinţelor lor, adică îndeplinesc o funcţie activă, 

sau funcţia de participant. O asemenea situaţie tipică pentru managementul anticriză atunci când 

concomitent se realizează ambele funcţii menţionate mai sus (cognitivă şi activă), J. Soros o 

numeşte reflectorie.  

„Concepţia reflectorie” presupune schimbarea de către participanţii la proces a criteriilor 

de apreciere a în situaţiei în desfăşurare. În procesul caracteristic managementului anticriză 

ambele funcţii (cognitivă şi transformatoare) se realizează concomitent influenţându-şi reciproc 

acţiunile. Un asemenea proces şi reprezintă de fapt mişcarea organizaţiei în criză spre o zonă de 

stabilitate relativă (stabilitate sporită). 

Compania industrială constituie un element al sistemelor macroeconomice, care se 

dezvoltă şi stagnează conform unor legi anumite ce influenţează prin aceasta asupra 

formaţiunilor microeconomice. 

Ca şi la macronivel, la micronivel, adică aplicativ companiilor industriale, putem observa 

că procesele declinului şi avântului activităţii de afaceri de asemenea au anumite limite 

temporare amplitidunale, depăşirea cărora le aduce în stare ireversibilă - la nivelul anterior de 

stabilitate. Aceasta depinde de următoarele: în primul rând, organizaţiile industriale funcţionează 

în strânsă legătură cu finanţele şi sunt direct dependente de procesele declinului şi avântului; în 

al doilea rând, globalizarea economiei face ca organizaţiile industriale să fie dependente nu 

numai de instituţiile financiare, ci şi de caracteristicile dinamice ale altor elemente ale mediului 

extern (concurenţi, furnizori,  conglomeratele transnaţionale de producţie, geneza tehnologiilor şi 

tehnicii, instituţiile de stat şi publice, etc.). Argumentele date formează zona definitivării 

funcţiei, valorile corespunzătoare ale căreia sunt haşurate de hotarele trecerii organizaţiei 

industriale într-o altă substanţă (cu alţi parametri ai calităţii: mărimi; structura producţiei, 

nomenculatura producţiei, componenţa personalului). Iar schimbul principalului proprietar, 
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directoratului (inclusiv a managerului general) nu semnalează despre metamorfozele calitative 

ale organizaţiei. 

Pentru companiile industriale autohtone  la fel este adevărată afirmaţia lui P. Druker 

despre: „... 90% sau mai mult din toate problemele organizaţiei sunt identice. Cât priveşte cele 

10% rămase, apoi diferenţele dintre organizaţiile necomerciale aici nu sunt mai mari decât cele 

din diverse ramuri ale businesului, de exemplu, dintre o bancă transnaţională şi o fabrică de 

jucării. În fiecare organizaţie – nu contează comercială sau necomercială – managementul numai 

în aceste 10% reflectă specificul misiunii organizaţiei, cultura ei specifică, istoria şi 

terminologia” [31, p.122]. În ceea ce priveşte compania industrială, apoi managementul ei în 

elementele de bază practic nu se schimbă odată cu schimbarea nu numai a proprietarilor, ci şi a 

altor forme de proprietate. În acelaşi timp fărâmiţarea companiei, înlocuirea, schimbarea radicală 

a profilului de producţie şi structurii corectează substanţial managementul ei specific. 

În acest fel, situaţia de criză a companiei industriale reprezintă un fenomen economico-

tehnologic complicat, ce ocupă un segment destul de extins din ciclul ei de viaţă. Stabilitatea 

redusă a organizaţiei, caracteristică pentru această stare necesită aplicarea în această perioadă a 

unui management special - anticriză. 

7.2. Administrarea adaptivă în cadrul organizaţiei 

În esenţa sa orice management trebuie să fie anticriză, adică să prevină distrugerea 

organizaţiei. Excepţie fac doar cazurile, când conducerea de vârf planifică trecerea întreprinderii  

în altă stare -inclusiv autolichidarea acesteia. 

Alte acţiuni de distrugere a organizaţiei sunt principial posibile la nivelele de jos ale 

verticalei administrative
3
. Dar asemenea cazuri au misiunea de profilaxie a eşaloanelor de vârf a 

structurii organizatorice. 

La intrarea organizaţiei în starea de dezechilibru (aceasta se întâmplă cu orice organizaţie 

- numai că la o amplitudă mai mare sau mai mică) administrarea ei pentru o perioadă mai 

îndelungată capătă trăsături aparte, ceea ce impune un tip aparte de gestiune – managementului 

anticriză
4
. 

                                                 
3
 Autorul „dianeticii” ce nu este recunoscută de toţi, Ron Hubbard considera că aproximativ fiecare al cincilea 

lucrător are dispoziţii distructive. Acest lucru într-o anumită măsură corespunde sistemului lui Duglas MakGregor, 

ce propune divizarea lucrătorilor în două tipuri în funcţie de atitudinea lor faţă de afacere (teoria X şi V). 

 
4
  

Unii autori evidenţiază drept tip special de management „administrarea de criză”: „administrarea întreprinderii în 

condiţiile de criză (criza  totală a economiei sau criza unei ramuri aparte şi a întreprinderii) – nu este numai datoria 

conducătorilor şi proprietarilor ei, ci şi a multor întreprinderi şi organizaţii ce conlucrează cu ea. Gestiunea de criză 

- în esenţa ei – presupune riscuri adăugătoare pentru mai  multe structuri economice, fără de care întreprinderea nu 

poate supravieţui” (Novoselov K.V. şi alţii. Întroducere în specialitatea (gestiunea anticriză): Manual – M.: Delo, 

2001. p.26). 
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În general orice administrare a întreprinderii este chemată să prevină distrugerea ei. Pe 

deasupra, situaţia de criză a mediului extern cu impact direct şi indirect (criza economică a ţării, 

criza ramurii, criza bancară, criza furnizorilor, cumpărătorilor etc.) nu întotdeauna poate provoca 

starea de criză a companiei industriale. Managementul efectiv poate  neutraliza factorii negativi 

ai mediului extern şi asigura funcţionarea companiei fără crize. Şi dimpotrivă dezechilibrul 

provocat întâi de toate de factorii interni, dar şi de unii factori externi poate fi calificat drept  

situaţie de criză. 

O formă deosebită a stării de criză în întreprinderile industriale poate fi considerată starea 

ei la începutul activităţii, deoarece aceasta de asemenea se caracterizează printr-un grad înalt de 

instabilitate şi poate fi schimbată radical prin  acţiuni slabe (de ordin intern şi extern). 

O asemenea abordare permite să considerăm drept criză nu numai situaţia prefalimentară 

a organizaţiei, ci şi starea organizaţiei declarată ca faliment, - dar numai în cazul formării unei 

organizaţii noi - deşi cu aceeaşi denumire- dar de alt profil. În al doilea caz situaţia de criză a 

organizaţiei este condiţionată de problemele lansării ei într-o nouă stare de conversiune, cu alt 

profil de activitate. De exemplu, uzina constructoare de maşini declarată falimentară îşi începe „a 

doua viaţă” în calitatea unor ateliere de reparaţii, centre de oficii, business-incubator. Sau uzina 

de acumulatoare solară, cumpărată de un investitor strategic, ce se află în stare prefalimentară,  

se transformă într-o întreprindere prosperă de producere a băuturilor nealcoolice. Practica 

demonstrează, că întreprinderile declarate falimentare foarte rar îşi continuă activitatea de profil. 

În starea prefalimentară managementul întreprinderii industriale are calităţi specifice, 

principalele dintre care sunt resursele financiare limitate şi timp puţin pentru realizarea lor, 

precum şi nivelul înalt de risc la luarea deciziilor administrative (pentru că cea mai mică 

incorectitudine poate duce întreprinderea la faliment). În aceste condiţii managementul anticriză  

presupune calcule analitice şi prognozare ştiinţifică şi necesită aptitudini speciale din partea 

managerilor superiori, la fel ca şi din partea specialiştilor de profilul dat pe care unii autori îi 

numesc „administratori anticriză” [30, p. 108]. Trecerea companiei industriale la stadiul de 

faliment înseamnă de fapt încetarea vieţii ei, schimbarea obiectivelor, formelor şi mijloacelor de 

realizare al acestora, adică moartea organizaţiei precedente şi naşterea unei organizaţii noi. De 

aceea managementul organizaţiei noi se deosebeşte radical de managementul prefalimentar. 

Practica arată că iniţiativa unor directori de a folosi falimentul pentru ameliorarea provizorie a 

situaţiei financiare (îngheţarea plăţilor obligatorii, amânarea datoriilor, etc) de obicei se termină 

cu transformarea totală a managementului şi sistarea producţiei. De aceea nu trebuie să ne 

aşteptăm că sistemul managerial prefalimentar va putea fi păstrat în firma falimentară. Practica 

mondială arată că pentru continuarea producţiei de obicei sunt cumpărate companii foarte 
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efective. Cazurile ce le întâlnim, când sunt cumpărate companii cu rentabilitate mică, au de 

regulă scopul de a folosi reţeaua lor de dealeri, dar nu şi potenţialul de producţie, care se 

cumpără pentru a fi demolat.  

Scopul şi caracterul activităţii companiei industriale, ce a intrat în procedura de faliment, 

suportă transformări calitative, concentrându-se în special pe operaţiuni de realizare 

extraproducţie, şi managementul ce asigură realizarea lor are particularităţi specifice şi poate fi 

numit management falimentar, iar administratorii - manageri de faliment (termenul folosit de 

unii autori „administratori anticriză” este oarecum departe de esenţa funcţiilor îndeplinite de ei, 

care de regulă se reduce la vânzarea bunurilor şi plata datoriilor). 

Funcţionarea companiei industriale presupune permanenţa procesului de reproducţie, care 

numai pentru un timp scurt poate avea caracter de reproducţie simplă. Dinamica economică a 

civilizaţiei moderne dictează nevoia de reproducţie lărgită, ceea ce în ansamblu poate fi calificat 

drept  condiţie de stabilitate economică a organizaţiei. Aceasta se poate explica prin faptul că 

orice reproducţie simplă într-o firmă industrială provoacă uzura ei morală, devalorizarea 

(producţiei şi a companiei însăşi). 

Practica arată, că o condiţie necesară funcţionării echilibrate a companiei industriale este 

extinderea ei consecventă; reproducţia simplă, de regulă este de scurtă durată, după care 

intervine scăderea volumului de producţie, ce este greu de evitat. Prin aceasta se explică crearea 

continuă a întreprinderilor noi în componenţa corporațiilor, holdingurilor, achiziţionarea de către 

ultimele a întreprinderilor efective, ceea ce în ansamblu asigură extinderea uniformă a 

reproducţiei şi profilaxia uzurii morale. Este evident că transformarea dimensiunii şi structurii 

organizaţiei necesită variabilitatea adecvată a managementului ei. 

Transformările ce au avut loc în anii – 90 în Republica Moldova în relaţiile de producţie 

şi sistemul economic a necesitat schimbarea radicală a managementului. Acolo unde astfel de 

schimbări au avut loc în concordanţă cu parametrii mediului intern şi extern al organizaţiilor 

industriale, managementul a asigurat transformarea lor efectivă şi pătrunderea lor în sistemul de 

piaţă – concurenţial destul de dur. Dar activitatea contemporană demonstrează gestiunea  

neadecvată în multe astfel de organizaţii. 

„Gestiunea neadecvată apare atunci, când administrarea evaluează neadecvat potenţialul 

de care dispune întreprinderea, nu ia în consideraţie situaţia internă şi locul posibil în economie” 

[9, p. 14]. Anume aceasta a fost cauza principală a situaţiei de criză din multe întreprinderi 

industriale. Nu schimbarea formei de proprietate, ci anume administrarea neadecvată în noile 

condiţii de funcţionare a companiilor industriale în sistemul economic competitiv de piaţă, care 

într-un timp scurt l-a înlocuit pe cel administrativ de comandă. Existenţa la momentul intrării pe 

piaţă a structurilor integrate în industria chimică, siderurgică şi altele a scutit personalul de nivel 
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mediu (în număr de până la 2-3 mii de oameni) de necesitatea formării urgente a structurilor de 

piaţă pentru conlucrarea cu mediul extern şi le-a ferit de pierderi economice catastrofale. 

Asemenea structuri (oficii comerciale, de desfacere, centre marketing, centre financiare, oficii 

pentru aprovizionarea tehnico-materială etc.) au fost create la nivel de corporaţii şi destul de 

repede s-au integrat pe piaţă.  

Practica arată că existenţa structurilor integrate a ameliorat urmările proceselor de criză în 

întreprinderile de producţie din componenţa lor. Şi, dimpotrivă, chiar şi cele mai mari corporații 

din sfera industrială - textile, de mobilă, cosmetică, constructoare de mașini etc., suportă procese 

de criză acută (micşorarea volumului de desfacere a mărfurilor şi a numărului de personal, 

datorii mari etc.). Un  impact  puternic şi negativ  asupra unor asemenea companii industriale a 

avut criza financiară din 1998 și 2008 ce le-a făcut necompetitive pe piaţa externă „a spulberat” 

tehnologiile înalte şi cadrele corespunzătoare. Acest fapt indică necesitatea activizării proceselor 

de consolidare în industrie, şi crearea condiţiilor favorabile pentru crearea unor formaţiuni 

suprastructurale de piaţă înalt intelectuale, managementului anticriză, capabil să evalueze 

posibilităţile reale ale companiilor industriale şi perspectivele de adaptare la un nou mediu de 

acţiune directă şi indirectă. 

Toate acestea ne dau posibilitate să echivalăm administrarea adaptivă a companiei 

industriale aflate în criză cu managementul anticriză, ce are următoarele particularităţi: 

1) caracter analitic de prognoză; 

2) prevalarea funcţiilor strategice; 

3) modelarea economico-matematică a evoluţiei situaţiei; 

4) mai multe variante de adoptare a deciziilor; 

5) probabilitatea înaltă a urmărilor catastrofale ale managementului (acţiunilor 

administrative). 

7.3. Reglementarea juridică a ordinii de prevenire şi efectuare a procedurilor de faliment 

în organizaţie 

În corespundere cu Codul de procedură civilă și Legea Republicii Moldova privind 

insolvabilitate din 14 noiembrie 2001 este reglementată ordinea şi condiţiile de realizare a 

măsurilor de prevenire a insolvabilităţii organizaţiilor, ordinea şi condiţiile de organizare a 

procedurilor de faliment şi alte raporturi, ce apar în caz de incapacitate a organizaţiei-debitor de 

a satisface în volum total cerinţele creditorilor [23,35]. 

Conform Republicii Moldova privind insolvabilitate din 14 noiembrie 2001, noţiunea de 

insolvabilitate este tratată în următorul mod: „Insolvabilitatea reprezintă situație financiară a 

debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-și onora obligațiile de plata; 
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Organizaţia este considerată falimentară după recunoaşterea insolvabilităţii ei de către 

instanța de judecată şi de asemenea, dacă ea în mod oficial anunţă despre faliment şi lichidarea 

sa.  

Legea reprezintă un act complex, ce conţine norme de drept material şi procesual asupra 

intreprinderilor, indiferent de tipul lor de proprietate și formă juridică de organizare,  

întreprinzatorilor  individuali,  inclusiv titularilor de  patentă de întreprinzator,  băncilor  și altor 

instituții financiare, societăților de asigurări, fondurilor de investiții, companiilor fiduciare, 

societăților  necomerciale,  în  proces  de  insolvabilitate, înregistrate în Republica Moldova în 

modul stabilit. 

Această lege stabileşte baze pentru recunoaşterea organizaţiei debitoare ca insolvabilă, 

reglementează raporturile dintre debitori şi creditori la examinarea procesului de insolvabilitate 

sau reorganizare, determină drepturile, obligaţiunile şi responsabilitatea tuturor participanţilor la 

acest proces. Ea nu urmăreşte scopul de lichidare obligatorie a organizaţiei în caz de existenţă a 

semnelor de faliment. Dacă există posibilitatea de a restructura, restabili activitatea organizaţiei 

în scopul prevenirii lichidării ei, sunt prevăzute proceduri speciale arbitrale, în acelaşi rând, 

formarea consiliului creditorilor sau a unui administrator extern desemnat de instanța de judecată 

pentru supravegherea și/sau administrarea patrimoniului debitorului. Aceste proceduri se 

stabilesc de către instanțele de judecată după adresarea în judecată până la anunţarea debitorului 

insolvabil (falimentar). 

Organizaţia este considerată incapabilă de a satisface cerinţele creditorilor pe 

obligaţiunile financiare şi (sau) de a executa obligaţia de plată a taxelor obligatorii, dacă 

obligaţiunile corespunzătoare şi (sau) obligaţiile nu sunt executate de către ea pe parcursul a trei 

luni din momentul începerii datei de executare a acestora. Pentru determinarea prezenţei 

semnelor de insolvabilitate a organizaţiei se iau în consideraţie, de asemenea, şi mărimea 

obligaţiunilor financiare. Mărimea obligaţiunilor financiareconform cerinţelor creditorilor este 

considerată stabilită, dacă ea este confirmată prin hotărârea judecăţii intrată în vigoare. În 

mărimea taxelor obligatorii pentru determinarea semnelor de insolvabilitate a organizaţiei nu 

intră amenzile (penalităţile) şi alte sancţiuni financiare. 

Procesul cu privire la insolvabilitatea organizaţiei poate fi deschis, dacă cerinţele faţă de 

debitor (persoană juridică) în totalitate alcătuiesc nu mai puţin de o mie de lei, dacă n-au fost 

încasate pe parcursul a trei luni. 

Dreptul de a se adresa la judecata arbitrilor cu cerere  privind recunoaşterea falimentului 

o deţin organizaţiile debitoare, creditorul de concurs şi organele plenipotenţiare.  

Practica proceselor de insolvabilitate a întreprinderilor, în primul rând, reiese din poziţia, 

că dacă este posibilă susţinerea şi ameliorarea activităţii întreprinderii debitoare, atunci este 
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raţional de a utiliza nu procedurile de lichidare (adică lichidarea întreprinderii şi a activităţii ei), 

ci alte măsuri – de prevenire, de restructurarea. În acest caz urmează a fi remarcat faptul, că 

trebuie corelate interesele întreprinderii debitoare şi ale creditorilor ei, de a susţine debitorul care 

începe a suporta dificultăţi sau deja se află într-o situaţie dificilă. În realitate, interesele 

creditorilor pot fi diametral opuse – unii se pot manifesta pentru măsuri de prevenire, alţii – 

pentru lichidare. 

În procesul gestiunii anticriză, în funcţie de etapele insolvabilităţii financiare a 

întreprinderii, de raporturile existente între administraţia întreprinderii, proprietarii întreprinderii, 

creditorii, de gradul de încredere între ei şi alte circumstanţe, se deosebesc următoarele tipuri de 

proceduri: de până la judecată, de judecată, extrajudiciare (când, fără adresarea în judecată, 

proprietarii întreprinderii iau hotărârea de a iniţia procedura de faliment). 

Proceduri de pînă la judecată. 

Prevenirea falimentului. În caz de apariţie a primelor semne de insolvabilitate, 

conducătorul organizaţiei debitoare este obligat să trimită proprietarului de patrimoniu, 

fondatorilor debitorului date despre prezenţa semnelor de faliment în organizaţie. 

Conducătorul întreprinderii debitoare, fondatorii organizaţiei debitoare, proprietarul 

patrimoniului debitorului, organele puterii executive la diferite nivele de gestiune sunt obligaţi de 

a lua măsuri la timp în scopul prevenirii falimentului organizaţiei. 

În scopul prevenirii falimentului organizaţiei este necesar în mod sistematic cu forţele 

aparatului administrativ de efectuat analiza stabilităţii financiare şi, la apariţia primelor semne de 

înrăutăţire a stării financiare a întreprinderii, de depistat cauzele unei astfel de stări şi de a le 

înlătura, astfel de activitate trebuie de realizat până la restabilirea stabilităţii financiare a 

întreprinderii. 

În acest scop administraţia elaborează un program de ieşire din criză (pe termen scurt sau 

pe termen mediu), în cel mai rău caz, un plan de măsuri. Măsurile de prevenire a înrăutăţirii stării 

financiare a întreprinderii urmează a fi luate până în momentul expirării termenilor de plată 

creditorilor mai mari de trei luni, adică până în momentul posibil de adresare în judecata 

arbitrilor a creditorilor cu o cerere de a recunoaşte debitorul falimentar. 

Măsurile, direcţionate spre restabilirea solvabilităţii debitorului, pot fi luate, de asemenea, 

de către creditori sau alte persoane de comun acord cu organizaţia debitorului. Aceste măsuri 

trebuie luate (elaborate) îndată după apariţia în întreprindere a cazurilor de expirare a datoriei de 

creditor. 

În calitate de exemplu, la astfel de măsuri pot fi atribuite: 
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1) acordarea ajutorului financiar temporar de către proprietarul întreprinderii, de către 

creditor în comun acord cu debitorul, de către o persoană terţă cu acordul debitorului sau în gaj şi 

cu garanţia persoanelor indicate; 

2) consolidarea administraţiei întreprinderii; 

3) reducerea diverselor tipuri de cheltuieli; 

4) ameliorarea procesului de produceri. 

Fondatorii organizaţiei debitoare, proprietarul patrimoniului şi alte persoane în cadrul 

măsurilor de prevenire a falimentului pot acorda debitorului un suport financiar în mărime 

satisfăcătoare pentru stingerea obligaţiunilor băneşti şi a plăţilor obligatorii şi pentru restabilirea 

solvabilităţii. Acordarea suportului financiar, ca regulă, este însoţită de luarea asupra sa a 

organizaţiei debitoare sau alte persoane a obligaţiunilor în folosul persoanelor care au acordat 

acest ajutor. Însă ajutorul financiar sau oricare altul din partea persoanelor străine poate avea loc 

numai cu acordul organizaţiei debitoare. 

Acordarea ajutorului financiar debitorului poate fi atât cu titlu oneros cât şi cu titlu 

gratuit, în formă de acordare a mijloacelor băneşti necesare sub diferite garanţii: gaj, cauţiune, 

garanţie bancară, poate fi chiar eşalonarea plăţii impozitelor în comun acord cu inspecţia fiscală 

ş. a. 

În scopul efectuării cu succes a ameliorării de până la judecată organizaţia debitoare 

realizează elaborarea programului (planului) de măsuri de ieşire din starea financiară instabilă, în 

care trebuie să fie enumerate acţiunile debitorului în scopul mobilizării resurselor interne şi a 

rezervelor, de utilizare raţională a mijloacelor financiare obţinute şi, de asemenea, de înlăturare a 

cauzelor negative, care ar îndepărta apariţia primelor semne de insolvabilitate a organizaţiei. În 

lipsa unor astfel de programe (planuri) ajutorul financiar nu se acordă. 

În cadrul acestui program pot fi încheiate acorduri cu privire la eşalonarea temporară a 

stingerii obligaţiunilor, despre stingerea posibilă a datoriilor organizaţiei precedente, de servicii 

(arendarea secţiilor sale), a resurselor materiale şi alte măsuri. 

Restabilirea solvabilităţii poate cere restructurarea structurală a organizaţiei, schimbarea 

cadrelor administrative. 

Intentarea procesului de insolvabilitate. 

Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate este incapacitatea de  plată a 

debitorului.  

Pentru determinarea existenţei temeiurilor de insolvabilitate se iau în considerare:  

a) mărimea obligaţiilor pecuniare, inclusiv suma restanţei la livrarea bunurilor, prestarea  

serviciilor şi îndeplinirea lucrărilor care urmează a fi achitate de debitor;  
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b) mărimea datoriilor pentru credite, pentru împrumut, plus dobânda care urmează a fi  

achitată de debitor;  

c) mărimea prejudiciilor care urmează a fi recuperate de la debitor;  

e) mărimea obligaţiilor la bugetul public naţional prevăzute de lege. 

Dreptul de a depune  cerere introductivă îl au debitorul, creditorii  şi alte persoane  

indicate în prezenta lege. 

 Cererea debitorului se înaintează în judecată în formă scrisă şi este semnată de 

conducătorul întreprinderii. 

În cerere trebuie să fie indicate: 

- denumirea judecătoriei arbitrale; 

- suma cerinţelor creditorilor pe obligaţiunile băneşti în mărimea, care nu este 

contestată de către debitor; 

- suma datoriei de reparare a prejudiciului adus vieţii şi sănătăţii, retribuirii muncii şi 

plăţii preavizului de concediere colaboratorilor întreprinderii; 

- argumentarea imposibilităţii de a satisface cerinţele creditorilor în volum total; 

- datele despre adresările în judecată pe care au fost intentate procese, despre 

documentele executorii, ce urmează a fi înaintate spre trecere la pierderi incontestabile; 

- datele despre patrimoniul existent, despre mijloacele băneşti, datoria de debitor; 

- codul conturilor în diferite bănci; 

- datele despre existenţa patrimoniului, satisfăcător pentru acoperirea cheltuielilor de 

judecată referitor la procedura de faliment. 

La cerere se anexează: 

- lista creditorilor şi a debitorilor şi mărimea datoriilor lor; 

- bilanţul contabil la ultima dată de gestiune; 

- procesul verbal al adunării acţionarilor (fondatorilor) întreprinderii; 

- documentele justificatoare a incapacităţii întreprinderii de a satisface cerinţa 

creditorilor în volum total; 

- darea de seamă despre valoarea patrimoniului debitorului, pregătită de un expert 

independent; 

- procesul verbal al adunării colaboratorilor întreprinderii cu privire la alegerea 

reprezentantului colaboratorilor pentru participarea în judecată. 

Cererea creditorului de concurs despre recunoaşterea organizaţiei debitoare ca 

falimentară se înaintează la judecata arbitrilor în formă scrisă şi se semnează de conducătorul ei. 

În cerere trebuie să fie indicate următoarele date de bază: 

- denumirea judecătoriei arbitrale; 
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- denumirea debitorului şi adresa lui poştală şi cea juridică; 

- mărimea cerinţelor creditorilor faţă de debitor şi obligaţiunea debitorului, de unde a 

fost iniţiată cerinţa, perioada de expirare a datoriei; 

- argumentele justificării cerinţelor creditorului ş. a. 

La cerere se anexează: 

- obligaţiunile debitorului faţă de creditorii de concurs; 

- argumentarea temeiniciei de apariţie a datoriei; 

- titlul executoriu, facturile, scrisorile de trăsură pentru mărfuri ş. a. ; 

- corespondenţa. 

Cererea organului plenipotenţiar despre recunoaşterea organizaţiei debitoare falimentară 

trebuie să corespundă conţinutului caracteristic pentru cererea creditorului. 

La cererea organului plenipotenţiar pentru plăţile obligatorii trebuie să fie anexată 

hotărârea organului fiscal sau vamal  cu privire la încasarea datoriilor din contul patrimoniului 

debitorului, datele despre mărimea datoriei pe plăţile obligatorii. 

În rezultatul examinării temeiniciei cerinţelor declarantului faţă de debitor, judecata emite 

o decizie (dacă cerinţele faţă de debitor sunt recunoscute ca temeinice), în care se indică 

introducerea observării, confirmarea administratorului temporar, mărimea onorariului lui şi sursa 

de plată. 

Dacă debitorul prin cererea introductivă declară că este în stare de insolvabilitate şi îşi 

exprimă intenţia de a-şi lichida sau restructura activitatea, instanţa de judecată în  termen de cel 

mult 10  zile lucrătoare cu citarea debitorului va da o hotărâre de intentare a procesului de 

insolvabilitate fără drept de recurs, obligând debitorul, după caz, să prezinte un plan de 

restructurare. 

Perioada de observare 

Pe perioada de observaţie, debitorul va putea să continue desfăşurarea activităţilor  

curente şi poate efectua plăţi către creditorii cunoscuţi, care se încadrează în condiţiile obişnuite 

de exercitare a activităţii curente, sub supravegherea administratorului provizoriu, dacă 

debitorului nu i-a fost ridicat dreptul de administrare sau sub conducerea administratorului 

provizoriu, dacă debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.  

Activitaţile curente reprezintă acele tranzacţii  şi operaţiuni financiare propuse a fi 

efectuate de debitor în perioada de observaţie, în cursul normal al activităţii economice, cum ar 

fi:  

a) continuarea activităţilor contractate, conform obiectului de activitate;   

b) efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi aferente acestora;   

c) asigurarea finanţării capitalului de lucru în limite curente.  
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Actele, operaţiunile  şi plăţile care depăşesc condiţiile menţionate vor putea fi autorizate  

şi/sau efectuate de  administratorului provizoriu, numai cu aprobarea prealabilă a instanţei de 

judecată, care se va expune în acest sens, printr-o încheiere motivată emisă în termen de 

maximum 5 zile de la data primirii cererii de aprobare.  

Orice furnizor de servicii -  electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice sau altele 

asemenea - nu are dreptul, în perioada de observaţie, să schimbe, să refuze ori să întrerupă 

temporar un astfel de serviciu către debitor sau către patrimoniul debitorului, în cazul în care 

acesta are calitatea de consumator captiv, potrivit legii.  

Dacă la data admiterii cererii introductive, un act juridic nu devenise opozabil terţilor, 

înscrierile, transcrierile, intabulările  şi orice alte formalităţi specifice necesare acestui scop, 

efectuate după data deschiderii  procedurii de observaţie, sunt inopozabile faţă de creditori, cu 

excepţia cazului în care cererea  sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanţa, 

autoritatea sau instituţia competentă cel mai târziu în ziua premergătoare încheierii de admitere a 

cererii introductive spre examinare. 

Dispunerea măsurilor de asigurare 

Instanţa de judecată ia toate măsurile necesare pentru  a preveni modificarea stării 

bunurilor debitorului în perioada de pînă la intentarea procesului de insolvabilitate.  

 Pe lângă măsurile de asigurare prevăzute de Codul de procedură civilă, instanţa de 

judecată aplică următoarele măsuri de asigurare:  

a) numeşte un administrator provizoriu şi obligă debitorul ca pe perioada de observaţie 

deciziile privind gestionarea patrimoniului să fie luate doar cu acordul prealabil al 

administratorului provizoriu;  

b) la cererea motivată a creditorilor sau a administratorului provizoriu, sau din oficiu, 

dispune înlăturarea debitorului de la gestionarea patrimoniului;   

c) pune sub sechestru toate bunurile debitorului şi corespondenţa lui comercială;  

d) suspendă urmăririle individuale ale creditorilor şi executările silite asupra bunuril 

debitorului, precum  şi curgerea prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a creanţelor 

acestora contra debitorului;  

e) pune sub interdicţie înstrăinarea de către debitor a bunurilor sale sau decide ca acestea 

să poată fi înstrăinate doar cu învoirea expresă a administratorului provizoriu.  

Dacă măsurile de asigurare prevăzute nu sânt suficiente, instanţa de judecată poate 

dispune aducerea silită a debitorului pentru audiere. Dacă debitorul nu este o persoană fizică, 

aceste măsuri sânt aplicate reprezentanţilor lui. 

Dacă instanţa de judecată nu dispune altfel, pe perioada de observaţie, organele de 

conducere a debitorului nu pot emite decizii  şi nu pot să facă operaţiuni  şi plăţi fără acordul 
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administratorului provizoriu, iar persoanele cu drept de reprezentare a debitorului nu pot încheia 

acte juridice fără participarea acestuia.  

Instanţa de judecată va putea dispune ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de 

administrare al debitorului o data cu desemnarea unui administrator provizoriu, indicând totodată  

şi condiţiile de exercitare a conducerii debitorului de către acesta, printr-o încheiere susceptibilă 

cu recurs de către participanţii la proces. Din momentul înlăturării debitorului de la gestionarea 

întreprinderii, atribuţiile de administrare  şi de dispoziţie asupra bunurilor debitorului sânt 

transmise administratorului provizoriu.  

Creditorii care au înaintat cererea introductivă, ori administratorul provizoriu pot oricând 

adresa instanţei de judecată o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca 

justificare pierderile continue din patrimoniul debitorului sau lipsa probabilităţii de realizare a 

unui plan raţional de activitate.  

 Instanţa de judecată va examina, în termen  de cel mult  10 zile lucrătoare, cererea 

prevăzută, într-o şedinţă la care vor fi citaţi administratorul provizoriu, creditorii care au înaintat 

cererea introductivă  şi reprezentantul debitorului. Neprezentarea părţilor citate legal nu 

împiedică judecarea cererii.  

Principalele atribuţii ale administratorului provizoriu, sunt: 

a) să întreprindă acţiuni pentru asigurarea  păstrării bunurilor debitorului  şi integrităţii 

lor;  

b) să examineze situaţia economică a debitorului şi să întocmească un raport prin care să 

verifice existenţa temeiurilor de intentare a procesului de insolvabilitate sau de respingere a 

cererii introductive.  

c) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;  

d)  conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, în acest ultim caz cu 

respectarea precizărilor stabilte expres de instanţa de judecată şi la condiţiile de efectuare a 

plăţilor din contul patrimoniului debitorului;  

e) convocarea şedinţelor adunării ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului 

persoană juridică;  

f) introducerea de acţiuni privind nulitatea actelor juridice încheiate de debitor în dauna 

creditorilor, precum  şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale 

încheiate de debitor  şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia 

drepturile creditorilor;  

g) sesizarea de urgenţă a instanţei de judecată, în cazul în care constată că nu există 

bunuri în patrimoniul debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile 

procesului de insolvabilitate;  
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h) verificarea creanţelor  şi, atunci cînd este cazul, formularea de obiecţii la acestea, 

precum şi întocmirea tabelelor creanţelor;  

i) încasarea creanţelor, urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din 

patrimoniul debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de admiterea 

cererii introductive spre examinare;  

j) cu condiţia confirmării de către instanţa de judecată, încheierea de tranzacţii, stingerea 

datoriilor, încetarea fidejusiunii, renunţarea la garanţii reale;  

k) primirea remuneraţiei pentru activitatea sa în modul stabilit de lege;  

l) solicitarea  şi primirea gratuită de la participanţii la proces, precum  şi de la alte 

persoane, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, informaţii şi 

explicaţii necesare pentru executarea atribuţiilor sale, precum şi de la debitor informaţii cu 

privire la veniturile sale  şi la bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate, inclusiv cele aflate în 

proprietate comună pe cote-părţi;  

m) să solicite instanţei de insolvabilitate dispunea participării colaboratorilor organelor 

afacerilor interne la executarea atribuţiilor sale;   

n) să intre în spaţiile de serviciu ale debitorului şi să studieze documentele aflate acolo;   

o) sesizarea instanţei de judecată în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare 

de către aceasta.  

După desemnare, administratorul provizoriu întocmeşte  şi prezintă instanţei de judecată, 

în termenul stabilit de aceasta, care nu va putea depăşi 45 de zile lucrătoare de la desemnare sa, 

un raport cu  privire la executarea măsurilor de asigurare, prin care să propună fie intentarea 

procedurii de insolvabilitate, fie intentarea procedurii simplificate de faliment a debitorului, fie 

să constate solvabilitatea debitorului cu încetarea procesului.  

Măsurile pentru pregătirea preliminară a examinării cauzei privind insolvabilitatea 

debitorului se iau de către instanţa de insolvabilitate conform prevederilor Codului de procedură 

civilă şi legii insolvabilității. 

În urma judecării cererii introductive, instanţa de judecată va adopta una din următoarele 

hotărâri :  

a) va constata insolvabilitatea debitorului şi va intenta procesul de insolvabilitate faţă de 

acesta;  

b) va constata insolvabilitatea debitorului  şi va intenta procedura simplificată de faliment 

a acestuia;  

c) va respinge cererea introductivă  şi va refuza în intentarea procesului de insolvabilitate 

faţă de debitor. 

Procedura generală de insolvabilitate. 
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Instanţa de judecată hotărăşte, în baza aprecierii temeiului insolvabilităţii şi a faptelor 

constatate în cadrul examinării cererii introductive, asupra intentării procesului de insolvabilitate 

sau asupra respingerii cererii introductive.  

Hotărîrea de intentare a procesului de  insolvabilitate devine executorie din momentul 

pronunţării ei.  

Prin hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate, instanţa de judecată dă 

apreciere concluziilor raportului administratorului provizoriu, prevede mărimea revendicărilor 

asupra cărora obiecţiile debitorului şi/sau a creditorilor au fost respinse sau considerate 

întemeiate,  desemnează administratorul insolvabilităţii  şi comitetul creditorilor. 

Dispozitivul hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate se publică în termen de 

10 zile din data adoptării acesteia. Odată cu hotărîrea de intentare a procesului  de  

insolvabilitate, administratorului expediază o notificare tuturor creditorilor cunoscuţi, pentru 

înaintarea creanţelor faţă de debitorul insolvabil. 

În cadrul derulării procedurilor de insolvabilitate, interesele tuturor creditorilor sînt 

reprezentate de adunarea creditorilor  şi de comitetul creditorilor, instituite în baza legii 

insolvabilității. Din momentul admiterii cererii introductive, creditorii nu mai pot solicita 

debitorului executarea creanţelor în mod individual. 

Administratorul insolvabilităţii şi administratorul provizoriu (în continuare administrator) 

este persoana fizică, desemnată de către instanţa de judecată, să exercite  atribuţiile prevăzute de 

lege, în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi pe  durata procedurii de 

restructurare a debitorului.Observarea este o procedură direcţionată, în primul rând, spre 

asigurarea păstrării patrimoniului debitorului şi efectuarea analizei detaliate a stării lui financiare 

în scopul evidenţierii posibilităţii de a restabili solvabilitatea întreprinderii. 

Lichidatorul este persoană fizică, desemnată de către instanţa de judecată, să conducă 

activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment  şi procedurii simplificate de faliment,  şi 

să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa  judecătorească.  

Administratorii şi lichidatorii îşi pot exercita profesia ca persoane fizice înregistrate ca 

întreprinzători individuali.   

Pentru a putea fi desemnat în calitate de administrator sau lichidator, persoana fizică 

trebuie să corespundă următoarelor criterii:  

a) să fie cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliu permanent pe teritoriul ei;  

b) să aibă studii superioare în unul din următoarele domenii: administrativ, juridic,  

economico-financiar sau tehnic;  

c) să aibă o experienţă de cel puţin 5 ani de activitate în unul din următoarele domenii: 

administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic;  
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d) să dispună de certificat de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de 

administrator şi lichidator;  

e) să nu aibă antecedente penale.   

Suplimentar la cerinţele indicate, persoana desemnată în calitate de  administrator sau 

lichidator al unui participant profesionist la piaţa financiară nebancară în  proces de 

insolvabilitate va corespunde criteriilor stabilite, după caz, de Comisia Naţională a Pieţei 

Financiare;  

Prin hotărîrea de intentare a procesului de insolvabilitate, dreptul debitorului de a 

administra  şi de a dispune de bunurile incluse în masa debitoare este transmis administratorului 

insolvabilităţii/lichidatorului. 

La etapa intentării procedurii, instanţa de judecată desemnează candidatura  

administratorului provizoriu, administratorului insolvabilităţii sau lichidatorului, propusă  de 

debitor sau de creditorul care a iniţiat procedura. În cazul în care, debitorul sau  creditorul nu 

prezintă  candidatura administratorului/lichidatorului până la intentarea  procedurii, instanţa de 

judecată este în drept să numească în mod aleatoriu orice persoană  din lista administratorilor şi 

lichidatorilor. În situaţia în care numirea administratorului sau  lichidatorului s-a efectuat contrar 

procedurii stabilite, desemnarea în cauză este  susceptibilă anulării la cererea oricărui participant 

al procesului. Sarcina probaţiunii îi revine părţii care s-a opus desemnării. Hotărârea despre 

participarea în asociaţii şi alte uniuni poate fi luată numai cu acordul administratorului 

provizoriu.  

Administratorul şi lichidatorul este obligat, din data desemnării sale şi pe tot parcursul 

procedurii, să informeze instanţa de judecată  şi comitetul creditorilor, despre orice 

incompatibilitate indicată, precum şi despre orice conflict de interese care  a existat înainte sau 

care a apărut după desemnarea sa. Instanţa de judecată este în drept să  decidă dacă anumite 

relaţii ale administratorului sau lichidatorului cu părţile în proces sau  anumite conflicte de 

interese afectează sau nu imparţialitatea administratorului sau  lichidatorului în procedura 

derulată. 

După intentarea procesului de insolvabilitate sau procedurii simplificate de faliment, 

administratorul  şi/sau lichidatorul, va lua neîntârziat în primire  şi administrare toate bunurile 

care aparţin masei debitoare. 

Administratorul şi lichidatorul au următoarele atribuţii principale:  

a) examinarea activităţii debitorului asupra căruia se iniţiază procedura în raport cu 

situaţia de fapt  şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor  şi împrejurărilor care au dus 

la insolvabilitate, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile  şi a existentei premizelor 
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angajării răspunderii acestora în condiţiile legii,  şi prezentarea acestui raport instanţei de 

judecată într-un termen stabilit de aceasta;  

b) deschiderea, examinarea, sigilarea, sechestrarea încăperilor de producţie, depozitelor, 

spaţiilor comerciale  şi administrative, precum  şi altor obiecte; evacuarea bunurilor şi a 

persoanelor din încăperile ocupate ilegal; inventarierea patrimoniului debitorului şi partajarea 

lui; precum  şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea masei debitoare;  

c) notificarea creditorilor şi verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de 

obiecţiuni la acestea, precum si întocmirea tabelelor creanţelor;  

d) convocarea, prezidarea  şi asigurarea secretariatului  şedinţelor adunării creditorilor 

sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică;  

e) primirea remuneraţiei pentru activitatea sa în modul stabilit de lege;  

f) solicitarea  şi primirea gratuită de la participanţii la proces, precum  şi de la alte 

persoane, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, informaţii şi 

explicaţii necesare pentru executarea atribuţiilor, precum  şi de la debitor informaţii cu privire la 

veniturile sale  şi la bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate, inclusiv cele aflate în proprietate 

comună pe cote-părţi;  

g) solicită instanţei de a dispune participarea colaboratorilor organelor afacerilor interne 

la executarea atribuţiilor sale;   

h) dispune de acces în spaţiile de serviciu ale  debitorului, studiază documentele aflate 

acolo, elaborarea, după caz, expertize privind activităţi cuprinse în procedurile derulate la cererea 

instanţei de judecată sau a altor organe, inclusiv de urmărire penală;  

i) sesizează organele de resort despre contravenţiile  şi/sau infracţiunile depistate la 

executarea atribuţiilor;   

j) organizarea  şi vânzarea la licitaţie sau prin negocieri directe a bunurilor din 

patrimoniul debitorului, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum  şi orice proceduri 

aferente acestora;  

k) încheierea de tranzacţii, stingerea datoriilor, încetarea fidejusiunii, renunţarea la 

garanţii reale sub condiţia confirmării de către adunarea sau comitetul creditorilor;  

l) colectarea datoriilor faţă de debitor şi recuperarea silită a bunurilor debitorului aflate în 

posesiunea unor terţi;  

m) administrarea conturilor bancare speciale destinate acumulării mijloacelor băneşti 

obţinute în procesul de insolvabilitate (denumite în continuare conturi de acumulare). Conturile 

în cauză se deschid în băncile, care de regulă, nu sunt creditori ai debitorului;   

n) executarea măsurilor de asigurare aplicate de instanţa de judecată în cazurile prevăzute 

expres de ea;  
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o) îndeplinirea hotărârilor instanţei de judecată, ale adunării  şi ale comitetului 

creditorilor, adoptate în limitele competenţei lor, precum  şi emiterea de ordine, decizii, dispoziţii 

şi alte acte în vederea exercitării atribuţiilor; 

p) elaborarea proiectului planului  de  restructurare la solicitarea adunării sau a 

comitetului creditorilor;  

q) prezentarea către instanţa de judecată, adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor 

rapoarte despre starea masei debitoare şi îndeplinirea atribuţiilor sale;  

r) ţinerea registrelor de evidenţă a datoriilor creditoare  şi a datoriilor debitoare ale 

debitorului;  

s) conducerea şi/sau supravegherea debitorului şi administrarea masei debitoare;  

t) asigurarea integrităţii masei debitoare, asigurarea prin contract a bunurilor;  

u) elaborarea criteriilor de concediere şi angajarea specialiştilor sau experţilor;  

v) disponibilizarea angajaţilor debitorului;  

w) contestarea în instanţa de judecată, în modul stabilit de lege, a creanţelor creditorilor şi 

a oricăror tranzacţii sau transferuri;  

x) sesizarea instanţei de judecată despre orice alte probleme care apar pe parcursul 

exercitării atribuţiilor sale;  

y) distribuirea către creditori a sumelor de bani  rezultate din valorificarea masei 

debitoare, conform prevederilor prezentei legi  şi întocmeşte bilanţul de lichidare a debitorului. 

Administratorul sau lichidatorul în baza hotărârii de intentare a procesului de 

insolvabilitate  şi/sau încheierii instanţei de insolvabilitate, impune, prin executare silită, 

predarea bunurilor ce aparţin masei debitoare, care se găsesc la debitor  sau la persoane terţe, cu 

evacuarea forţată a persoanelor care le deţin în posesie sub orice formă. În baza actului 

judecătoresc, administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul va dispune, prin ordin intrarea, 

reţinerea, ridicarea, eliberarea, evacuarea, instalarea,  sigilarea, sechestrarea bunurilor incluse în 

masa debitoare. 

De asemenea, administratorul insolvabilităţii, sau, după caz, lichidatorul trebuie să 

întocmească un inventar al tuturor bunurilor (corporale  şi incorporale) care aparţin masei 

debitoare. Inventarul este întocmit de o comisie de inventariere constituită de administratorul 

insolvabilităţii sau de lichidator, din reprezentanţi ai creditorilor sau de specialişti/experţi în 

domeniu, în prezenţa debitorului, dacă nu se cauzează o întârziere dezavantajoasă. 

La fiecare termen de continuare a procedurii, administratorul sau lichidatorul va prezenta 

instanţei de judecată un raport cuprinzând descrierea modului în care  şi-a îndeplinit atribuţiile, 

precum  şi o justificare a cheltuielilor  efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli 
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efectuate din fondurile existente în patrimoniul debitorului. Baza de raportare cuprinde trei luni 

de activitate, raportul putând cuprinde mai multe luni.   

Comitetul creditorilor sau creditorii care deţin 25% din valoarea creanţelor validate pot 

cere oricând de la administrator/lichidator prezentarea unui raport despre starea de lucruri şi 

administrarea masei debitoare.   

În caz de eschivare a debitorului de la îndeplinirea obligaţiilor conform legii, instanţa de 

judecată, la cererea administratorului/lichidatorului, a adunării sau a comitetului creditorilor ori 

din oficiu, poate  ridica debitorului dreptul de administrare a patrimoniului, dacă acesta dispune 

de el, îi poate interzice să părăsească localitatea de reşedinţă fără permisiunea expresă a instanţei 

sau poate aplica alte măsuri de asigurare în conformitate cu legislaţia în vigoare.   

Administratorul/lichidatorul  poate introduce în instanţa de insolvabilitate, pe tot 

parcursul perioadei de observaţie, procesului de insolvabilitate, de faliment  şi/sau de 

restructurare, acţiuni în vederea anulării următoarelor acte juridice dacă ele afectează bunurile 

debitorului:   

a) orice act juridic fictiv sau fraudulos, încheiat de debitor în ultimii 3 ani precedenţi 

intentării procesului de insolvabilitate, care a afectat drepturile creditorilor;   

b) transferurile cu titlu gratuit din partea debitorului făcute în ultimii 3 ani precedenţi 

înaintării cererii introductive, cu excepţia actelor de îndeplinire a unor obligaţii morale sau 

actelor pentru binele public (de sponsorizare), în care generozitatea donatorului este 

proporţională cu patrimoniul său;   

c) tranzacţiile încheiate în ultimii 3 ani precedenţi înaintării cererii introductive, în care 

prestaţia debitorului este vădit mai mare decât cea primită;   

d) transferurile de proprietate de la debitor către un creditor în contul unei datorii 

anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în ultimele 4 luni precedente înaintării cererii 

introductive, care au ca efect creşterea sumei pe care creditorul ar urma să o primească în cazul 

lichidării debitorului;   

e) transferurile de proprietate de la debitor către un creditor în contul unei datorii 

anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în ultimele 4 luni anterioare intentării cererii 

introductive, la care creditorul nu avea dreptul sau care nu ajunseră la scadenţă;   

f) acordarea gratuită a unui gaj sau a unei ipoteci, a oricărei alte garanţii pentru o creanţă 

care era neasigurată în ultimele 4 luni anterioare înaintării cererii introductive sau pentru o 

creanţă a unui acţionar sau asociat al debitorului, într-o perioadă de timp similară, dacă aceste 

creanţe nu au ajuns la scadenţă pînă la data intentării procesului de insolvabilitate;   

g) orice acte încheiate  şi garanţii acordate de către debitor după înaintarea cererii 

introductive. 
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Administratorul insolvabilităţii, va întocmi  şi va supune adunării creditorilor, în termenul 

stabilit de instanţa de judecată, dar care nu va putea depăşi 100 de zile de la data deschiderii 

procedurii, un raport asupra stării economice şi cauzelor care au dus la apariţia insolvabilităţii 

debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.  

Raportul va indica dacă există posibilitatea reală de menţinere, în totalitate sau parţial, a 

întreprinderii debitorului  şi de aplicare a planului de restructurare efectivă a activităţii 

debitorului, ori după caz, motivele care nu permit restructurarea şi, în acest caz, va propune 

intrarea în faliment.   

La încheierea atribuţiilor sale, administratorul  şi/sau lichidatorul este obligat să prezinte 

adunării creditorilor un raport final care trebuie să cuprindă situaţia masei debitoare şi rulajul 

mijloacelor băneşti de pe conturile de acumulare. 

Atribuţiile administratorului insolvabilităţii încetează la momentul stabilirii atribuţiilor 

lichidatorului de către instanţa de judecată. Poate fi desemnat lichidator şi administratorul 

provizoriu sau administratorul insolvabilităţii desemnat anterior. 

Procedura generală de faliment. 

Instanţa de judecată va decide prin încheiere, intrarea în faliment imediat, dar nu mai 

târziu de cinci zile lucrătoare, în următoarele cazuri:   

a) debitorul nu şi-a declarat intenţia de se restructura sau este decăzut din dreptul de a 

propune planul de restructurare, iar creditorii nu cer restructurarea lui;  

b) nici unul dintre participanţii la proces nu a propus un plan de restructurare, în 

condiţiile şi termenele stabilite de prezenta lege, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost 

acceptat şi confirmat;  

c) debitorul şi-a declarat intenţia de a se restructura, dar nu a propus în termen un plan de 

restructurare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat;   

d) obligaţiile de plată  şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile 

stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul restructurării 

sale aduce pierderi masei debitoare;   

e) a fost aprobat raportul administratorului insolvabilităţii de către adunarea creditorilor 

prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment.   

Prin încheierea de intrare în faliment, instanţa de judecată va pronunţa dizolvarea 

societăţii debitoare şi va dispune:  

a) desemnarea unui lichidator, precum şi stabilirea atribuţiilor acestuia. 

b) valorificarea  şi lichidarea masei debitoare; 

În cazul în care dispune trecerea la faliment, instanţa de judecată va desemna un lichidator 

propus de adunarea creditorilor. Atribuţiile administratorului insolvabilităţii încetează la 
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momentul stabilirii atribuţiilor lichidatorului de către instanţa de judecată. Poate fi desemnat 

lichidator  şi administratorul insolvabilităţii desemnat anterior. 

După intentarea procedurii de faliment, numai cu acordul expres al comitetului 

creditorilor, sau, după caz, a adunării creditorilor, lichidatorul valorifică şi/sau lichidează, în mod 

neîntârziat, în condiţii cât mai avantajoase  şi în timpul cel mai potrivit masa debitoare. Termenul 

de valorificare şi/sau lichidare a masei debitoare nu va depăşi 2  ani de la intentarea procedurii de 

faliment. 

În vederea evaluării bunurilor din  patrimoniul debitorului, lichidatorul poate să angajeze 

în numele debitorului un evaluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, să utilizeze un 

evaluator propriu. Bunurile din patrimoniul debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât şi 

individual. Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalităţii bunurilor din patrimoniul 

debitorului, fie evaluarea subansamblurilor funcţionale. Prin subansamblu funcţional se înţelege 

acele bunuri ale debitorului care, împreună, asigură realizarea unui produs finit, de sine stătător, 

sau permit desfăşurarea unei afaceri independente. Un subansamblu este considerat funcţional 

numai dacă are asigurat accesul la drumul public şi la folosirea utilităţilor.  

Valoarea estimativă a valorilor mobiliare deţinute de debitor se determină în conformitate 

cu prevederile legislaţiei în domeniul valorilor mobiliare.  

Dacă în termen de 180 de zile de la finisarea evaluării, bunurile expuse la vânzare prin 

oricare din metodele descrise de prezenta lege, nu s-au înstrăinat, acestea vor fi reevaluate la 

condiţiile noi de piaţă.  

 În termen de cel mult zece zile de la data finisării evaluării masei debitoare, lichidatorul 

va prezenta comitetului sau adunării creditorilor, un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor  

şi metoda de valorificare a acestora  şi în care se va preciza dacă vânzarea se va face în bloc sau 

individual, prin licitaţie publică, concurs sau negociere directe, ori o combinaţie a acestora. 

În temeiul hotărârii comitetului sau adunării creditorilor, bunurile vor putea fi vîndute de 

către lichidator în bloc ca ansamblu în stare de funcţionare sau individual. Lichidatorul va 

organiza  şi va desfăşura licitaţii, concursuri sau va  antrena în acest scop organizaţii specializate, 

cu achitarea serviciilor din contul debitorului. Bunurile nevândute la prima licitaţie se expun din 

nou la licitaţie, la preţuri mai mici, aprobate de adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor. 

Dacă, la licitaţia repetată bunurile la fel nu au fost adjudecate, acestea se vând la licitaţia cu 

reducere. În cazurile în care bunurile nu s-au vândut nici la licitaţia cu reducere sau nu s-au 

vândut prin concurs desfăşurat în modul stabilit de prezenta lege, la decizia adunării sau 

comitetului creditorilor, ele pot fi vîndute de către lichidator prin negocieri directe, în baza 

contractului de vînzare-cumpărare. 
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Anunţul cu privire la licitaţie sau concurs se publică în mod obligatoriu în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova  şi, după caz, în ziarele locale din zonele unde debitorul îşi are 

sediul sau unde sunt concentrate sediile celor mai mulţi creditori, precum şi prin internet sau prin 

alt sistem electronic. Oferta publică de vânzare a masei debitoare este irevocabilă pe perioada 

indicată în anunţul cu privire la licitaţia sau concurs, dar care nu poate depăşi 180 de zile de la 

data publicării ei.  

Prin excepţie de la dispoziţiile aliniatului precedent, în cazul în care vînzarea se face 

privitor la un bun a cărei valoare nu depăşeşte 10 000 lei sau atunci când bunurile sunt supuse 

pieirii, degradării, alterării ori deprecierii, oricare  ar fi valoarea acestora, administratorul 

insolvabilităţii sau lichidatorul va putea să restrângă formalităţile de publicitate numai la afişarea 

anunţului de ţinere a procedurii de vânzare la locul licitaţiei, concursului sau negocierii  directe, 

la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor  şi la sediul instanţei de judecată  şi să scurteze 

termenul de înştiinţare în măsura în care acesta ar fi suficient pentru informarea celor interesaţi.   

Cu acordul comitetului sau adunării creditorilor, administratorul 

insolvabilităţii/lichidatorul poate vinde inventarul  şi/sau bunurile a căror valoare individuală 

constituie mai puţin de 10 000 lei (cu excepţia imobilului sau a valorilor mobiliare) fără a 

organiza licitaţii, sau concursuri, prin  negocieri directe în baza contractului de vînzare-

cumpărare, sau prin organizaţii comerciale conform regulilor comerţului de consignaţie, aprobate 

prin hotărâre a Guvernului.   

Pe perioada lichidării masei debitoare, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul poate 

valorifica bunurile în bază de concurs prin transmiterea acestora în gestiune, arendă, locaţiune, 

uzurfurct, administrare fiduciară  şi sub alte forme de transmitere a drepturilor privind folosirea 

şi/sau posesia lor.  

Bunurile înstrăinate de administratorul insolvabilităţii/lichidator, în exerciţiul atribuţiilor 

sale, sunt libere, în temeiul prezentei legi, de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii reale 

mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori masuri asiguratorii  şi conţin garanţie contra 

viciilor ascunse.  

Bunul din masa debitoare neînregistrat în registrul public se vinde, numai după ce 

administratorul insolvabilităţii sau lichidatorul îl va înregistra, conform procedurii stabilite, în 

registrul public respectiv. Înregistrarea bunului se face în temeiul încheierii instanţei de judecată 

emisă în termen de 15 zile lucrătoare de la data înaintării cererii de constarea faptului cu valoare 

juridică din partea administratorului insolvabilităţii/lichidatorului. Încheierea instanţei de 

judecată poate fi contestată de orice persoană interesată. În cazul în care bunul a fost vândut 

înainte sau fără de înregistrare în registrul public, obligaţia  şi cheltuielile de înregistrare, precum  

şi riscul de constatare a lacunelor la precizare datelor din registrul public trec la lichidator.   
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Dacă suma obţinută din vînzarea unei părţi din masa debitoare este suficientă pentru 

satisfacerea integrală a creanţelor validate  şi pentru recuperarea cheltuielilor procesului, sau 

debitorul ori terţa persoana le-a achitat benevol, lichidatorul, în temeiul hotărârii comitetului sau 

adunării creditorilor, încetează vînzarea celorlalte bunuri din masa debitoare.  

În termen de cel mult  10 zile de la data aprobării de către comitetul sau adunarea 

creditorilor a preţului iniţial de vânzare, lichidatorul va forma loturi de bunuri care se expun spre 

vânzare şi va stabili data şi locul desfăşurării licitaţiei cu strigare, publicând un anunţ care va 

cuprinde informaţia sus-menționată.  

Licitaţia se organizează la sediul lichidatorului sau a debitorului, ori într-un alt loc stabilit 

de către lichidator  şi se va desfăşura la cel puţin 15 zile de la data publicării anunţului despre 

organizarea ei. Persoana la care se păstrează bunurile este obligată să asigure publicului accesul 

la ele.  

Pentru participare la licitaţie se admit persoanele care au depus  la timp cererea de 

participare, au prezentat documentele necesare şi au plătit acontul în mărimea stabilită de 

lichidator, dar nu mai mic de 2% din preţul iniţial al bunurilor.  

Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta lichidatorului, cererea de participare la 

licitaţie de modelul stabilit, copia de pe documentul de plată care confirmă depunerea acontului 

pe contul bancar indicat în anunţ, procură, după caz, pentru dreptul de a participa la licitaţie  şi 

alte documente expres prevăzute în anunţul despre organizarea licitaţiei.  

Primirea cererilor şi a documentelor se încheie cu 3 zile înainte de data licitaţiei. 

Termenul nominalizat este un termen de decădere.  

Lichidatorul înregistrează persoana care a depus cerere  în calitate de participant la 

licitaţie. În cazul în care persoana nu a respectat cerinţele referitoare la întocmirea  şi prezentarea 

documentelor sau dacă ea nu are dreptul de a participa la licitaţie, lichidatorul respinge cererea. 

Motivul respingerii cererii va fi comunicat în scris persoanei avizate, cu restituirea acontului.  

Sub sancţiunea nulităţii absolute, nu pot participa la licitaţie, membrii organelor de 

conducere a debitorului, creditorii validaţi de orice rang  şi reprezentanţii lor, lichidatorul sau 

organizatorul licitaţiei, judecătorii instanţei de insolvabilitate.   

Persoana are dreptul să-şi retragă cererea de participare,  adresând lichidatorului un 

demers în scris cu 3 zile înainte de data licitaţiei. În acest caz, ei i se va restitui acontul.   

În scopul desfăşurării licitaţiei lichidatorul formează o comisie din cel puţin 3 membri. În 

ziua licitaţiei, concomitent cu înmânarea biletelor de participant, lichidatorul va înregistra 

participanţii prezenţi. Înregistrarea se va încheia cu 10 minute înainte de începutul procedurii  de 

licitare. Participanţii întârziaţi nu vor fi admişi cu restituirea acontului.   
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În cazul în care la licitaţie sunt scoase mai multe loturi separate şi participantul care a 

depus acontul nu a câştigat lotul pentru care a depus cerere şi acontul respectiv, el poate fi admis 

la licitarea următoarelor loturi dacă acontul depus este  nu mai mic decît cel prevăzut pentru 

aceste loturi, conform anunţului publicat.  

La încheierea licitării unui lot, lichidatorul sau comisia de licitaţie va negocia direct cu 

câştigătorul lotului asupra modului şi termenelor lui de plată, fapt care se consemnează în 

procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei. Participantul la licitaţie care a câştigat lotul este 

obligat să semneze un proces-verbal  privind rezultatele licitaţiei. După semnare, un exemplar al 

procesului-verbal se remite, în 48 de ore, instanţei de judecată.   

În cazul în care lichidatorul/comisia de licitaţie şi adjudecătorul lotului au convenit că 

achitarea preţului lotului să fie efectuată printr-o sumă unică, ultimul plăteşte integral preţul 

lotului în termen de 10 zile lucrătoare din data semnării procesului-verbal, etc.  

După semnarea procesului-verbal al licitaţiei, lichidatorul va ridica bunurile adjudecate 

spre a le transmite adjudecătorului. Din momentul semnării actului de ridicare a bunurilor 

adjudecate, dreptul de proprietate asupra acestora trece la adjudecător, iar cheltuielile de păstrare  

şi de transportare a bunurilor, de perfectare a titlurilor de proprietate le suportă noul proprietar. 

Ridicarea bunurilor adjudecate se efectuează de lichidator în prezenţa  cumpărătorului. În 

cazul împiedicării acţiunilor de ridicare a bunurilor, lichidatorul va efectua ridicarea lor forţată. 

În temeiul actului de ridicare  a bunurilor adjudecate, debitorul  şi cumpărătorul efectuează 

înregistrările contabile în legătură cu comercializarea lor. 

De asemenea în Legea insolvabilității sunt prezentate și modul vînzării prin concurs, 

vînzareaprin negocieri directe, vînzarea valorilor imobiliare, vînzarea cotelor-părți din capitalul 

social, vînzarea fructelor și recoltelor, vînzarea întreprinderii,etc [35]. 

Notă 

În Republica Moldova SA „Carahasani-Vin” (s. Carahasani, raionul Căuşeni)a început procesul de 

insolvabilitate. Curtea de Apel Economică Chişinău a dispus intentarea procesului de insolvabilitate în privinţa 

acestei întreprinderi care are datorii semnificative. Prima şedinţă, în cadrul a fost audiat raportul administratorului 

procesului de insolvabilitate privind volumul datoriilor SA „Carahasani-Vin”, a fost anunţată pentru 12 aprilie 2011. 

Instanţa de judecată a propus creditorilor să-şi prezinte creanţele faţă de întreprindere la Curtea de Apel 

Economică, iar creditorilor cu creanţe garantate şi celor care are dreptul la împărţirea bunurilor să precizeze în regim 

de urgenţă lista bunurilor din masa debitoare asupra cărora au dreptul la proprietate. Anterior în Moldova a fost 

iniţiată procedura de insolvabilitate în privinţa unicului producător de vinuri heres – SA „Vinuri Ialoveni”, precum 

şi a întreprinderilor vinicole SA „Fabrica de vinuri Cojuşna”, SA „Fabrica de vinuri Vulcăneşti”, SA „Chirsova”, 

„Aspect-Invest” etc. 

Multe întreprinderi vinicole din Moldova au devinit insolvabile din cauza embargoului impus de Federaţia 

Rusă în anul 2006, deoarece au pierdut piaţa tradiţională de desfacere şi au intrat în incapacitate de plată a creditelor 

bancare asumate anterior. Potrivit experţilor Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”, de la 
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începutul crizei vinurilor în anul 2006 în Moldova au falimentat sau se află în prag de faliment circa 40% din 

întreprinderile vinicole din ţară. Potrivit unui studiu privind problemele cu care se confruntă ramura vinicolă din 

Moldova, în perioada anilor 2006-2009 pierderile producătorilor vinicoli şi de băuturi alcoolice distilate din ţară au 

constituit peste 76,2 mln de lei (6,3 mln USD). 

Totodată, întreprinderile vinicole care activează se confruntă cu probleme legate de datoriile la credite şi 

rezervele de producţie nerealizată, acumulate pe parcursul celor patru ani. Amintim, că la 27 martie 2006 Rusia a 

interzis livrările de vinuri din Moldova din cauza necorespunderii normelor de securitate şi prezenţa pesticidelor şi 

metalelor grele în vinurile moldoveneşti. Aceste interdicţii au fost anulate în urma negocierilor dintre preşedinţii 

Moldovei şi a Federaţiei Ruse din noiembrie 2006. Pînă la introducerea embargoului, Rusiei îi reveneau circa 80% 

din exporturile moldoveneşti de vinuri şi divinuri. Din cauza interdicţiilor impuse de Rusia volumul exportului de 

producţie vinicolă din Moldova în anul 2006 s-a redus de 5,5 ori, comparativ cu anul 2005. 

 

Recapitulare  

1. Situaţia critică a întreprinderii se caracterizează prin tendinţa  sporită de trecere 

într-o nouă calitate, schimbare a conţinutului, structurii, formei şi direcţiilor de activitate. 

Asemenea stare durează cel mai mult în companiile constructoare de maşini formate conform 

principiului combinat (multiramural). 

2. Criza, dacă nu este impusă din afară, constituie o etapă firească a ciclului 

activităţii de afaceri a organizaţiei în dezvoltare. 

3. În întreprinderile industriale mari intrarea în stare de criză presupune un proces 

îndelungat (de la câteva luni până la câţiva ani), ce oferă posibilitate managementului lor să 

pregătească din timp şi să îndeplinească un complex de măsuri pentru profilaxia consecinţelor 

catastrofale ale crizei. 

4. Asupra managementului companiei se reflectă nu numai schimbarea 

proprietarilor, ci şi modificarea profilului de producţie, de aceea schimbările făcute în timpul 

măsurilor anticriză privind profilul de producţie conduc şi la restructurarea radicală a 

managementului ei. În condiţiile de criză un asemenea management are specificul respectiv. 

5. La promovarea măsurilor anticriză în companie o mare importanţă are reevaluarea 

managementului existent în scopul aducerii lui în corespundere cu potenţialul schimbat al 

întreprinderii, deoarece ultimul în economia de tranziţie suportă modificări esenţiale.  

6. Unul din mijloacele pentru depăşirea crizei în companie poate fi fuzionarea ei cu 

structurile integraţioniste, care sunt în stare să asigure pentru ea segmente noi de desfacere a 

producţiei tradiţionale, precum  şi să iniţieze valorificarea produselor noi. 
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TEMA 8. CRITERIILE EFICACITĂŢII GESTIUNII ANTICRIZĂ 

8.1. Stabilizarea mediului intern din cadrul companiei aflate în stare de criză 

8.2. Stabilizarea intereselor subiecţilor companiei aflate în stare de criză 

8.3. Strategii manageriale anticriză 

 

8.1. Stabilizarea mediului intern  din cadrul companiei aflate în stare de criză 

Managementul anticriză ca un mod specific de activitate administrativă cu parametri 

strict delimitaţi şi cu orientare îngustă de scopuri urmează a fi evaluat din punct de vedere al 

eficacităţii. Conform obiectivelor, rezultatul final al managementului anticriză trebuie să fie 

trecerea organizaţiei într-o stare stabilă, balansată de funcţionare la un nivel mai înalt decât cel 

din perioada precedentă crizei de dezvoltare economică. Dacă pentru gestiunea „externă” (în 

general managementul financiar) scopul final este achitarea cu creditorii şi personalul (salariile) 

atunci pentru gestiunea „internă” (în general managementul de producţie) principalul scop este 

atingerea unei balanţe financiar-economice ca rezultat al perfecţionării sistemului economic de 

producţie. Dacă în primul caz gestiunea anticriză, de regulă, nu are continuare în activitatea de 

producţie, atunci în cel de-al doilea caz – rezultatul pozitiv al managementului serveşte ca bază 

pentru funcţionarea progresivă în continuare a companiei industriale. 

Astfel de diferenţiere a obiectivelor finale ale gestiunii „externe” şi „interne” a companiei 

de producţie repartizează şi obiectivele intermediare („steagurile”) în activitatea gestionarilor 

anticriză corespunzători („manageri de criză”). 

Scopul primar şi indiciul intermediar principal al eficacităţii (calea dreaptă) la gestionarul 

anticriză la directorul precedent şi, la fel, cel numit din exterior este atingerea unei stabilităţi a 

proceselor de cadre şi a cheltuielilor financiare în colectivul organizaţiei aflate în stare de criză. 

Aceasta este determinat de faptul, că incertitudinea din atmosferă şi din relaţiile 

colectivului de producţie alcătuiesc principalul pericol de apariţie al acţiunilor de nesupunere, a 

grevelor politice şi a altor acţiuni, care ar avea ca urmare mari pierderi social-economice şi 

politice nu numai în interiorul companiei, dar şi la nivel megaeconomic. 

În condiţiile limitării stricte a resurselor financiare, managerul general are de îndeplinit 

următoarea sarcină dublă: susţinând sau continuând procesul de producţie, a nu permite eruperi 

(greve ş.a.) în colectivul de muncă. Unul dintre indicii eficacităţii managementului anticriză este 

asigurarea unei atmosfere stabile și liniştite în colectiv (de aşteptare tensionată). Cu cât mai mult 

timp conducătorul reuşeşte să păstreze o atmosferă obişnuită de lucru în colectiv, cu atât mai 

înalţi sunt indicii de eficacitate a managementului anticriză realizat, însă cu condiţia, că această 

perioadă de linişte este utilizată pentru reorganizarea personalului (reduceri, permutări ale 
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colaboratorilor etc) şi pentru achitarea salariilor (reducerea datoriilor pe calea achitării directe a 

salariilor şi, de asemenea, pe calea realizării mărfurilor şi serviciilor). 

Intrarea companiei în starea de criză este un semnal pentru managerul general despre 

faptul, că sistemul de administrare precedent în totalitatea lui nu mai este apt pentru activitatea 

de mai departe şi necesită schimbări cardinale. Înaintea conducătorului este o sarcină concretă: 

de a analiza în complex cauzele crizei şi de a elabora mecanismele de depăşire a ei. 

Conducătorul poate realiza aceste sarcini sau cu forţele personalului aflat în subordine, sau prin 

implicarea specialiştilor din afară. Pentru a ocoli falimentul, firma este obligată să soluţioneze 

urgent această sarcină sau cu fostul director sau cu cel nou. Ei vor executa, aproximativ, aceleaşi 

sarcini şi funcţii principale de depăşire a crizei şi vor avea aceleaşi priorităţi în soluţionarea 

sarcinilor şi în realizarea funcţiilor de depăşire a crizei. 

În practica mondială, top-managerii deseori utilizează procedura de faliment pentru a 

câştiga timp (protecţia temporară de creditori, sistarea plăţilor fiscale ş.a.) în scopul realizării 

restructurării tipurilor de producţii neefective şi a restabilirii pagubelor de producţie. Însă astfel 

de manevre sunt urmărite de un mare risc de distrugere a companiei şi de aceea, necesită o 

pregătire deosebit de minuţioasă, o precizie „de giuvaiergiu” în acţiuni şi în acumularea de 

mijloace în caz de situaţii force-major. 

Spre exemplu, multe companii anunță despre falimentul acestora motivînd acest pas cu 

tendinţa de a depăşi prin intermediul judecăţii a rezistenţei creditorilor la organizarea 

restructurărilor. Cu regret, iniţiativa similară a conducătorului unei din cele mai mari 

întreprinderi de mobilă din sudul Rusiei „Kubani” s-a finisat cu distrugerea companiei, fapt 

determinat într-o anumită măsură şi de imperfecţiunea legislaţiei corespunzătoare, stagnării la 

nivel macroeconomic şi, de asemenea, lipsa experienţei în astfel de măsuri [54, p. 112]. 

Printre cele patru tipuri de criză a companiilor nerentabile – de desfacere, de cheltuieli, 

financiare, management – ultimul ocupă o poziţie deosebită. Aceasta se explică prin faptul, că, 

nesoluţionând problema conducerii şi a conducătorilor, este imposibil de depăşit celelalte trei 

fenomene negative. „În ce priveşte criza de management, atunci încercările de depăşire a ei pot fi 

inutile, dacă nu pot fi atrase cadre calificate într-un număr satisfăcător. Deficitul de cadre 

necesare se explică, în special, prin faptul că în caz de apariţie a crizei întreprinderii colaboratorii 

calificaţi de toate nivelele pleacă în primul rând” [11, p.151] acesta impune conducătorul 

companiei aflate în stare de criză, în primul rând, să soluţioneze sarcina de întărire a poziţiilor 

celor mai calificaţi conducători şi specialişti, începând cu adjuncţii săi. 

Colectivul în criză poate determina unii colaboratori (în special cei suprimaţi de către 

şefii liniari) să-şi provoace colegii la manifestări organizate împotriva administraţiei. 

Posibilitatea acestor manifestări este cu atât mai înaltă, cu cât este mai scăzut nivelul de 
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retribuire al personalului şi încărcarea lor. De aceea, conducătorul companiei în stare de criză 

trebuie să urmărească atent dispoziţia colaboratorilor şi să ia măsuri preventive urgente de 

stingere a focarelor de conflicte. 

Practica relevă, că pentru organizaţiile în stare de criză conflictele sunt distrugătoare, nu 

numai cele „pe verticală” (între conducători şi subalterni), dar şi cele „pe orizontală” (între 

colaboratorii de un nivel: şefi de nivel mediu, maiştri, brigadieri, muncitori, între colaboratorii de 

linii şi cei de state). Asigurarea corelării intereselor tuturor subiecţilor din cadrul companiei este 

obligaţiunea personală a managerului general, deoarece delegarea acestei funcţii poate duce la 

încălcări grave în stabilitatea relaţiilor din firmă. 

Dacă stabilizarea situaţiei din colectiv urmează a fi atribuită măsurilor „incendiare” de 

primă necesitate, apoi soluţionarea unor sarcini economice generale pot fi atribuite măsurilor de 

depăşire a crizei de gradul doi. Tipurile lor şi indicii de eficacitate sunt prezentate în tabelul 8.1. 

Tabelul 8.1.  

Rezultatele măsurilor de depăşire a crizei de gradul doi 

Nr.  Măsurile Rezultatul controlat Notă  

1. Stabilizarea datoriilor 

fiscale, a taxelor şi a altor 

plăţi obligatorii  

Eliberarea contului bancar de ordinele de 

încasare a impozitelor şi taxelor în scopul 

achitării resurselor tehnico-materiale 

pentru continuarea procesului de 

producţie 

Periodic (ca 

regulă, o dată în 

simestru) 

această situaţie 

se acutizează 

2. Încheierea unui şir de 

acorduri cu creditorii 

(monopolişti reali, furnizori 

de materiale şi piese 

accesorii, firme de transport 

ş.a.) privitor la eşalonarea 

plăţilor (posibil cu sume 

scontate) 

Suspendarea urmăririi penale privitor la 

întoarcerea datoriei şi, de asemenea, 

retragerea obligaţiilor de încasare  la 

bancă de către monopoliştii reali 

(electroenergeticieni, termoenergeticieni 

ş.a.)  

Proces continuu 

– care periodic 

se acutizează 

sau se aplanează 

3. Vinderea obiectelor, care 

nu participă în activitatea 

principală de producţie 

Acumulări la cont a mijloacelor pentru 

stingerea datoriilor la instruire şi investiţii 

în producţie; reducerea plăţilor pentru 

proprietate, arendă a pământului etc.) 

Unitar 

4. Darea în arendă a 

încăperilor şi a utilajului, ca 

rezultat al restrângerii 

producţiei 

Acumularea pe cont a mijloacelor 

financiare pentru reglementarea plăţilor 

obligatorii şi, de asemenea, pentru 

susţinerea activităţii de producţie şi 

pentru restructurarea producţiei 

Sistematic (ca 

regulă, o dată în 

lună, 

aproximativ, în 

sume stabile 

5. Scoaterea din producţie a 

articolelor nerentabile şi 

reducerea utilajului şi 

personalului 

Eliberarea procesului de producţie de 

operaţiile, instrumentele şi utilajul în plus 

şi concentrarea forţelor pentru articolele 

de bază rentabile şi de perspectivă 

Periodic  

    

În rândul măsurilor de stabilizare din cadrul companiei de gradul trei pot fi evidenţiate 

următoarele: 
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- optimizarea sistemului de scanare a atmosferei interne şi externe în firma aflată în stare 

de criză; 

- egalarea intereselor investitorilor, managementului şi a personalului în procesul de 

reorganizări în scopul depăşirii crizei; 

Criteriile de evaluare a lor sunt foarte simple: 

- n-ai permis eruperea – înseamnă, că sistemul de depistare este corect; 

- n-ai fost eliberat din funcţie – înseamnă, că balansezi corect. 

Mecanismul stării de criză a companiei este cunoscut prin intermediul observărilor 

sistematice asupra ei. Complexitatea acestei observări este condiţionată de multiplicitatea 

elementelor dinamice în mediul intern şi extern al companiei. „Totalitatea semnalelor despre 

apariţia premiselor fenomenelor economice de iniţiere a stării de criză a companiei întrece 

numărul de 200 de poziţii” [6, p. 79]. Însă, acest fapt nu înseamnă imposibilitatea soluţionării 

sarcinii de depistare precoce a stării acute de criză. Spre exemplu, în ţările dezvoltate este 

elaborat un catalog de indicatori, care permit depistarea la timp a simptoamelor de criză. Aşa 

indicatori sunt:  

- în ramura resurselor financiare – cota rentabilităţii capitalului personal, cota rentabilităţii 

capitalului investit, coeficientul de rentabilitate, lichiditatea, punctul venitului nul; 

- în ramura realizării – nivelul de asimilare a pieţei, dinamica de primire a comenzilor la 

producţie, elasticitatea preţurilor, respectarea termenilor de realizare a producţiei, nivelul de 

influenţă a publicităţii; 

- în ramura asigurării tehnico-materiale – consumul specific de materiale şi rotaţia 

resurselor material-marfare, perioada de păstrare a lor în depozite, reţinerile în aprovizionarea cu 

materiale de bază şi auxiliare, ponderea materialelor de calitate inferioară; 

- în ramura organizării muncii – intensitatea muncii, productivitatea muncii, nivelul de 

fluctuaţie a cadrelor, structurile de vârstă, general-educativă şi calificativă”.  

Referitor la lista sus-numită a indicatorilor de apropiere (sau de iniţiere) a crizei în firmă 

se poate de relatat, că metoda de acumulare a lor poate fi nesatisfăcătoare, dacă lipseşte 

elaborarea schemei de aranjare a lor conform „masei” şi limitelor de oscilare. Această sarcină 

este de o complexitate deosebită, deoarece trebuie de luat în consideraţie atât dinamica mediului 

exterior, cât şi specificul componenţei calitative şi a dinamicii mediului intern în cadrul 

întreprinderii industriale. Astfel de activitate este numai pe măsura experţilor, care posedă 

cunoştinţe profunde  nu numai financiare, dar şi privitor la tehnologia producţiei, marketing şi 

alte ramuri ale activităţii industriale. Aceasta se explică prin faptul, că în firmele de producţie 

unitară există o scară a priorităţilor, în întreprinderile de producţie multiplă – alta, în producţia 
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monoramurală – alta, în cea combinată – alta, în companiile mari – alta, în companiile mici – alta  

etc. 

În legătură cu aceasta, evaluarea eficacităţii gestiunii anticriză prezintă un interes practic 

prin sistemul de scanare a mediului intern şi extern prezentat de către un grup de savanţi din 

Sankt-Petersburg realizat în baza analizei economice din cadrul companiei, a cercetărilor de 

marketing şi a controlului strategic. Conform acestei concepţii – în sens de scanare se 

subînţelege reglementarea permanentă a parametrilor mediului intern şi extern, care influenţează 

asupra condiţiilor de realizare a misiunii companiei [54, p.112]. 

Scanarea (din engl. scan – a scruta) ca o observare continuă complexă a mediului intern şi 

extern al companiei trebuie să fie realizată de către un grup de experţi în ramura marketingului, a 

controlului strategic, a analizei economice din cadrul companiei şi la nivel macroeconomic ş.a. 

Conform acestei scheme scanarea poate fi realizată în baza materialelor metodice 

elaborate anterior, alcătuite din următoarele secţiuni: 

1. Lista parametrilor generali şi specifici de evaluare a mediului intern şi extern al 

companiei. 

2. Principiile evaluării calitative şi cantitative a semnalelor despre dinamica conjuncturii 

economice, tehnico-ştiinţifice, ecologice, demografice, social-politice, juridice la nivel macro şi 

megaeconomic. 

3. Principiile evaluării calitative şi cantitative a semnalelor despre potenţialului strategic 

şi a statutului de concurenţă a companiei. 

4. Periodicitatea observărilor parametrilor mediului şi principiile de delimitare a 

semnalelor reale şi a semnalelor „false”. 

5. Metodele de analiză a urmărilor posibile, depistate de-a lungul observărilor 

fenomenelor economice iniţiale şi a fenomenelor economice intermediare provocate de ele, care 

pot crea starea de criză în firmă sau o pot acutiza, dacă se observă deja astfel de simptome.  

6. Metodele de determinare a „punctelor de control” din cadrul fenomenelor economice şi 

ordinea de observarea asupra acestor puncte. 

7. Metodele de analiză economică din cadrul companiei a rezultatelor observărilor 

parametrilor mediului şi evaluarea rezultatelor lor din punct de vedere a influenţei asupra 

posibilităţilor de realizare a misiunii companiei. 

8. Principiile de elaborare a hotărârilor administrative de depăşire a crizei în baza 

utilizării rezultatelor observărilor din cadrul analizei economice interne din firmă.  

Specificul hotărârilor gestionale în situaţia de criză constă în caracterul sporit indicativ 

condiţionat de schimbările puternice din cadrul mediului intern şi extern, de surplusul situaţiilor 

de force-major. Cu toate acestea, metoda de scanare a proceselor din cadrul companiei aflate în 
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stare de criză reprezintă una dintre cele mai complete evaluări ale eficacităţii managementului 

anticriză şi ale corectitudinii lor în scopul excluderii acutizării crizei. 

8.2. Stabilizarea intereselor subiecţilor companiei aflate în stare de criză 

Unul dintre indicii principali ai eficacităţii managementului anticriză este atingerea unei 

stabilităţi ale intereselor tuturor subiecţilor din activitatea companiei. 

Economia contemporană acordă o atenţie deosebită problemei stabilizării intereselor şi 

forţelor în sistemele economice, examinând-o ca bază pentru dezvoltarea încasărilor lor. Aceasta 

se explică prin faptul, că unitatea internă a sistemului, atinsă pe calea balansării diverselor 

interese a elementelor lui, permite sporirea radicală a potenţialului organizaţional-economic a 

companiei aflate în stare de criză din contul efectului emergenţei. 

Emergenţă – prezenţa unor astfel de calităţi în cadrul unui sistem, care nu sunt 

caracteristice nici unui dintre elementele lui, dar care se manifestă în general [70]. 

De aceea, o atenţie deosebită din partea administraţiei companiei trebuie acordată 

asigurării stabilităţii în baza susţinerii permanente a balanţei de interese în următoarele sectoare a 

ei: investitori, management, personal. 

Managementul companiei trebuie permanent să menţină balanţa între interesele 

investitorilor (a proprietarilor) şi cele a personalului industrial-productiv (colaboratori angajaţi), 

care au posibilitatea de a coincide doar în cadrul organizaţiei date. Pe măsura intrării companiei 

în starea de criză zona coincidenţei intereselor se îngustează şi poate scădea la zero, fapt care ar 

însemna lichidarea ei (figura 8.1). 

În figura 8.1 sunt prezentate patru stări ale organizaţiei din punct de vedere al intereselor 

investitorilor, managementului şi al personalului. În cazul dat în calitate de criteriu al eficacităţii 

gestiunii anticriză poate fi considerat procentul de coincidenţă a intereselor tuturor trei subiecţi. 

 

Fig. 8.1 Stări ale organizaţiei din punct de vedere al intereselor investitorilor, 

managementului şi al personalului. 

 

În figura 8.1, managementul este evidenţiat din componenţa personalului, având în 

vedere statutul său deosebit în organizaţie: pe de o parte, el este format din colaboratori, angajaţi, 

în corespundere cu statutul personalului, iar pe de altă parte – el este obligat să reprezinte în 

firmă interesele investitorilor (care, ca regulă, sunt mulţi la număr, şi sunt nevoiţi să încredinţeze 
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cuiva realizarea dreptului lor de proprietate), în ce îl îndepărtează pe el de propriul personal 

angajat şi îi atribuie calităţi de investitor. Această dualitate a poziţiei managementului în 

persoana administraţiei companiei şi îi conferă calităţi de factor aparte, sau subiect, care 

funcţionează în mod specific. 

La etapa de deschidere a companiei (prima etapă) interesele investitorilor şi ale 

personalului coincid la maximum – toţi consideră că în viitor vor obţine profit ( unii – dividende, 

alţii – salarii înalte) şi de aceea „activează” pentru management. 

La etapa a doua, caracterizată prin funcţionare stabilă a organizaţiei, interesele 

investitorilor şi cele ale personalului puţin diferă: managementul se ocupă de unirea lor. 

La etapa a treia, care reflectă starea de criză a organizaţiei (prin care, după cum este 

relatat mai sus, periodic trece fiecare subiect economic), câmpul intereselor comune ale 

investitorilor şi ale personalului se îngustează considerabil. Ambele părţi sunt nesatisfăcute de 

management şi dacă ultimul nu dispune de forţe reale pentru a lărgi zona de coincidenţă a 

intereselor acestor subiecţi, atunci începe etapa a patra – lichidarea, falimentul. Pentru managerul 

general al companiei acesta este semnalul de alarmă. 

La etapa a patra unicul punct de coincidenţă a intereselor investitorilor şi ale personalului 

devine vinderea profitabilă a proprietăţii (unii – pentru a achita salariile, alţii – pentru a-şi 

compensa parţial pierderile). Managementul precedent în această situaţie nu mai este util: el este 

dat afară. 

În aşa fel, cu cât este mai mare câmpul de coincidenţă a intereselor investitorilor şi ale 

personalului, cu cât este mai largă baza managementului, cu atât organizaţia este mai stabilă. 

Proporţiile diferite ale acestei corelaţii şi reprezintă indiciul eficacităţii managementului. 

Reiese, că una din principalele probleme ale managementului organizaţiei aflate în stare 

de criză este găsirea mijloacelor de lărgire a propriei baze („baza de conducere”). Studiile 

confirmă, că managementul general, necătând la situaţia sa intermediară, totuşi mai mult se 

înclină spre interesele personalului şi, natural, într-o măsură mai mare este orientat la realizarea 

scopurilor acestei părţi a complexului economic al companiei industriale. O importanţă 

primordială în acest caz îl are statutul patrimonial almanagerilor, în deosebi al conducerii de 

vârf. În acelaşi timp, distanţarea managementului de institutul proprietarilor (investitori) poate 

micşora sursa posibilităţilor sale strategice (din cauza scăderii încrederii şi a împuternicirilor). 

Unul din mijloacele de creştere a cointeresării managementului organizaţiei în activitatea 

efectivă este atragerea conducătorilor supremi în institutul de proprietari ai organizaţiilor 

respective. Astfel de practică este caracteristică pentru multe companii străine care activează 

efectiv. 
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În rezultatul privatizării întreprinderilor de stat în Republica Moldova, unii conducători 

au devenit mari acţionari, fapt care în general favorabil s-a reflectat asupra activităţii lor de 

afaceri, a realizării conversiunii şi a adaptării la economia de piaţă, a efectuării modernizării 

aparatului de producţie. Cazurile întâlnite de utilizare speculativă de către directori a pachetelor 

lor de acţiuni poartă un caracter spontan. Mai des se practică trecerea treptată a lor din manageri 

generali în preşedinţi ale consiliilor de observatori ale companiilor respective, fapt care, la fel, se 

reflectă pozitiv în calitatea managementului general din întreprinderile industriale (deoarece 

aceşti oameni au ce pierde). 

Practica contemporană din Republica Moldova confirmă faptul, că transformarea 

colaboratorilor angajaţi în proprietari nu duce la sporirea activităţii de afaceri, ci are ca urmare o 

stagnare economică. Deseori, devenind acţionari ai întreprinderii privatizate, colaboratorii n-au 

activat mai efectiv sau mai calitativ ci, dimpotrivă, având dreptul de vot în luarea hotărârilor 

administrative, împiedică implementarea  tehnologiilor de economisire a muncii (ca în rezultatul 

reducerii muncii „vii” să nu piardă locul de muncă). Ei, de asemenea, se eschivează de la 

emisiunea acţiunilor pentru transmiterea lor investitorului strategic sau sporirea capitalului 

statutar pentru efectuarea modernizării. „Acţionarii-colaboratori” nu-şi scot acţiunile pe piaţă, 

considerând acestea ca o avere ereditară, ce reţine circulaţia capitalului, respectiv, şi a activităţii 

investitorilor. Ei, de asemenea, prin diverse mijloace economice limitează conducerea de vârf în 

cumpărarea acţiunilor suplimentare şi în formarea pachetelor mari pentru sporirea resurselor 

personale în scopul organizării transformărilor cardinale de depăşire a crizei. 

Patriotismul, manifestat în tendinţa „acţionarilor-colaboratori” de a nu primi investitori 

străini, în realitate se transformă într-o stagnare a companiei, o funcţionare neefectivă, 

incapacitate de a depăşi starea de criză.  

În baza argumentatelor aduse este raţional a utiliza un astfel de canal a strategiei 

anticriză, ca crearea regimului favorabil pentru circulaţia acţiunilor organizaţiilor în stare de 

criză în piaţa de fonduri şi consolidarea pachetelor mari de acţiuni în mâinile top-managerilor 

(ale directorului general şi ale adjuncţilor săi). 

În calitate de forme accesibile de asigurare a consolidării pachetelor de acţiuni ale 

companiilor industriale în condiţiile actuale internaționalea care ar putea fi aplicabile și în 

Republicii Moldova pot fi examinate următoarele:,  

1) impunerea organizaţiilor aflate în stare de criză la emisiunea acţiunilor în suma 

datoriilor la impozite şi plăţi obligatorii bugetare şi transmiterea lor subiecţilor corespunzători 

(acest fapt nu se practică în Republica Moldova și contravine legislației); 

2) transmiterea pachetelor de acţiuni de stat şi municipale în trustul top-managerilor; 
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3) acordarea condiţiilor privilegiate (eşalonare de plăţi, îngheţarea preţurilor etc) top-

managementului pentru recuperarea unei părţi a pachetelor de acţiuni de stat şi municipale; 

4) crearea condiţiilor favorabile pentru repartizarea unei părţi considerabile de acţiuni 

emise între membrii consiliilor de directori – ca parte a proprietarilor, care este cea mai 

cointeresată din punct de vedere economic în restabilirea şi dezvoltarea organizaţiilor lor aflate 

în stare de criză; 

5) divizarea societăţilor pe acţiuni (a întreprinderilor industriale) în părţi „industriale-de 

perspectivă”, „industriale-anemice” şi „neindustrial-comerciale” cu repartizarea proporţională a 

datoriei la buget, la fondurile nebugetare şi alţi creditori în scopul realizării în continuare a 

autonomizării (divizate) în ele a managementului anticriză. 

Efectuarea unor astfel de măsuri de reorganizare poate contribui la consolidarea 

patrimonială şi organizaţională a întreprinderilor industriale, la stabilizarea mediului intern al lor, 

la depăşirea cu succes a crizei, la formarea bazei pentru dezvoltarea profitabilă în continuare. 

8.3. Strategii manageriale anticriză 

Fiecare conducător, cu atât mai mult managerul general al companiei trebuie permanent 

să se gândească la viitor. Chiar în perioadele situaţiilor acute de criză planurile strategice ale 

conducătorului trebuie să fie direcţionate la punerea bazelor pentru dezvoltarea profitabilă a 

organizaţiei în perioada de după depăşirea crizei: formarea structurii organizaţionale a relaţiilor 

din interiorul companiei; studierea şi elaborarea inovaţiilor tehnice; orientarea bazei de 

producţie; formarea direcţionată a structurii calificate de cadre etc. 

Orientarea companiei la o activitate de durată este punctul de pornire spre toate 

reorganizările administrative şi a manevrelor optimale ale directorului general. 

Un aşa vector al forţelor îi asigură o poziţie strategică constructivă faţă de sarcinile 

administrative în perioadele precedente crizei, de criză şi de depăşire a crizei care se repetă cu o 

frecvenţă şi oscilaţii diferite în ciclurile vitale ale întreprinderilor industriale mari şi medii. 

Aceasta se explică prin faptul, că criteriul succesului managementului anticriză (excepţie fiind 

cel, care este orientat la compensarea cu orice scop a datoriilor inclusiv până la distrugerea 

întreprinderii) este nu însăşi depăşirea crizei ca atare, ci stabilirea pentru companie calităţi 

organizaţional-tehnologice, care iar asigura la ieşirea din starea de criză o dezvoltare profitabilă 

activă. Astfel de orientare strategică a gestiunii de depăşire a crizei în companii trebuie să se 

intensifice pe măsura încadrării economiei în comunicaţiile economice globale. Această cerinţă 

este dictată de tendinţele şi procesele din ţările economic dezvoltate, spre care şi sunt orientate 

modelele de perspectivă a companiilor autohtone. 
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În rândul celor mai avansate tendinţe contemporane în economia globală pot fi enumerate 

următoarele: 

1) internaţionalizarea pieţelor; 

2) accelerarea bruscă a schimburilor de informaţii, creşterea vânzărilor tehnologiilor 

informaţionale; 

3) sporirea competenţei tehnologice a întreprinderii şi reducerea ciclurilor inovaţionale; 

4) trecerea de la operaţiile schimburilor de mărfuri internaţionale la schimbul de 

tehnologii şi elaborări; 

5) stabilirea unei direcţii strategice de desfacere; 

6) permutări internaţionale a personalului înalt calificat; 

7) accelerarea trecerii (transmiterii) stărilor de criză în ramurile şi sferele economiei. 

Accelerarea comunicaţiilor între companii necesită chiar şi de la acelea care funcţionează 

stabil o atenţie permanentă faţă de procesele activităţii de afaceri în ramurile economiei mondiale 

analogice şi conexe, deoarece modificările cererii chiar şi pe alte continente pot rapid să afecteze 

şi piaţa locală. În ce priveşte companiile predispuse spre criză sau cele care se află în stare de 

criză, atunci pentru ele problema monitoringului economic internaţional este deosebit de actuală 

(din cauza protecţiei slabe a companiilor contra influenţelor externe) [46, p. 58]. 

Sporirea comunicativităţii şi accelerarea proceselor reproductive la nivel mega, macro şi 

microeconomic au determinat apariţia concepţiei moderne de gestiune efectivă companiei prin 

„controlling”. 

Controllingul reprezintă un set de activități necesare pentru a conduce și coordona 

activitățile întreprinderii. Departe de a avea rolul de „control”, cu aspect punitiv, controllingul 

are rolul de a coordona toate procesele unei întreprinderi în scopul scăderii costurilor, 

maximizării încasărilor și îndeplinirea obiectivelor strategice ale întreprinderii. 

În sensul larg al cuvântului controlling-ul prezintă un sistem de asigurare a supravieţuirii 

companiei la nivel de gestiune strategică şi tactică. În formă schematică concepţia controlling-

ului este arătată în figura 8.2 şi prezintă un lanţ continuu de acţiuni iniţiate şi controlate pentru 

atingere a scopurilor strategice şi tactice în funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiei [6, p.218]. 

Controllingul are trei caracteristici principale: 

1. Se adresează întregii întreprinderi – există teoreticieni ai controllingului care plasează 

câte un departament de controlling lângă fiecare din departamentele de bază ale întreprinderii 

(financiar, personal, producție, etc.), departamentul de controling fiind unul auxiliar; această 

abordare este eronată, departamentul de controlling trebuie să fie unic pentru întreaga 

întreprindere și să aibă deschidere asupra tuturor activităților și proceselor acelei întreprinderi 
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2. Este orientat către viitor – controllingul trebuie să aibă în vedere îmbunătățirea 

permanentă a proceselor și funcțiilor întreprinderii și să ofere un sistem de avertizare timpurie 

asupra problemelor care pot apărea în cadrul întreprinderii, punctual, sau pe întreaga 

întreprinderere. 

3. Este orientat spre decizie, dar nu va lua decizia – departamentul de controlling lucrează 

ca un consultant pentru management: el pregătește decizia, pregătește toate informațiile de care 

managementul are nevoie pentru a lua decizia, dar departamentul de controlling nu va lua nici o 

decizie. Managementul va lua decizia pe baza datelor furnizate de departamentul de controlling. 

Acesta este încă un motiv care vine în sprijinul ideii că departamentul de controlling trebuie să 

fie unic și să aibă în vedere toate procesele și funcțiile întreprinderii. Din datele furnizate de 

departamentul de controlling, managementul va extrage acele date care-i sunt utile pentru a lua 

decizia (ideal ar fi ca departamentul de controlling să nu furnizeze informații parazitare). 

Înțelegem că departamentul de controlling trebuie să aibă un comportament etic privitor la datele 

pe care le furnizează către management: un set de date bune va duce la luarea unei decizii 

corecte, un set de date voit greșite va duce la luarea unei decizii eronate și a predarea 

întreprinderii în mâinile concurenței. 

Toate aceste trei caracteristici se unesc prin răspunsul pe care departamentul de 

controlling trebuie să-l dea managementului: Suntem pe calea cea bună? 

Conform consecutivităţii acţiunilor indicate în figură, controlling-ul reprezintă un sistem 

de gestionare în scopul atingerii rezultatelor finale (în cazul dat – depăşirea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.2. Concepțpția schematică a controllingului [46, p. 60] 

Determinarea scopirilor strategice şi curente (operative) pentru 

funcţionarea şi dezvoltarea companiei, luând în consideraţie 

starea de criză, condiţiile principale externe şi interne 

Determinarea scopurilor reale în funcţionarea companiei aflată 

în stare de criză prin stabilirea indicilor finali calitativi ai 

activităţii 

Elaborarea sistemului „de urmărire” coordonare şi control 

asupra procesului de atingere a rezultatelor finale cu depistarea 

cauzelor devierilor posibile ai indicilor aflaţi la control faţă de 

cei planificaţi 

Analiza devierilor reale pe calea stabilirii legăturilor între 

indicii controlaţi şi cei planificaţi în scopul luării hotărârilor de 

introducere a corectărilor în strategia companiei înainte de 

apariţia defectelor operative, care ar împiedica realizarea 

programului de depăşire a crizei 
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Controllingul strategic și controllingul operativ 

Din punctul de vedere al orizontului de timp, managementul are trei planuri: 

managementul strategic, managementul operativ și managementul tactic. Controllingul, cel care 

ajută managementul în îndeplinirea obiectivelor sale, are două componente: controllingul 

strategic și controllingul operativ. 

Controllingul strategic trebuie să răspundă la întrebările: „Care sunt competențele mele 

cheie? Unde sunt cel mai bun? Am cea mai bună structură a produselor? Mă poziționez corect cu 

produsele mele?” 

Prin răspunsurile la aceste întrebări, departamentul de controlling strategic ajută 

managementul în a-și stabili țintele. Odată ce s-a stabilit unde se dorește să se ajungă, următorul 

pas este de a stabili cum se va face pentru a se ajunge acolo. Răspunsul la întrebarea cum este dat 

de managementul și controllingul operativ. 

 Controlling-ul strategic are ca scop crearea sistemului de gestionare, capabil să 

„urmărească” (să observe şi să analizeze) mişcarea companiei aflate în stare de criză spre scopul 

strategic – ieşirea din criză într-o componenţă activă [40, p. 66]. 

Scopurile controlling-ului strategic se divizează: 

1) calitative (sunt prevăzute pentru perspectivele apropiate şi îndepărtate şi îndeplineşte 

rolul de filtru, prin care sunt verificate hotărârile privitor la corespunderea şi comensurabilitatea 

lor strategiei generale – depăşirea crizei; un scop determinat calitativ şi exprimat în indici ficşi 

indică acele hotare unde trebuie să ajungă firma într-un termen stabilit); 

2) cantitative – sunt indicii, caracterizaţi de indicatori cantitativi ai stării companiei 

(structura de producţie, structura financiară, structura circuitului, cotelor în segmentele de piaţă, 

poziţiile de concurenţă a articolelor, structura cheltuielilor, proporţia mijloacelor proprii şi 

împrumutate, structura datoriilor, a capacităţii de platăetc); 

Pentru realizarea controlling-ului strategic sunt determinate regiunile supuse controlului 

şi sunt elaborate sisteme de „urmărire” (scopuri concrete calitative şi cantitative; condiţii 

„critice” interne şi externe; verigile „înguste” şi slabe din sectoarele de importanţă strategică 

etc). 

Controllingul operativ urmărește realizarea planificării, analizează abaterile apărute 

între planificat și realizat și propune măsuri pentru diminuarea sau eliminarea apariției abaterilor 

similare [40, p. 67]. 

Controlling-ul operativ are ca scop gestiunea procesului de atingere a scopurilor curente a 

companiei aflată în stare de criză, luarea măsurilor la timp de asigurare a corelaţiei optimale 

„cheltuieli – rezultate”. 
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În cazul unei corăbii căpitanul stabilește ruta care trebuie urmată (în acest caz căpitanul 

are rolul managementului operativ), cârmaciul are ca obiectiv menținerea corăbiei pe ruta 

stabilită de căpitan, analiza abaterilor cu ajutorul busolei, sextantului și hărții și aducerea corăbiei 

în portul stabilit la data stabilită. Cârmaciul sau navigatorul nu va lua nici o decizie privind ruta 

corăbiei, va informa permanent căpitanul, îi va livra un set de măsuri, iar acesta va lua decizia. 

Spre deosebire de controlling-ul strategic, controlling-ul operativ operează cu o listă mai 

vastă, mai detaliată şi concretă de indici urmăriţi. Calculul indicilor se face în regim accelerat, 

segmentar, într-un cerc limitat de date disponibile. Gestiunea operativă a rezultatelor şi 

cheltuielilor, ca regulă, este realizată în baza evidenţei „sumelor de acoperire” sau, în baza 

sistemului „direct-cost”. Acest sistem presupune planificarea şi evidenţa în secţiune a obiectelor 

calculate numai prin preţul de cost limitat (sau numai cheltuieli directe, sau numai cheltuieli 

variabile, sau cheltuieli de producţie etc). Partea rămasă de cheltuieli curente nu este inclusă în 

calcul, dar este restituită din suma totală a venitului din realizarea producţiei fără repartizarea pe 

obiecte de cheltuieli [36, p.126]. 

Un astfel de sistem permite evaluarea rapidă a rezultatelor acţiunilor administrative, 

excluzând greşelile posibile, caracteristice pentru calculele tradiţionale a cheltuielilor la preţul de 

cost total (când obiectului de cheltuieli îi sunt atribuite nu numai cheltuielile variabile, dar şi cele 

permanente). 

În aşa fel, sistemul reglementat structural de controlling permite conducerii companiei de 

a programa, planifica şi realiza managementul anticriză efectiv şi de a crea o bază puternică 

pentru dezvoltarea profitabilă continuă (unde, cum relevă practica mondială, sistemul de 

controlling poate fi destul de efectiv). 

Exemplu 

Criza a lovit puternic în industria auto începînd cu anul 2008, iar pe lîngă vînzările de mașini a fost afectată 

și activitatea unităților service. 

Compania Swedish Airplane Company (SAAB) a fost creată în 1937. La început s-a specializat în 

construcţia bombardierilor şi avioanelor de luptă. Producerea în serie a automobilelor cu marca SAAB a început la 

sfârşitul anului 1949. De atunci SAAB a reuşit să devină un brand popular în toată lumea. Însă din 2004, compania a 

început să înregistreze constant pierderi până când a ajuns în prag de faliment. Directorul executiv al companiei 

SAAB, Tim Kolbek afirmă că singura posibilitate de a salva compania în întregime este de a găsi un investitor 

puternic. 

Proprietarii Saab au încercat să obțină finanțare pe termen scurt pentru a încheia acordul în valoare de 245 

milioane de euro cu China, în vederea unei distribuții pe piața chineză. Restructurarea companiei, care urmează 

falimentul, are scopul asigurării stabilității pe termen scurt și, simultan, are scopul de a atrage finanțare. 

Decizia marchează a doua ocazie în care producatorul suedez ajunge în faliment, în ultimii 3 ani. Prima 

decizie de restructurare a fost în momentul în care General Motors, deținătorul Saab de la momentul respectiv, a 

intrat la rîndu-i în faliment, în 2009, ca urmare a crizei financiare. 



163 

 

Falimentul a fost așteptat de multă vreme de piețe. Compania a raportat pierderi nete de 224 milioane de 

euro pentru primele 6 luni ale anului, fiind pe un bilanț negativ de 397 milioane de euro, cifra care depășește 

vînzările de 359 milioane de euro, pentru aceeași perioadă.  

Producătorul suedez de autovehicule SAAB urma să fie vândută pe bucăţi la licitaţie. Cei 3,7 mii de 

angajaţi ai complexului auto SAAB din oraşul suedez Trollhättan trebuiau să-şi caute alt loc de muncă. Banii 

obţinuţi din vânzarea proprietăţii SAAB urmau să fie folosiţi pentru achiatarea datoriilor faţă de creditori şi 

muncitori.  

În cele din urmă SAAB a fost cumparat de către un grup de investiții din China, care spune ca va 

produce mașini electrice. Mai concret, este vorba de un automobil electric bazat pe modelul Saab 9-3, care va 

fi lansat pe piață la începutul anului 2014. 

Noul proprietar al Saab este National Electric Vehicle Sweden AB – companie formata de Sun 

Investments (Japonia) și National Modern Energy Holdings (China) avînd ca unic scop achiziționarea activelor 

Saab. Producția va fi menținută în Suedia, însă rămîne de vazut ce se va intampla cu angajații, dar fiind numărul mic 

de mașini electrice care vor fi produse. 

Deși a întîmpinat numeroase probleme financiare, Saab a demarat în mai 2011 producția în serie limitată a 

primelor sale automobile electrice, bazate pe versiunea de caroserie break a modelului 9-3, toate fiind asamblate 

manual. Saab intenționa să producă 70 de mașini electrice pe care să le pună în circulație în Suedia, în 2011 și 2012, 

cu scop experimental. Asamblarea manuală a automobilelor Saab 9-3 ePower are loc într-o încăpere specială, 

denumită Frickeboa (o combinație între un centru de fabricație a prototipurilor și o cameră pentru training), separată 

de linia de fabricație automatizata. 

Sistemul de propulsie electric al mașinilor 9-3 e Power este produs de UQM Technologies și livrează 186 

Cai Putere. Saab folosește o transmisie cu o singură treaptă de viteză, iar estimările de performanță sunt o accelerație 

de la 0 la 100 km/h în 8,5 secunde și o viteză maximă de 150 km/h. Autonomia declarată de Saab este de 200 de 

kilometri. 

Capacitatea bateriei este de 35,5 kWh. Aceasta este concepută să funcționeze optim chiar și la temperaturi 

de -30 de grade Celsius, rezistînd astfel la o temperaură cu 10 grade Celsius mai scăzută decît majoritatea bateriilor 

folosite de alți producători auto, spune Saab. Un prototip Saab 9-3 ePower a fost prezentat în premieră mondială la 

Salonul Auto de la Paris din octombrie 2010. 

Printre companiile care s-au mai aratăt interesate să preia Saab se număra Panasonic, BAIC, Mahindra & 

Mahindra, Pang Da si Youngman. 

 

Recapitulare 

1. Un indicator pozitiv al managementului anticriză trebuie să fie trecerea organizaţiei din 

perioada de instabilitate, de stagnare într-o stare organizaţional stabilă. Dacă pentru un 

conducător din exterior acest moment este scopul final al activităţii lui, atunci pentru managerul 

general – un punct intermediar în funcţionarea şi dezvoltarea profitabilă a companiei. 

2. În scopul neadmiterii încetării procesului de producţie a companieipe parcursul 

realizării măsurilor de depăşire a crizei conducerea de vârf le divizează în măsuri de gradul întâi, 

de gradul doi şi trei. O astfel de aranjare a măsurilor permite repartizarea raţională a resurselor 



164 

 

extrem de limitate şi asigurarea soluţionării pe etape a sarcinilor de depăşire a crizei fără pierderi 

pentru viitorul organizaţiei. 

3. Una din funcţiile permanente ale directorului general este susţinerea balanţei 

intereselor investitorilor, ale managementului şi ale personalului, care în condiţiile de criză se 

acutizează şi pot căpăta forme nefaste pentru firma industrială. 

4. Unul din mijloacele stabilizatoare interne a companiei este consolidarea pachetului de 

control al acţiunilor în mâinile un grup mic de proprietari, cointeresaţi în dezvoltarea profitabilă 

a companiei în baza tehnicii de perspectivă, tehnologiei şi a formelor avansate de gestiune. 

5. Soluţionând sarcinile de depăşire a crizei, conducerea companiei trebuie permanent să 

fie direcţionată spre formarea unei baze organizaţional-tehnice şi de personal pentru dezvoltarea 

profitabilă a întreprinderii, utilizând în acest scop forme actuale de diagnosticare al acţiunilor de 

corectare. 
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TEMA 9. ANALIZA DIAGNOSTIC-FINANCIARĂ A ORGANIZAŢIEI ÎN STARE DE 

CRIZĂ 

9.1. Metode şi principii de analiză diagnostic în gestiunea financiară a întreprinderii în 

stare de criză 

9.2.Analiza bilanţului contabil şi a eficacităţii economice a activităţii întreprinderii 

 

9.1. Metode şi principii de analiză diagnostic în gestiunea financiară a întreprinderii în 

stare de criză 

Analiza diagnostic financiar-economică are drept scop determinarea şi evidenţierea celor 

mai esenţiale probleme (locuri vulnerabile) în activitatea economică, administrativă şi financiară 

a întreprinderii, precum şi stabilirea cauzelor apariţiei lor. 

Pentru efectuarea diagnosticului stării întreprinderii se utilizează diverse metode de 

analiză  economică şi financiară, ce permit examinarea multilaterală şi aprecierea diferitor 

aspecte ale activităţii ei. În procesul de promovare a analizei diagnostic sunt utilizaţi indici 

financiari, calculaţi în baza documentelor principale de evidenţă contabilă. Pentru o analiză mai 

minuţioasă, mai detaliată a activităţii se întrebuinţează rapoarte speciale de cercetare, bazate pe 

datele evidenţei de producţie şi administrative. 

Să examinăm diverse poziţii metodice, elaborate de către ştiinţa şi practica autohtonă şi 

cea străină. 

Întreprinderea modernă îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu economic care îi oferă 

instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice, dar care o supune unor constrângeri deosebite. 

Conţinutul şi condiţiile problemelor economico-manageriale la care trebuie să facă faţă 

întreprinderea, precum şi soluţiile care pot fi găsite, sunt influenţate, evident, şi de propriile sale 

caracteristici.  

Un proces de conducere eficientă nu trebuie să se bazeze doar pe intuiţie, de altfel, aşa 

procedează o mare parte din conducătorii de întreprinderi, fapt demonstrat de cercetarea 

efectuată de noi, ci pe cunoaşterea în profunzime a situaţiei existente, pe analiza ştiinţifică a 

vulnerabilităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare a întreprinderii în raport cu mediul său extern.  

Diagnosticul reprezintă o componentă a ştiinţei manageriale, este una din cele mai 

dezvoltate şi mai complexe în condiţiile economiei de piaţă, fiind o parte a managementului 

financiar [39, p. 14].  

Etimologic, diagnosticul semnifică aptitudinea de discernământ. Iar analiza diagnostic, în 

viziunea noastră, presupune recepţionarea promptă a semnalelor de disfuncţionalitate, 

identificarea cauzelor acestora, precum şi elaborarea planurilor de acţiune privind „sanarea” 

(însănătoşirea) întreprinderii. 
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Efectuarea diagnosticului este necesară nu numai atunci când întreprinderea este în 

degradare, dar şi atunci când „întreprinderea are o bună stare de sănătate”, dar se doreşte 

îmbunătăţirea performanţelor [1, 10, 15]. 

Bărbulescu C. [10, p. 22] tratează diagnosticul economic în comparaţie-asemănare cu cel 

medical, menţionând: „Ca şi diagnosticul medical, cel economic are ca principal obiectiv 

aprecierea stării de sănătate a întreprinderii cu identificarea cauzelor care au generat „maladia”, 

contextul în care aceasta s-a instalat şi ce şanse de supravieţuire există. 

Ca şi medicul, expertul evaluator se confruntă cu simptomele bolii, pe care trebuie să le 

interpreteze şi să le ordoneze, separând întâmplătorul de permanent, esenţialul de neesenţial, în 

funcţie de care diagnostichează starea de sănătate a întreprinderii. 

Ca şi în medicină un diagnostic greşit are consecinţe imprevizibile pentru „pacient”. 

Aceasta face ca actul de diagnosticare să aibă o mare încărcătură morală de care expertul 

evaluator trebuie să fie conştient când optează pentru această profesiune. 

Dacă în medicină calitatea actului medical în general şi al diagnosticului în special, 

depinde de pregătirea şi experienţa medicului, în economie calitatea diagnozei depinde de „arta” 

expertului evaluator de a pătrunde în tainele existenţei şi funcţionalităţii întreprinderii, de a 

vedea ceea ce în mod normal un neiniţiat nu poate să vadă. 

Dacă medicul are avantajul că diagnosticarea pe o fiinţă vie, raţională, capabilă de dialog, 

pacientul expertului evaluator „dialoghează” cu acesta prin cifre şi alte semnale, „conversaţia” 

fiind intuitivă şi mai greu de realizat. 

Aşa cum profesiunea de medic subînţelege confidenţialitatea, tot aşa cea de expert 

evaluator presupune discreţie şi păstrarea secretului asupra informaţiilor obţinute. 

Aşa cum în medicină nu există boli ci bolnavi, la fel în economie nu există faliment ci 

companii falimentare. 

Aşa cum nu oricine nu poate deveni medic tot aşa nu orice economist nu poate fi expert 

evaluator” [15, p.7]. 

În opinia autorilor, în calitate de criterii după care urmează să fie apreciată reuşita 

managementului unei întreprinderi poate fi propus un set de obiective care diferă în funcţie de 

gradul de familiarizare şi de posibilităţile de evaluare cantitativă: supravieţuirea întreprinderii în 

condiţiile de concurenţă, evitarea falimentului şi a unor mari eşecuri financiare, atingerea unei 

poziţii de lider pe piaţa produselor sau serviciilor, maximizarea valorii de piaţă a întreprinderii, 

evaluarea şi asigurarea unor ritmuri acceptabile de creştere a potenţialului economic şi 

managerial al întreprinderii, creşterea volumului de producţie şi a volumului de vânzări, 

minimizarea costurilor etc. 
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După părerea noastră, analiza diagnostic economico-managerială se defineşte ca proces 

de cercetare şi evaluare a mecanismului de formare şi remodelare a fenomenelor economice şi de 

conducere a întreprinderii prin descompunerea lor cu scopul stabilirii factorilor de influenţă. 

Analiza diagnostic economică este destinată studierii fenomenelor economice ca, de exemplu,  

consum de resurse/rezultate obţinute, iar analiza diagnostic managerială se axează pe relaţiile 

funcţional-structurale şi pe factorul uman în conducere.   

Ca o sinteză a celor prezentate anterior, se poate concluziona că sarcina de bază a 

managementului întreprinderii, aceea de a pune în valoare performanţele oamenilor, factorul de 

producţie determinant, devine realizabilă numai dacă îmbracă o dimensiune concretă şi pozitivă 

în raportul management – profit – valoare întreprindere. Ca urmare, latura financiară se regăseşte 

în toate compartimentele activităţii manageriale, adică:  

- în toate funcţiile actului managerial: previziune, organizare, coordonare, antrenare şi 

control-evaluare; 

- în toate elementele sistemului de management: sistemul organizatoric, sistemul 

informaţional, sistemul decizional, sistemul metodelor şi tehnicilor de management etc. De 

asemenea, în întreaga structurare şi materializare practică a funcţiilor întreprinderii (cercetare-

dezvoltare, de producţie, comercială, de personal şi financiar-contabilă), elementele de natură 

financiară (resurse necesare şi consumate – cost – profit), reprezintă parametrii esenţiali pentru 

alegerea deciziei. 

După părerera noastră, obiectivele fundamentale ale întreprinderii sunt realizate prin 

îndeplinirea unor funcţii distincte, care pot fi împărţite în trei grupe principale:  

1. Elaborarea strategiei generale de dezvoltare a întreprinderii; 

2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare pe compartimente funcţionale; 

3. Gestiunea activităţii întreprinderii (gestiunea activelor fixe, gestiunea şi optimizarea 

activelor întreprinderii, gestiunea şi optimizarea capitalului propriu şi împrumutat, gestiunea 

investiţiilor reale şi financiare, gestiunea fluxurilor de numerar, gestiunea riscului de faliment şi 

evitarea lui, gestiunea structurii şi asigurării riscului financiar, gestiunea personalului, 

managementul în situaţie de criză. 

În cercetarea efectuată, autorii demonstrează că funcţia principală a diagnosticului 

economico-managerial este controlul şi evaluarea globală a activităţii întreprinderii din punct de 

vedere sistemic pentru depistarea deficienţelor existente şi aprecierea nivelului de degradare în 

scopul introducerii ulterioare a măsurilor, îndreptate spre „sanarea” activităţii acesteia. 

Controlul şi evaluarea ca funcţii manageriale închid ciclul procesului managerial şi 

pregătesc fundamentarea şi demararea ciclului următor. Prin realizarea acestei funcţii se 

cuantifică finalitatea modului de realizare a celorlalte atribute ale actului managerial 
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(previziunea, organizarea, coordonarea şi antrenarea), iar prin compararea rezultatelor obţinute 

cu parametrii prestabiliţi se cuantifică abaterile şi se stabilesc cauzele care le-au determinat, 

punctele forte şi slabe ale întreprinderii, precum şi măsurile care se impun pentru îndreptarea 

locurilor cu deficienţe, prevenirea repetării fenomenelor negative şi pentru simularea extinderii 

ariei de manifestare a efectelor fenomenelor pozitive existente. De asemenea, prin instrumentarul 

acestei funcţii se realizează evaluarea întreprinderii în ansamblu şi pe elemente patrimoniale.  

Respectarea tuturor funcţiilor, utilizarea lor la timp şi inventarierea cunoştinţelor care se 

impun a fi însuşite de către manageri pentru a stăpâni aceste domenii este un mare câştig, 

aşezând în imaginea acestora dimensiunea reală a importanţei lor, prin care, aşa cum s-a arătat, 

se asigură capitalurile necesare, se fundamentează deciziile pentru alocarea profitabilă a acestora, 

se proiectează profitul maxim şi căile lui de realizare, se pun în mişcare acţiunile de control, 

inclusiv, financiar prin care se asigură atingerea obiectivelor strategice şi tactice stabilite a 

întreprinderilor în dificultate.         

Viabilitatea întreprinderii în condiţiile concurenţiale de piaţă, performanţele acesteia 

obţinute în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare depind în mod esenţial de 

oportunitatea şi argumentarea deciziilor manageriale. Elaborarea deciziilor economice bine 

chibzuite neapărat este precedată de etapa analizei informaţiilor conţinute în diferite surse de 

date şi, în primul rând, în rapoartele financiare.   

Analiza diagnostic a activităţii întreprinderilor, inclusiv a celor în dificultate,  precum şi a 

tuturor compartimentelor funcţionale ale întreprinderii prin aplicarea instrumentelor şi 

procedeelor specifice oferă managerilor, investitorilor şi creditorilor un sprijin absolut necesar 

pentru elaborarea şi fundamentarea deciziilor corespunzătoare.  

Savantul român Işfănescu susţine că procesul de analiză economico-financiară reprezintă 

inversul evoluţiei reale a fenomenului. Analiza porneşte de la rezultatele procesului încheiat 

către elemente şi factori, cuprinzând următoarele etape [45, p. 33]: 

1) Delimitarea obiectului analizei, care presupune constatarea anumitor fapte, fenomene, 

rezultate. Delimitarea obiectului se face în timp şi spaţiu, calitativ şi cantitativ; 

2) Determinarea elementelor, factorilor şi cauzelor fenomenelor studiate. Descompunerea 

în elemente presupune o analiză structurală. Factorii se urmăresc în mod succesiv, trecând de la 

cei cu acţiune directă la cei cu acţiune indirectă, până la stabilirea cauzelor finale (primare); 

3) Stabilirea factorilor presupune şi determinarea corelaţiei dintre fiecare factor şi 

fenomen analizat, cât şi a corelaţiei dintre factorii care acţionează; 

4) Măsurarea influenţei diferitelor elemente sau factori, se utilizează analiza cantitativă 

pentru cuantificarea influenţelor, a rezervelor interne, a aprecierii cât mai exacte a rezultatelor; 
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5) Sintetizarea rezultatelor analizei, stabilindu-se concluziile şi aprecierile asupra 

activităţii din sfera cercetată; 

6) Elaborarea măsurilor care reprezintă conţinutul deciziilor menite să asigure o folosire 

optimă a resurselor, pentru sporirea eficienţei activităţii în viitor. 

Deşi autorii fac referinţele sus-menţionate vis-à-vis de analiza economico-financiară, noi 

considerăm că aceste etape pot fi aplicate şi la analiza diagnostic a sistemului managerial, dat 

fiind faptul că acestea au la bază metodologia ştiinţifică de abordare a obiectului cercetat. În 

acest context, noi optăm pentru întregirea acestei metodici prin completarea cu etapa 7; 

7) Asiguraea integrităţii întreprinderii şi a integrării organice a modificărilor 

propuse/efectuate în activitatea acesteia şi în sistemul ei managerial. 

Metodologia diagnosticării se bazează pe principii şi concepte fundamentale, aplicate în 

practica analitică autohtonă şi internaţională, abordate de diverşi autori. 

Cercetând subiectul în literatura de specialitate, am efectuat sinteza metodelor şi 

modelelor analizei diagnostic. 

Metodele de analiză economică pot fi neformalizate şi formalizate.  

Analiza diagnostic se efectuează cu ajutorul modelelor, care permit structurarea şi 

identificarea corelaţiilor şi dependenţelor indicatorilor principali. În general, sunt cunoscute trei 

tipuri de modele: modele descriptive, modele predictive şi modele normative.  

Accentul în aplicarea modelelor descriptive este pus pe partea pasivelor din bilanţ – fie pe 

termen lung, fie pe termen scurt – şi se referă la modalităţile de finanţare, respectiv la: 

- decizii de emisiune de acţiuni sau de creştere a datoriilor; 

- decizii privind plata dividendelor; 

- deciziile de creştere a fondurilor pe termen scurt. 

 Analiza orizontală şi analiza verticală se completează reciproc. Pe baza lor se construieşte 

bilanţul analitic comparativ al întreprinderii. Indicatorii, incluşi în acest bilanţ, pot fi grupaţi în: 

 - indicatori ai structurii bilanţului; 

 - indicatori ai dinamicii bilanţului; 

 - indicatori ai structurii dinamicii bilanţului. 

În baza bilanţului analitic comparativ se efectuează calcularea indicatorilor analitici, care 

pot avea următoarele direcţii de analiză financiară (figura 9.1). 
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Fig 9.1. Indicatorii analitici calculaţi în baza rapoartelor financiare 

O categorie de probleme tratate cu utilizarea modelelor predictive vizează prognoza 

activului bilanţier şi se referă la deciziile privind utilizarea fondurilor pentru achiziţii sau 

investiţii. Deciziile de finanţare şi repartizare sunt foarte importante în elaborarea bugetului de 

capital. Teoria financiară accentuează distribuţia dintre cele două probleme, decizia de investiţii 

fiind considerată deseori mai importantă decît cea de finanţare.   

Dacă ne referim la o întreprindere din domeniul productiv, structura activelor este legată 

de procesul de producţie. În urma activităţii de producţie, întreprinderea transformă intrările de 

resurse în produse finite, fiind necesar ca managementul să decidă ce se va produce, cum să se 

producă şi în ce cantitate. Deşi nu este implicată în luarea acestor decizii, funcţiunea financiară a 

întreprinderii va evalua consecinţele acestor decizii din punct de vedere al fluxurilor financiare şi 

al necesităţilor de numerar, iar politica privind încasarea datoriilor şi plata creditorilor va sta la 

baza bugetului întreprinderii. Procesul de elaborare a bugetului nu este static, deoarece bugetul 

se ajustează continuu, pe măsură ce vânzările urmează alt model, iar preţurile de achiziţii se 

modifică. 

 Astfel, analiza diagnostic poate fi efectuată în baza indicatorilor valorici şi absoluţi. 

Analiza indicatorilor, a fenomenelor economice, a proceselor operaţionale începe cu evaluarea 

mărimilor absolute în exprimare naturală sau valorică. Aceşti indicatori sunt consideraţi de bază 

în evidenţa financiară. În analiză ei sunt utilizaţi pentru calcularea valorilor medii sau ponderate. 

 La baza indicatorilor absoluţi stau datele factologice. În scopuri de planificare, evidenţă şi 

analiză în întreprindere se calculează indicatori absoluţi analogici, care pot fi normativi, de plan, 

de evidenţă, analitici. 

  Utilizarea indicatorilor relativi permite nivelarea influenţei proceselor inflaţioniste. 

Dinamica structurii mijloacelor gospodăreşti şi a surselor de acoperire a lor dă posibilitate să se 

determine tendinţele generale de modificare a stării financiare a întreprinderii [39, p. 44].  

 În baza indicatorilor absoluţi se formează indicatorii relativi sau, aşa-numitele rate, care 

reflectă diverse laturi ale activităţii întreprinderii: 

 - solvabilitatea – în baza ratelor de lichiditate şi solvabilitate; 

Sistemul de indicatori pentru evaluarea 

activităţii economico-financiare 

Evaluarea 

stabilităţii 

financiare 

Evaluarea 

lichidităţii şi 

solvabilităţii 

Evaluarea 

rentabilităţii 

Evaluarea 

activismului de 

afaceri 

Evaluarea 

stării 

patrimoniale 
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 - dependenţa sau autonomia financiară – în baza coeficienului ponderii capitalului propiu 

în valuta bilanţului; 

 - eficienţa activităţii – prin intermediul indicatorilor rentabilităţii; 

 - caracteristicile activităţii de piaţă – prin norma de dividend etc. 

În condiţiile actuale, în procesul de elaborare a politicii financiare întreprinderea pune în 

faţa sa următoarele sarcini: 

  - maximizarea profitului; 

  - optimizarea structurii capitalului şi asigurarea stabilităţii financiare; 

  - obţinerea transparenţei stării economico-financiare a întreprinderii pentru investitori, 

proprietari, creditori; 

  - asigurarea atractivităţii investiţionale; 

  - crearea unui mecanism financiar eficient; 

  - utilizarea mecanismelor de atragere a mijloacelor financiare.  

  Însă nu toate caracteristicile activităţii întreprinderii se estimează în indicatori valorici. 

Aceasta se referă la sortimentul producţiei fabricate sau comercializate, eficienţa utilizării 

mijloacelor fixe, utilizarea potenţialului de personal, eficienţa activităţilor de marketing etc. 

Incomparabilitatea indicatorilor în acest caz este nivelată prin capacitatea evidenţei de gestiune 

de a oglindi nu numai indicatori valorici, dar şi naturali. Instrumentarul de diagnostic financiar 

nu se reduce numai la calcularea indicatorilor financiari, ce apar la etapa finală de diagnostic. Pe 

toată perioada de activitate a întreprinderii trebuie analizate procesele de business ce ţin de 

activitatea operaţională a acesteia, precum şi de funcţia financiară. 

  Ca metodă de management pentru „sanarea” întreprinderilor investigate recomandăm 

remodelarea care va asigura diagnosticarea dificultăţilor la nivel de componente  procesuale şi 

structurale cu ajutorul unui instrumentar specific în vederea depistării cauzale a principalelor 

puncte forte şi slabe şi, pe această bază, elaborarea recomandărilor de amplificare a potenţialului 

de viabilitate al acesteia.  

Analiza diagnostic a stării economico-financiare constă în compararea indicilor curenţi 

calculaţi în baza bilanţului contabil cu indicii bilanţului pentru perioadelor precedente. Este de 

preferinţă ca această perioadă să includă minimum trei ani. Astfel, această analiză permite de a 

urmări dinamica dezvoltării întreprinderii, a recepţiona semnalele crizei pentru a implementa 

măsuri de prevenire a acesteia. 

Un din direcţiile de analiză diagnostic este analiza orizontală a bilanţului contabil (numită 

şi analiza pe orizontală a bilanţului contabil). La efectuarea analizei orizontale se utilizează 

următoarele principii: 
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- compararea simplă a articolelor evidenţei în expresie absolută şi procentuală faţă de 

perioada de bază (precedente); 

- studierea schimbărilor spontane ale articolelor bilanţului; 

- analiza modificării articolelor bilanţului în comparaţie cu oscilaţiile altor articole. 

O atenţie deosebită se acordă cazurilor, când modificarea unui indice conform esenţei 

sale economice nu corespunde modificării altui indice (spre exemplu, rezervele de materiale şi 

T.V.A. la bunurile procurate, creanţele şi datoriile ş. a.) 

Analiza orizontală a bilanţului întreprinderii începe, de regulă, cu întocmirea tabelului 

analitic. 

În acest scop, se efectuează comprimarea articolelor bilanţului până la nivelul 

simbolurilor de gradul I (exprimarea - conturile contabile din primele trei cifre). 

La schimbarea bruscă a articolelor complexe de bilanţ (spre exemplu, rezervele, 

creanţele, datoriile ş. a.) se efectuează analiza orizontală a componentelor lor. De exemplu, 

referitor la rezerve: materia primă şi materialele, cheltuielile pentru construcţiile în curs de 

execuţie, producţia finită şi mărfurile pentru revânzare, mărfurile expediate, cheltuielile pentru 

perioadele ulterioare, alte rezerve şi cheltuieli. 

Analogic se efectuează şi analiza orizontală a veniturilor şi cheltuielilor în baza raportului 

privind rezultatele financiare ale întreprinderii. 

După alcătuirea tabelelor, ce permit efectuarea analizei orizontale, urmează, de asemenea, 

compararea ritmurilor de creştere în dinamică pe ani a activelor pe termen lung (activelor 

extracirculante) şi a articolelor componente cu ritmurile de modificare a indicilor veniturilor şi 

cheltuielilor şi componentelor lor, şi, în primul rând, cu „câştigul”, profitul până de impozitare, şi 

cu profitul net. Dacă ritmurile de modificare a acestor indici sunt mai mari decât ritmurile de 

modificare a activelor extracirculante şi circulante, acest fapt confirmă dinamica pozitivă a stării 

financiar-economice a întreprinderii. În caz contrar, acesta este un semn al înrăutăţirii situaţiei 

întreprinderii. 

Analiza va fi mai obiectivă dacă la efectuarea ei se va lua în considerare nivelul de 

inflaţie pe anii examinaţi în baza datelor statistice. Dacă este necesară o examinare mai detaliată 

a mijloacelor împrumutate, a creanţelor şi datoriilor, atunci se efectuează o analiză orizontală în 

baza indicilor din anexa la raportul privind rezultatele financiare. Această analiză se realizează în 

scopul determinării ponderii unor articole aparte din bilanţ în indicele total general şi compararea 

ulterioară a rezultatelor cu datele perioadelor precedente, fapt ce permite stabilirea structurii 

activelor, a capitalului întreprinderii şi a investiţiilor ei, precum şi dinamica dinamica acestora în 

perioadele examinate. 
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Analiza pe verticală se realizează prin evaluarea ponderii fiecărui articol în totalul 

bilanţului, cu depistarea ulterioară a abaterilor acestor ponderi. Şi în această metodă de analiză se 

utilizează metoda tabelară. 

În rezultatul analizei efectuate, factorii decizionali (managerii) vor concluziona situaţia 

existentă  şi vor adopta decizii de redresare a ei. Să examinăm corelaţiile posibile ale indicilor şi 

concluziile din aceste corelaţii, care vor sta la baza acestor decizii [15, p. 23-25]: 

1. Corelaţia dintre ritmurile de creştere a profitului şi a preţului de cost. Dacă ritmurile de 

creştere a preţului de cost sunt mai sporite decât ritmul creşterii profitului, atunci e necesar de a 

introduce modificări în politica de achiziţii a materiei prime (a materialelor) sau de a micşora 

cheltuielile de fabricare a producţiei, precum şi de a reexamina politica preţurilor prin ridicarea 

calităţilor de consum a produselor fabricate şi prin diversificarea sortimentului. 

2. Dinamica rentabilităţii întreprinderii este determinată de activitatea dezavantajoasă, 

puţin rentabilă, profitabilă sau deosebit de profitabilă. 

Rentabilitatea < 0 % – dezavantajoasă; 

0 % < rentabilitate < 10 % – puţin rentabilă; 

10 % < rentabilitate < 20 % – profitabilă. 

3. Dinamica micşorării sau sporirii volumului profitului nerepartizat. Micşorarea 

volumului profitului relevă înrăutăţirea posibilităţii de acumulare a mijloacelor fixe şi circulante 

pentru realizarea activităţii stabile de gospodărire a întreprinderii. 

4. Corelarea articolelor ce alcătuiesc activele extracirculante (pe termen lung). Creşterea 

cotei investiţiilor financiare pe termen lung în activele extracirculante indică faptul că mijloacele 

din activitatea de producţie principală sunt sustrase în scopuri de capitalizare. Micşorarea 

volumului mijloacelor fixe relevă scoaterea mijloacelor fixe sau lipsa politicii de modernizare şi 

achiziţionare a utilajului modern. 

5. Modificarea structurii activelor totale. Creşterea cotei activelor circulante din activele 

totale indica la creşterea mobilităţii patrimoniului întreprinderii şi viceversa. 

6. Modificarea structurii activelor circulante. Creşterea cotei creanţelor şi micşorarea 

cotei mijloacelor băneşti indică la problemele legate de achitarea de către clienţi a producţiei şi 

serviciilor şi, de asemenea, la problemele legate de un posibil deficit de mijloace circulante 

disponibile. 

7. Ritmurile de modificare a rezervelor. Creşterea mai rapidă a ritmurilor preţului 

rezervelor comparativ cu ritmurile de creştere a profitului evidenţiează micşorarea vitezei de 

circulaţie a rezervelor, ceea ce constituie un semnal negativ pentru dezvoltarea întreprinderii. 

8. Modificarea soldului datoriilor. În dependenţă de modificarea volumului creanţelor şi a 

datoriilor, în întreprindere poate creşte soldul activ (situaţia când creanţele sunt mai mari decât 
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datoriile) sau soldul pasiv (situaţia inversă). În ambele cazuri se poate de constatat, că acestea 

sunt tendinţe negative în dezvoltarea întreprinderii. 

9. Modificarea capitalului propriu şi a rezervelor. Micşorarea cotei capitalului propriu şi a 

rezervelor subliniează înrăutăţirea stabilităţii financiare a întreprinderii. 

10. Modificarea cotei mijloacelor împrumutate pe termen scurt. Creşterea cotei 

mijloacelor împrumutate comparativ cu creşterea cotei profitului indică la intensificarea 

instabilităţii financiare a întreprinderii. 

11. Ritmurile de modificare a datoriilor pe termen scurt în comparaţie cu ritmurile de 

modificare a profitului, inclusiv, pe unele articole aparte (a datoriilor financiare, comerciale, alte 

datorii pe termen scurt calculate). Creşterea acestor datorii semnifică micşorarea nivelului 

lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii. În acest caz, trebuie evidenţiat articolul cu cea mai mare 

modificare (cu ritmuri de creştere mai mari), atrăgând o atenţie deosebită modificării datoriei 

privind decontările cu bugetul, deoarece la acest articol calcularea penalităţilor şi amenzilor este 

cea mai înaltă. 

În baza studierii tabelelor de analiză pe orizontală şi pe verticală este necesar de scos o 

concluzie generalizatoare privind riscul pierderii solvabilităţii şi stabilităţii financiare a 

întreprinderii. 

Aici au fost enumerate cele mai importante direcţii în concluzii, dar lista lor poate fi 

mărită considerabil. 

Majoritatea metodelor de analiză diagnostic a stării financiare a întreprinderilor se 

bazează pe calculele şi analiza diverşilor coeficienţi financiar-economici, stabilirea influenţei 

activităţii economice de producţie a întreprinderii asupra importanţei şi interdependenţei lor. Ca 

rezultat, se determină cauzele pierderii solvabilităţii şi, ca urmare, manifestarea într-o formă sau 

alta a insolvabilităţii întreprinderilor. 

De aceea, în scopul prevenirii bancrutei, să examinăm aplicarea complexului posibil de 

metode de analiză diagnostic a activităţii întreprinderii. 

9.2. Analiza bilanţului contabil şi a eficacităţii economice a activităţii întreprinderii 

Evaluarea lichidităţii bilanţului întreprinderii apare în legătură cu necesitatea determinării 

nivelului de solvabilitate, adică, a capacităţii de îndeplinire totală şi la scadenţă a obligaţiunilor 

sale băneşti (financiare). Solvabilitatea majorată sau redusă a întreprinderii (sau insolvabilitatea 

ei) este condiţionată de un gradul major sau scăzut al asigurării (sau lipsei de asigurare) a 

activelor circulante prin surse financiare proprii şi pe termen lung. 

Lichiditatea bilanţului este determinată ca gradul de acoperire al obligaţiunilor 

întreprinderii prin activele ei, termenul de transformare în mijloace băneşti al cărora corespunde 
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termenului de scadenţă al obligaţiunilor. De termenul transformării activelor întreprinderii în 

mijloace băneşti depinde, în mod direct, lichiditatea ei. Cu cât mai puţin timp este necesar pentru 

transformarea unui tip concret de activ în mijloace băneşti, cu atât este mai înaltă lichiditatea lui, 

cu condiţia că nu se va produce o pierdere esenţială a valorii lui. 

Analiza lichidităţii bilanţului constă în compararea articolelor activelor bilanţului, grupate 

conform gradului de lichiditate şi repartizate în ordinea scăderii lichidităţii, cu articolele 

pasivului, grupate pe termene de scadenţă (excluzând mijloacele financiare proprii) şi repartizate 

în ordinea creşterii termenelor. Adică, pe active gruparea se efectuează începând cu cele mai 

lichide spre cele mai puţin lichide, iar pe pasive, corespunzător, de la datoriile pe termen scurt 

spre cele pe termen lung [10, p. 77]: 

I. Determinarea grupului de active ale întreprinderii conform gradului de lichiditate al lor. 

În dependenţă de viteza (rapiditatea) de transformare a activelor în mijloace băneşti, ele se 

divizează în următoarele 4 grupe: 

1. Cele mai lichide active (absolut lichide) (A1) includ mijloacele băneşti şi investiţiile 

financiare pe termen scurt în hârtiile de valoare la bursa de valori, depozitele, conturile speciale 

la bănci etc. În dependenţă de componenţa portofoliului de hârtii de valoare este posibilă 

utilizarea coeficientului de corectare, legat de modificările preţului de piaţă al lor şi a lichidităţii, 

egal cu 0,85 – 1,07. 

2. Activele realizate rapid (quasilichide) (A2) sunt formate din creanţe pe termen scurt ale 

întreprinderii. În dependenţă de structura creanţelor este posibilă utilizarea coeficientului de 

corectare, legat de condiţiile reale de stingere a ei, egal (în condiţii medii) cu 0,8 – 0,95. 

3. Activele realizate treptat (A3) sunt compuse din stocurile de mărfuri şi materiale ale 

întreprinderii. La calcularea acestui indicator, pe lângă indicii enumeraţi ai bilanţului contabil, 

pot fi utilizaţi coeficienţi de corectare în dependenţă de cota cheltuielilor în producţia 

neterminată (0,80 – 0,95), de condiţiile reale de onorare a creanţelor pe termen lung (0,3 – 0,5), 

de componenţa altor active circulante (0,85 – 0,9), de structura investiţiilor financiare pe termen 

lung (0,9 – 1,1). 

4. Activele dificil de realizat (A4) înglobează activele extracirculante (activele pe termen 

lung), T.V.A. din procurări,excluzând investiţiile financiare pe termen lung. 

II. Determinarea grupului de pasive ale întreprinderii conform gradului de urgenţă 

(scadenţă) a plăţii lor, la fel, se efectuează în dependenţă de una din cele patru grupe: 

1. Cele mai urgente obligaţiuni (datorii) (P1) cuprind datoriile comerciale pe termen 

scurt şi datoriile pe termen scurt calculate. 
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2. Obligaţiunile (datoriile) pe termen scurt (P2) înglobează datoriile financiare pe termen 

scurt, şi anume: credite bancare pe termen scurt, inclusiv, pentru salariaţi, împrumuturi pe termen 

scurt, veniturile anticipate, alte datorii financiare pe termen scurt. 

3. Obligaţiunile (datoriile) pe termen lung (P3) includ datoriile financiare pe termen 

lung (credite bancare şi împrumuturi pe termen lung) şi datoriile pe termen lung calculate 

(datorii de arendă, venituri anticipate, finanţări şi incasări cu destinaţie specială etc). 

4. Pasivele permanente (stabile) – capitalul propriu (P4) – totalul pe compartimentul 

„Capital propriu”. 

Rezultatele calculelor se înscriu în tabelul 9.1 conform perioadelor examinate. 

Tabelul 9.1. 

 Datele iniţiale pentru analiza lichidităţii şi solvabilităţii  întreprinderii 

Activele La 

începutul 

perioadei 

La 

sfârşitul 

perioadei 

Pasivele La 

începutul 

perioadei 

La 

sfârşitul 

perioadei 

Excedent sau 

deficit (+), (-) 

7 = 2-5 8 = 3-6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A1   P1     

A2   P2     

A3   P3     

A4   P4     

 

Evaluarea lichidităţii bilanţului şi a solvabilităţii întreprinderii se efectuează conform 

corelărilor valorice ale activelor şi pasivelor bilanţului. 

Să examinăm tipurile principale de situaţii posibile [10, p. 78]: 

a) A1 > P1; A2 > P2; A3 > P3; A4 < P4 sau 

A1 > P1; A2 < P2; A3 > P3; A4 < P4 când (A1+A2) > (P1+P2) - solvabilitate normală şi 

stabilitate financiară a întreprinderii; 

b) A1 > P1; A2 < P2; A3 > P3, A4 < P4 când (A1+A2) < (P1+P2) sau 

A1 > P1; A2 < P2; A3 < P3; A4 < P4 când  (A1+A2) > (P1+P2) - insolvabilitate 

episodică şi instabilitate financiară a întreprinderii; 

c) A1 > P1; A2 < P2; A3 < P3; A4 < P4 când (A1+A2) < (P1+P2) sau 

A1 < P1; A2 > P2; A3 < P3; A4 > P4 când (A1+A2) < (P1+P2) - intensificarea 

insolvabilităţii şi instabilitatea financiară a întreprinderii; 

d) A1 < P1; A2 < P2; A3 > P3; A4 > P4 (A4 < P4) - insolvabilitate cronică şi 

instabilitatea financiară a întreprinderii; 

e) A1 < P1; A2 < P2; A3 < P3; A4 > P4 - stare financiară de criză a 

întreprinderii, apropiată de starea de faliment (bancrută). 
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La analiza dinamicii modificărilor corelărilor activelor şi pasivelor (coloanele 7 şi 8 din 

tabelul 9.1) este necesară luarea în consideraţie a influenţei inflaţiei de la începutul şi sfârşitul 

perioadei examinate. 

La analiza lichidităţii se estimează: 

- cu cât activele circulante acoperă datoria pe termen scurt a întreprinderii (coeficientul 

de acoperire sau lichiditatea curentă). Din punct de vedere teoretic el indică cu cât datoriile pe 

termen scurt sunt asigurate de activele rapid lichide, însă, deoarece stingerea datoriilor din contul 

vânzării activelor nu tot timpul este acceptabilă, sensul economic al indicilor de acoperire pare a 

fi discutabilă; 

- cu cât datoriile pe termen scurt sunt acoperite de mijloacele circulante prin scăderea 

celei mai puţin lichide componente – a stocurilor de mărfuri şi materiale. Acest coeficient este 

verificat cel mai strict de către bănci la acordarea creditelor; 

- cu cât datoriile pe termen scurt sunt acoperite de activele absolut lichide; 

- cu cât datoriile totale sunt acoperite de afluxul mijloacelor băneşti ale întreprinderii în 

formă de profit net şi amortizare/uzură. 

Conform rezultatelor evaluării lichidităţii activelor pentru stingerea datoriilor 

întreprinderii pot fi propuse următoarele forme de reacţionare la astfel de situaţii create (tabelul 

9.2).  

Tabelul 9.2.  

Reacţii posibile reieşind din rezultatele evaluării lichidităţii 

Tip 

situaţie 

Acţiunile de determinare a cauzelor constate a situaţiei financiare  

a) Urmează a atrage atenţia la factorii externi care acţionează asupra întreprinderii 

b) Urmează a examina factorii externi şi a efectua analiza cauzelor financiare interne 

c) Urmează a atrage atenţia la factorii externi şi a efectua analiza primară a cauzelor 

interne de producţie, precum şi a celor financiare 

d) Urmează a examina influenţa factorilor externi (îndeosebi, a celor de piaţă) şi a efectua 

analiza primară a cauzelor de producţie, financiare şi investiţionale 

e) Urmează a efectua analiza detaliată a tuturor grupurilor de factori externi şi cauze 

interne 

 

Cauzele concrete de scădere a lichidităţii bilanţului se stabilesc de managementul 

întreprinderii conform clasificatorului cauzelor de insolvabilitate al întreprinderii, reieşind din 

starea economică de gospodărire şi cea financiară. 

Unii specialişti consideră structura activelor, din punct de vedere al lichidităţii lor, drept 

satisfăcătoare, dacă: 

- mijloacele băneşti şi investiţiile financiare pe termen scurt alcătuiesc nu mai puţin de 

8-10% din activele circulante; 
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- creanţele şi stocurile de mărfuri şi materiale constituie 26-28% din activele circulante; 

- fondurile de rezervă şi cheltuielile circa 50-60% din activele circulante. 

Evaluarea asigurării rezervelor şi cheltuielilor prin sursele de finanţare. În procesul de 

fabricare a producţiei (de prestare a serviciilor) în întreprindere permanent are loc completarea 

stocurilor de mărfuri şi materiale, se modifică cheltuielile în producţia nefinisată şi cheltuielile 

anticipate. Pentru completarea stocurilor de mărfuri şi materiale se utilizează diverse surse, 

inclusiv şi mijloace împrumutate. Cercetând existenţa sau lipsa mijloacelor financiare pentru 

formarea stocurilor, pot fi pronosticate riscurile şi gradul posibil al stabilităţii financiare, legate 

de ele, ale întreprinderii. 

Pentru determinarea rolului fiecărui tip de sursă financiară în formarea stocurilor se 

calculează trei indici [10, p. 79]: 

1. Indicele existenţei (+) sau lipsei (-) de mijloace financiare proprii pentru formarea 

stocurilor.  

În scopul micşorării riscului şi al creării stocurilor, având în vedere modificările mari ale 

mărimii stocului şi cheltuielilor, se recomandă utilizarea coeficientului de corectare, egal cu 

1,05-1,10. 

2. Indicele prezenţei (+) sau lipsei (-) mijloacelor circulante proprii şi a mijloacelor 

împrumutate pe termen lung pentru formarea stocurilor şi cheltuielilor (Imr). 

Imr = Imp + Totalul pe compartimentul „Datorii pe termen lung”                                           (9.1) 

3. Indicele prezenţei (+) sau lipsei (-) mărimii totale a surselor financiare principale 

(mijloace circulante proprii, mijloace împrumutate pe termen lung şi pe termen scurt) pentru 

formarea stocurilor şi cheltuielilor (Isi). 

Isi = Imr + Creditele şi împrumuturile pe termen scurt                                                             (9.2) 

Conform acestor indicatori se determină tipurile de stabilitate financiară a întreprinderii şi 

indiciul corespunzători. 

Dacă Imp > 0, sau Imr > 0, sau Isi > 0, atunci tipului de stare financiară a întreprinderii i se 

atribuie indiciul 1.1.1. 

Dacă Imp ≤ 0, sau Imr ≤ 0, sau Isi ≤ 0, atunci tipului de stare financiară a întreprinderii i se 

atribuie indexul 0.0.0. 

Calculele efectuate pe indicii, corespunzători tipurilor determinate de stabilitate 

financiară a întreprinderii, se introduc în tabelul 4.3 
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Tabelul 9.3.  

Calcularea tipului de stabilitate financiară a întreprinderii 

Indicele Tipul de stabilitate financiară 

1 II III IV V 

Imp >0 ≤0 <0 <0 <0 

Imr >0 >0 ≤0 <0 <0 

Isi >0 >0 >0 ≤0 <0 

Tipul de 

stabilitate 

(1.1.1) (0.1.1) (0.0.1) (0.0.0) (0.0.0) 

  

Să caracterizăm succint fiecare din tipurile de stabilitate financiară a întreprinderii [10, p. 

80]. 

Tipul I. Stabilitate financiară absolută şi solvabilitate a întreprinderii. 

Tipul II. Stabilitate financiară normală a întreprinderii, care garantează, în special, 

solvabilitatea ei, iar în unele cazuri este posibilă o reţinere de scurtă durată a plăţilor. 

Tipul III. Stare financiară instabilă urmată de încălcări dese ale solvabilităţii, dar în 

acelaşi timp, la luarea şi realizarea măsurilor necesare este posibilă micşorarea unui număr de 

cazuri de insolvabilitate a întreprinderii şi restabilirea stării financiare normale a ei. 

Tipul IV. Stabilitate financiară cronică, de criză şi insolvabilitatea întreprinderii, în timpul 

căreia întreprinderea este la hotarul bancrutei, deoarece mijloacele băneşti, creanţele şi 

investiţiile financiare pe termen scurt nu acoperă datoriile, are loc reducerea volumului de 

producţiei şi a personalului. 

Tipul V. Starea de bancrută a întreprinderii, în timpul căreia, practic, are loc stagnarea 

proceselor de producere, activele circulante nu acoperă datoriile, muncitorii sunt trimişi prin 

impunere în concedii fără întreţinere sau demisionează din propria iniţiativă, administraţia şi 

proprietarii totalmente se îndepărtează de gestiunea întreprinderii. 

O mare importanţă are determinarea modificării indicilor pe perioadele examinate de 

asigurare cu sticuri din diverse surse de finanţare. 

În acest scop se determină tipul de stabilitate financiară al întreprinderii pentru un şir de 

perioade examinate şi se alcătuieşte tabelul 9.3 pentru întreprinderea concretă. 

Examinând datele din tabelul 9.3 determinăm dinamica de modificare a indicatorilor Imp, 

Imr, Isi şi valorile lor absolute. 

Valorile negative ale indicilor pot indica următoarele: 

a) stocuri supranormative, inclusiv, materii prime, produse, mărfuri; 

b) preţul de cost înalt al producţiei; 

c) insuficienţa de stoc (subnormativă); 
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d) structură dezechilibrată a capitalului propriu în coraport cu capitalul împrumutat, 

inclusiv, pe perioade de atragere a capitalului; 

e) cota mare a creanţelor în totalul activelor circulante ale întreprinderii; 

f) eficienţa redusă a fondurilor fixe ale întreprinderii, utilizarea lor sub capacitatea de 

producţie; 

g) rentabilitatea redusă a activităţii operaţionale; 

h) repartizarea ineficientă a profitului, în special, cota mică ce revine fondului de 

acumulare. 

Evaluarea stabilităţii financiare a întreprinderii. Asupra stabilităţii financiare şi a 

solvabilităţii influenţează mulţi factori, estimarea directă a cărora este imposibilă. Mulţi analişti 

străini utilizează estimările de expertiză prin determinarea numărului de puncte. 

În calitate de indici examinaţi, caracteristici pentru stabilitatea financiară şi solvabilitatea 

întreprinderii, se utilizează următorii coeficienţi [10, p. 82]:  

1. Coeficientul general de solvabilitate (K). 

3P3,02P5,01P

3A3,02A5,01A
K




                                                                                               (9.3) 

2. Coeficientul de lichiditate rapidă (Klr). 

2P1P

2A1A
K

lr




                                                                                                               (9.4)          

3. Coeficientul de lichiditate curentă (Klc). 

2P1P

3A2A1A
K

lc




                                                                                                       (9.5) 

4. Coeficientul de asigurare cu mijloace circulante proprii (Kmcp). 

3A2A1A

4A4P
K

mcp




                                                                                                     (9.6) 

5. Coeficientul de stabilitate financiară (Ksf).  

bilantului Valoarea

34 PP
K sf


                                                                                             (9.7)               

 

Valorile numerice ale coeficienţilor sunt determinate conform datelor din rapoartele 

financiare, marcarea grupurilor de active şi pasive şi calcularea lor sunt expuse în capitolul 

curent. 
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Tabelul 9.4.  

Tabelul valorilor recomandate ale coeficienţilor pentru unele ramuri ale economiei 

Coeficientul Abrev. Punctaj 

 

Val.medie 

a coefic. 

Pe ramuri 

Comerţ Construcţie 

de maşini 

Construcţii Industria 

uşoară 

Industria 

chimică 

1.Coeficientul 

general de 

solvabilitate 

K 25 1,1 - 0,9 0,9 - 0,8 1,1 - 0,9 1,2 - 0,8 1,0 - 0,8 1,2 - 1,1 

2.Coeficientul 

de lichiditate 

rapidă 

Klr 20 1,6 - 1,4 1,4 - 1,3 1,6 - 1,4 1,5 - 1,4 1,4  1,3 1,6 - 1,5 

3.Coeficientul 

de lichiditate 

curentă 

Klc 18 2,1 - 2,0 1,8 - 1,6 2,3 - 2,1 2,5 - 2,1 2,0 - 1,8 2,5 - 2,1 

4.Coeficientul 

de asigurare cu 

mijl.circul. 

proprii 

Kmcp 20 0,25 - 0,15 0,15 -0,08 0,25 - 0,15 0,25 - 0,15 0,2 - 0,15 0,2 - 0,15 

5 Coeficientul 

de stabilitate 

financiară 

Ksf 17 0,65 - 0,55 0,45 -0,35 0,7 - 0,5 0,75 - 0,6 0,6 - 0,5 0,7 - 0,55 

Total  100       

 

La scăderea valorică a coeficienţilor, punctajul se determină conform tabelului 9.5. 

Tabelul 9.5.  

Repartizarea întreprinderilor pe tipurile (grupuri) de stabilitate financiară 

Indicatori Punctaj Tipul de instabilitate financiară (valoare medie) / punctaj 

I II III IV V VI 

Coeficientul 

general de 

solvabilitate 

25÷0 >1,0 

  25 

0,9 

20 

0,8 

15 

0,7 

 10 

0,6 

  5 

<0,5 

  0 

Coeficientul de 

lichiditate 

rapidă 

20÷0 >1,5 

  20 

1,4 

16 

1,3 

12 

1,2 

  8 

1,1 

  4 

<1,0 

  0 

Coeficientul de 

lichiditate 

curentă 

18÷0 >2,1 

  18 

1,9 

15 

1,7 

 12 

1,5 

  9 

1,3 

  6 

<1,1 

  0 

Coeficientul de 

asigurare cu 

mijloace 

circulante 

proprii 

20÷0 >0,2 

  20 

0,17 

 16 

0,14 

 12 

0,11 

  8 

0,08 

   4 

<0,06 

    0 

Coeficientul de 

stabilitate 

financiară 

17÷0 0,6 

17 

0,55 

 14 

0,5 

11 

0,45 

 0,8 

0,4 

  5 

<0,35 

    0 

Total punctaj 100÷0 100 81 62 43 24 0 

 

În dependenţă de numărul de puncte acumulate se determină tipul de stare financiară a 

întreprinderii: 

Tipul I – întreprindere financiar stabilă şi solvabilă (punctaj 100-85); 
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Tipul II – stabilitate normală, sunt posibile reţineri episodice (de scurtă durată) ale plăţilor 

(punctaj 84-70); 

Tipul III – dezvoltarea instabilă a stării financiare a întreprinderii, majorarea frecvenţei şi 

termenului de reţinere a plăţilor (punctaj 69-50); 

Tipul IV – instabilitate financiară cronică şi insolvabilitate a întreprinderii (punctaj 49-

30); 

Tipul V- starea financiară de criză a întreprinderii (punctaj 29-11); 

Tipul VI – starea de bancrută a întreprinderii (sistarea tuturor activităţilor operaţionale ale 

întreprinderii) (punctaj < 10). 

Pentru analiza dinamicii modificărilor acestor indici recomandăm alcătuirea tabelului 9.6. 

Tabelul 9.6. 

 Analiza dinamicii indicilor stabilităţii financiare 

Indicele Perioadele precedente Perioada de gestiune 

1 2 3 

Valoarea Punctaj Valoarea Punctaj Valoarea Punctaj Valoarea Punctaj 

K         

Klr         

Klc         

Kmcp         

Ksf         

În total 

baluri 

- Σ - Σ - Σ - Σ 

 

Examinând devierile indicilor perioadelor precedente de valorile indicilor perioadei de 

gestiune, stabilim cum se modifică stabilitatea financiară şi solvabilitatea întreprinderii. 

În baza tabelelor precedente, în cadrul analizei rapoartelor financiare pe orizontală, pot fi 

determinate ritmurile de modificare a profitului (P), a câştigului (VR), a activelor (A) şi altor 

indici. 

Ritmul de modificare a indicelui se determină prin următoarea formulă: 

%100
 luiindicatoru a precedent Val.

indicat. a precedent Val.- indicat. a curenta Val.
R                                           (9.8) 

Astfel, calcularea ritmului de modificare al profitului, volumului de vânzări  al producţiei 

(a venitului din vânzări) şi a valorii activelor poate fi efectuat conform tabelului 9.7. 

Tabelul 9.7.  

Calcularea ritmurilor de modificare a indicilor 

Indicatori 

 

Abrev. Valoarea indicatorului Ritmul de modificare, % 

Per.preced. Per.gest. 

Profitul P P1 P2 
100

P

PP
R

1

12

p
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Venitul din vânzări Vv Vv1 Vv2 
100

VR

VRVR
R

1

12

vr



  

Valoarea activelor A A1 A2 
100

A

AA
R

1

12

A



  

 

La determinarea valorilor indicatorilor este necesar de luat în consideraţie nivelul de 

inflaţie. 

Determinând ritmurile de modificare a fiecărui indicator, e necesar de a urmări dinamica 

lor. 

Să examinăm corelările posibile de modificare a ritmurilor indicatorilor şi concluziile, 

care pot fi scoase în fiecare caz aparte (tabelul 9.7). 

1) RP > RVv > RA > 100%                                                                          (9.9) 

unde, RP – ritmul de modificare a profitului până la impozitare; RVv – ritmul de 

modificare a venitului din vânzări; RA – ritmul de modificare a activelor circulante şi activelor 

extracirculante. 

În cazul valorilor pozitive ale ritmului de modificare a profitului, a venitului din vânzări 

şi a activelor întreprinderii comparativ cu perioadele precedente (cu luarea în considerare a 

nivelului inflaţiei), corelarea dată înseamnă, că întreprinderea este solvabilă şi starea ei 

financiară este stabilă, deoarece: 

- profitul se majorează în ritmuri mai înalte comparativ cu creşterea vânzărilor 

producţiei în rezultatul scăderii cheltuielilor de producţie şi circulaţie; 

- venitul din vânzări creşte în ritmuri mai înalte comparativ cu majorarea activelor, 

adică, resursele întreprinderii sunt utilizate mai raţional, mai eficient. 

În cazul valorilor negative ale ritmurilor de modificare a profitului, a venitului din 

vânzări şi a activelor întreprinderii comparativ cu perioadele precedente, corelarea dată 

înseamnă, că solvabilitatea şi stabilitatea întreprinderii se înrăutăţesc, deoarece [20]: 

- profitul scade în ritmuri mai înalte comparativ cu micşorarea venitului din vânzări, 

fapt ce denotă scăderea preţurilor la producţie sau majorarea preţului de cost al producţiei; 

- venitul din vânzări scade în ritmuri mai mari decât reducerea activelor întreprinderii, 

adică resursele sunt utilizate mai puţin raţional sau are loc acumularea de stocuri supranormative. 

2) RP < RVR < RA < 100%                                                                          (9.10) 

În caz că valorile ritmurilor de modificare a profitului, a venitului din vânzări şi a 

activelor întreprinderii sunt pozitive, corelarea dată înseamnă că solvabilitatea şi starea 

financiară a întreprinderii se înrăutăţeşte: 
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- profitul creşte, dar mai încet decât veniturile din vânzări, fapt ce denotă micşorarea 

preţurilor la producţie sau majorarea cheltuielilor de producere şi circulaţie, are loc acumularea 

de stocuri supranormative; 

- venitul din vânzări are ritmuri de descreştere comparativ cu creşterea activelor 

întreprinderii, fapt ce denotă scăderea preţurilor la producţie, sau acumularea de stocuri 

supranormative, sau majorarea activelor de producţie. 

În caz că ritmurilor de modificare a profitului, a venitului din vânzări şi a activelor 

întreprinderii iau valori negative, solvabilitatea şi starea financiară a întreprinderii nu se 

înrăutăţeşte, adică: 

- profitul scade mai încet, decât scăderea ritmurilor venitului din vânzări, ceea ce 

înseamnă sau creşterea preţurilor, sau scaderea cheltuielilor de producţie şi circulaţie, sau 

trecerea la fabricarea noilor produse mai rentabile; 

- venitul din vânzări scade în ritmuri mai mici comparativ cu reducerea activelor 

întreprinderii, fapt ce denotă scoaterea din uz a „surplusului” de active şi utilizarea mai eficientă 

a activelor rămase ale întreprinderii (în primul rând, activele extracirculante şi stocurile de 

mărfuri şi materiale). Urmează a fi examinate corelările indicatorilor pentru un şir de perioade, 

luând în consideraţie influenţa asupra rezultatelor activităţii întreprinderii a factorilor 

operaţionali şi financiari. 

Evaluarea anticipată a utilizării resurselor întreprinderii. Analiza preventivă a eficacităţii 

utilizării fondurilor fixe de producere (FFP) ale întreprinderii se efectuează în baza dinamicii 

indicatorilor, reprezentaţi în tabelul 9.8. 

Tabelul 9.8.  

Analiza eficacităţii utilizării fondurilor fixe de producere 

Indicatori Per. preced. Per. gestiune Creşterea, % Abaterea 

(sporul) (+,-),% 

1 2 3 4 5 

Profitul     

Fondurile fixe de producere 

(FFP) 

    

Eficienţa fondurilor     

Corelarea abaterii FFP la 1% de 

spor la producţie 

    

 

Scăderea eficienţei fondurilor (valoarea negativă în coloana 5, rândul 3 al tabelului), 

majorarea mai intensă a fondurilor fixe comparativ cu sporul producţiei (valoare mai mare de 1,0 

în coloana 5, rândul 4 al tabelului) relevă înrăutăţirea nivelului de utilizare a fondurilor fixe de 

producţie comparativ cu perioada precedentă. 

Alte grupe de indicatori de eficienţă vor fi precautate de autori în paragraful cinci şi şase 

al capitolului curent. 



185 

 

9.3. Evaluarea dinamicii modificărilor activelor întreprinderii conform gradului de risc 

 

La elaborarea măsurilor de asigurare a stabilităţii financiare a întreprinderii o mare 

importanţă are scăderea gradului de risc al lichidităţii activelor. Această scădere este posibilă în 

baza studierii cauzelor, care au influenţat asupra modificării structurii activelor şi a luării 

deciziilor de sporire a lichidităţii lor şi a scăderii riscurilor de pierderi posibile. 

În scopul analizei activelor întreprinderii, ele se introduc în tabelul de mai jos şi se 

repartizează conform gradului de risc în  ordinea sporirii lui, deci de la riscul minimal spre cel 

maximal (tabelul 9.9). 

Tabelul 9.9.  

Evaluarea dinamicii modificării activelor întreprinderii conform gradului de risc 

Nr 

crt 

Gradul 

de risc 

al acti-

velor 

Indicatori Active, total Abaterea, 

(+, -) 
 Înc. anului Sfârş. anului 

mii lei % mii lei % mii lei % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Minimal 

Mijloace băneşti, investiţii financiare (în hârtii 

de valoare) pe termen scurt  

      

2. 

Mic 

Creanţele spre încasare, rezervele de producţie, 

produse finite şi mărfurile (cu cerere reală), 

mărfurile livrate, investiţiile financiare pe 

termen scurt, depozitele 

      

3. 

Mediu 

Producţia în curs de execuţie, cheltuielile 

anticipate, alte rezerve şi cheltuieli, TVA pe 

bunurile procurate, alte active curente, 

investiţiile financiare pe termen lung 

      

4 

Înalt 

Creanţele dubioase, produsele finite şi mărfurile 

nelichide, activele nemateriale, mijloacele fixe, 

activele materiale în curs de execuţie, investiţiile 

profitabile în bunurile materiale, alte active 

extracirculante 

      

 

În dependenţă de specificul şi proporţiile întreprinderii, grupele de active conform 

gradului de risc pot reclasificate, reieşind din caracteristica activelor concrete. Dacă cota 

activelor cu grad de risc mediu şi înalt sporeşte, atunci astfel de tendinţă relevă creşterea gradului 

general de risc al lichidităţii activelor întreprinderii, fapt care, la rândul său, se poate reflecta 

asupra creşterii incertitudinii financiare a întreprinderii. 

Evaluarea stării creanţelor şi datoriilor. Starea creanţelor joacă un rol important în 

asigurarea solvabilităţii întreprinderii şi, în special, prin evaluarea activelor circulante 

(nepermiterea bancrutei întreprinderii într-o perioadă apropiată de timp – 1-2 ani). 

Analiza creanţelor se realizează în baza datelor tabelelor 9.10 şi 9.11. Conform tabelului 

9.10 se determină corelarea creanţelor justificată (până la 30 de ani) prin contracte şi a creanţelor 

nejustificate [20]. 
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Tabelul 9.10.  

Analiza stării creanţelor 

Tipuri de creanţe Inclusiv conform termenelor de formare 

Încep. 

an 

Sfârş. 

an 

La care 

termen 

de 

plată 

n-a 

sosit 

Eşalonat

e (de la 1 

zi la 30 

de zile) 

Eşalona

te (de la 

31 la 90 

de zile) 

Eşalona

te (de la 

91 la 

180 de 

zile) 

Eşalon

ate (de 

la 181 

la 360 

de zile) 

Mai 

mult 

de un 

an 

Creanţe, 

inclusiv 

        

- privind facturile comerciale         

- ale părţilor legate         

- avansuri pe termen scurt 

acordate 

        

- privind decontările cu 

bugetul 

        

- preliminate         

- alte creanţe         

În total   Datoria justificată 

 

Datoria nejustificată 

 

În baza datelor din tabelul 4.10 se calculează cotele datoriei de debitor justificate şi 

nejustificate la începutul şi la sfârşitul anului şi, de asemenea, modificările structurii creanţelor 

conform termenelor de formare la începutul şi la sfârşitul anului. 

Creşterea creanţelor nejustificate relevă insolvabilitatea politicii de creditare comercială a 

clienţilor (eşalonare de plăţi). 

În procesul acestei analize urmează să se depisteze valoarea creanţelor „ascunse”, care 

apar în urma plăţii în avans furnizorilor fără livrarea bunurilor întreprinderii. 

Nerespectarea disciplinei contractuale şi de calcul, înaintarea pretenţiilor nejustificate la 

creanţele apărute duce la creşterea creanţelor şi, ca urmare, la instabilitatea stării financiare a 

întreprinderii. 

Sarcinile analizei constau în elucidarea proporţiilor şi dinamicii creanţelor nejustificate, a 

cauzelor creşterii lor şi, în baza datelor obţinute în rezultatul analizei, în evidenţierea căilor de 

mărire a lichidităţii întreprinderii. 

Creşterea creanţelor, în special, privind facturile comerciale, poate pune întreprinderea în 

dependenţă de starea financiară a clienţilor.  

La reducerea creanţelor, de asemenea, este necesar de stabilit, dacă acestea nu au fost 

trecute la pierderi, dacă există documente justificatoare, dacă acestea au fost reflectate în 

evidenţa contabilă etc. 

Calculele cu creditorii ocupă un loc special în procesul de analiză a stabilităţii financiare 

a întreprinderii, în admiterea începerii în judecata arbitrală a procesului de bancrută a 

întreprinderii la cererile creditorilor ş.a. 
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Analiza şi evaluarea stării datoriilor întreprinderii, determinarea limitelor de modificare 

ale lor au o importanţă primordială în elaborarea sistemului de măsuri de pregătire a graficului de 

stingere a datoriilor şi a elucidării surselor financiare, care asigură executarea unui astfel de 

graphic [15, p. 61]. 

Analiza stării datoriilor se realizează conform datelor din tabelul 9.11 

Tabelul 9.11.  

Evaluarea stării datoriilor întreprinderii 

Indicatori Înc. an Sfârş. an Abaterea, 

(+,-) 

 
mii lei ponderea, 

% 

mii lei ponder, 

% 

Profit      

Datorii, inclusiv:  100,0  100,0 - 

- privind facturile comerciale (furnizorilor)      

- avansurile primite      

- privind decontările cu bugetul      

- privind creditele şi împrumuturile      

- alte datorii      

 

Reieşind din modelul de analiză din tabelul 9.11, determinăm modificările şi structura 

datoriei. Îngrijorare sporită vor trezi cotele înalte ale datoriilor privind decontările cu bugetul şi a 

datoriilor privind facturile comerciale în datoriile toatale ale întreprinderii. În baza datelor 

obţinute se calculează coeficienţii de acumulare a datoriilor şi modificările lor, pe termene, pe 

parcursul anului: 

- modificarea generală a datoriilor, 

- modificarea totală a datoriilor expirate; 

- modificarea datoriilor expirate cu termen de 3 luni şi mai mult.   

Valorile pozitive ale diferenţei coeficienţilor de acumulare a datoriilor la sfârşitul şi 

începutul perioadei de gestiune relevă înrăutăţirea stabilităţii financiare: 

- creşterea cotei datoriilor privind decontările cu bugetul – înrăutăţirea stării financiare 

legată de sancţiunile impunătoare la expirarea plăţilor pe obligaţiuni. 

- creşterea cotei datoriilor privind facturile comerciale (furnizorilor) – calea spre 

înrăutăţirea intrării resurselor materiale, a sporirii staţionărilor, a înrăutăţirii calităţii producţiei 

şi, ca rezultat, înrăutăţirea stării financiare a întreprinderii. 

 Creanţele şi datoriile întreprinderii sunt legate indispensabil de fluxul de mijloace băneşti 

al acesteia, toate aceste categorii exercitând influenţă reciprocă directă. Astfel, pentru 

optimizarea creanţelor, datoriilor şi fluxurilor băneşti ale întreprinderii se recomandă utilizarea 

sistemului „leads and legs” („încetinire/accelerare), care se referă la accelerarea intrărilor de 

mijloace băneşti (reducerea creanţelor) şi încetinirea ieşirilor de mijloace băneşti (menţinerea 
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raţională a nivelului datoriilor, cu excepţia datoriilor financiare) după tupul de flux (pozitiv şi 

negativ) şi durată (în perioadă scurtă şi lungă) ca, de exemplu [15, p. 63]: 

 1. Accelerarea intrărilor de mijloace băneşti în perioadă scurtă de timp poate obţinută 

prin: 

 - accelerarea incasărilor creanţelor comerciale cu termen expirat va permite să se 

elibereze pentru circulaţie mijloace băneşti; 

 - determinarea stocurilor de mărfuri nevandabile ceea ce va permite mărirea fluxului 

pozitiv. 

 2. Încetinirea plăţilor în perioadă scurtă de timp va fi efectuată prin: 

 - prelungirea (la înţelegerea cu furnizorii) a termenilor creditului comercial de la 30 zile 

la 45 zile, ce va permite reducerea fluxului negativ de numerar; 

- realizarea activelor nemateriale supranormative şi neutilizate de întreprindere, ceea  ce 

va duce la reducerea datoriilor pe termen scurt în aceiaşi valoare. 

Inevitabil, sistemul “leads and legs” va exercita influenţă pozitivă asupra reducerii 

necesarului de capital circulant, astfel, creându-se posibilităţi de reducere a datoriilor privind 

creditele şi împrumuturile şi, în ultimă instanţă, va crea premise pentru mărirea profitului 

întreprinderii. 

9.4. Metodica analizei stării financiare a întreprinderii referitor la prezenţa/lipsa 

semnalelor de faliment fictiv sau premeditat 

În orice ţară civilizată cu un sistem economic dezvoltat, unul din elementele principale 

ale mecanismului de reglementare juridică a relaţiilor de piaţă este legislaţia cu privire la 

insolvabilitate (bancrută). La momentul actual, pentru economia de piaţă din ţara noastră sunt 

caracteristice astfel de fenomene ca declinul industrial, criza economică, volumul mic de 

investiţii, înăsprirea relaţiilor financiar-creditare, fapt care, indiscutabil, duce la riscul de 

insolvabilitate a întreprinderilor. De regulă, cauzele, ce duc la bancrută, poartă un caracter 

economic, dar nu în exclusivitate. În suficiente cazuri, falimentul întreprinderii poartă un caracter 

fictiv sau premeditat. 

Examinarea bancrutei fictive sau premeditate este condiţionată de faptul, că bancruta nu 

numai începe a prezenta o problemă de insolvabilitate, dar şi este utilizată ca un mijloc de 

soluţionare a problemelor proprii. Spre exemplu, creanţele sau datorii dubioase (compromise), 

salariul neplătit şi, de asemenea, bancruta (falimentul) în scopuri speciale sunt legate de 

încercările ilegale a unor afacerişti de „scoatere” a activelor întreprinderii. 

În legislaţia diferitor ţări sub noţiunea de „bancrută fictivă” se subînţelege declararea 

intenţionat falsă de către conducătorul întreprinderii sau de întreprinzătorul individual privat a 
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insolvabilităţii acesteia. În acest caz, persoanele în cauză se adresează în arbitraj cu o cerere de 

recunoaştere a bancrutei lor, cu toate că au posibilitate de a-şi onora obligaţiunile în volum total. 

Aceasta se face în scopul inducerii în eroare a creditorilor pentru obţinerea eşalonării sau 

remiterii plăţilor creditorilor, sau a reducerilor din datorii, sau a obţinerii altor cedări din partea 

creditorilor [1, p. 99]. 

Crearea intenţionată sau sporirea insolvabilităţii întreprinderii este determinată ca o 

bancrută premeditată. 

Mai detaliat termenul de „bancrută premeditată” semnifică că bancruta premeditată – este 

bancruta debitorului din vina fondatorilor lui (a participanţilor la capitalul social) sau a altor 

persoane, inclusiv din vina conducătorului debitorului, care au dreptul de a da indicaţii 

obligatorii pentru debitor sau au posibilitate în alt mod de a determina acţiunile lui, altfel spus, 

activitatea criminală a subiecţilor sus-numiţi în crearea intenţionată sau sporirea insolvabilităţii. 

Referitor la situaţia de insolvabilitate (bancrută) aceasta înseamnă a-l face pe debitor incapabil de 

a satisface cerinţele creditorilor pe obligaţiunile îngheţate şi/sau de a executa obligaţiunea de 

plată a taxelor obligatorii în volum total. 

În calitate de indicaţii obligatorii pentru debitor, în cazul dat, pot fi dispoziţiile referitoare 

la conţinutul şi tipul afacerilor, efectuate de către întreprindere şi, de asemenea, referitor la 

modul de ţinere a evidenţei contabile ce reflectă activitatea economică şi mişcarea patrimoniului 

întreprinderii-debitor, îndeosebi, a unor astfel de afaceri, care mai devreme sau mai târziu vor 

duce la crearea aparenţei imposibilităţii de satisfacere a cerinţelor creditorilor. Spre exemplu, 

încheierea contractului de vânzare-cumpărare (furnizare, împrumut ş. a. m. d.) fără intenţia de a 

transmite patrimoniul în proprietate. De regulă, astfel de afaceri se organizează cu un anumit 

scop ilegal: „ascunderea” patrimoniului, pentru evitarea unei potenţiale confiscări, pe calea 

creării aparenţei de aparţinere a patrimoniului altei persoane, eschivarea de la plata impozitelor ş. 

a. Aceste circumstanţe dau dovezi pentru examinarea unor astfel de afaceri drept ilegale şi a le 

considera nevalabile, deci, afaceri fictive. La descoperirea unei afaceri fictive (neînsemnate) sau 

extrastatutare (contestabile) - (în situaţia de bancrută premeditată aceasta poate fi o afacere care 

iese din limitele licenţei eliberate) - organele de anchetă trebuie să verifice, dacă afacerea în 

cauză nu a fost, pe de o parte, o premisă, iar pe de altă parte – un mijloc de săvârşire a crimei 

economice. 

La examinarea unei bancrute fictive sau premeditate apar deficienţe la determinarea 

faptului, cât de nelegitime sunt acţiunile conducătorilor sau proprietarilor întreprinderii, de 

aceea, la descoperirea semnelor de bancrută fictivă sau premeditată, se utilizează o metodică 

specială. Să examinăm principalele ei poziţii [1, p. 100]. 

Drept surse principale de informaţii pentru efectuarea analizei pot servi: 
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a) borderoul patrimoniului debitorului la data de depunere a cererii despre recunoaşterea 

debitorului ca insolvabil (bancrutar) şi, de asemenea, pentru o perioadă nu mai mică de 12 luni 

premergătoare datei de depunere a cererii despre recunoaşterea debitorului ca insolvabil 

(bancrutar); 

b) borderoul debitorilor (cu excepţia întreprinderilor cu sume de datorii mai mici decât un 

procent din mărimea datoriei de debitor) cu indicarea mărimii creanţelor pe fiecare debitor în 

parte la data de depunere a cererii despre recunoaşterea debitorului ca insolvabil (bancrutar) şi, 

de asemenea, pentru o perioadă de 12 luni premergătoare datei de depunere a cererii de despre 

recunoaşterea debitorului ca insolvabil (bancrutar); documentele ce confirmă realizarea 

măsurilor de reclamaţie a creanţelor (pretenţii etc); 

c) certificatul privind datoriile faţă de buget şi fondurile extrabugetare cu indicarea aparte 

a sumelor datoriei principale, a amenzilor, penalităţilor şi a altor sancţiuni financiare 

(economice) la data de depunere a cererii despre recunoaşterea debitorului ca insolvabil 

(bancrutar) şi, de asemenea, pentru o perioadă nu mai mică de 12 luni premergătoare datei 

depunerii cererii despre recunoaşterea debitorului ca insolvabil (bancrutar); 

d) borderoul creditorilor (cu excepţia întreprinderilor cu sume de datorii mai mici de un 

procent din mărimea datoriei) debitorului cu indicarea sumei principale a datoriei, a amenzilor, a 

penalităţilor şi alte sancţiuni financiare (economice) pentru executarea necorespunzătoare a 

obligaţiunilor pe fiecare creditor şi a termenilor de începere a executării lor la data de depunere a 

cererii despre recunoaşterea debitorului ca insolvabil (bancrutar) şi, de asemenea, pentru o 

perioadă nu mai mică de 12 luni premergătoare datei de depunere a cererii despre declararea 

debitorului insolvabil (bancrutar); 

e) dările de seamă corespunzătoare cu privire la evaluarea businessului, a patrimoniului 

debitorului şi a altor active.  

În scopul stabilirii prezenţei (lipsei) semnelor de bancrută fictivă se determină asigurarea 

datoriilor pe termen scurt ale debitorului prin activele lui circulante. În acest scop se corelează 

între ele mărimea activelor circulante cu excepţia taxei pe valoare adăugată pe bunurile procurate 

şi mărimea pasivelor pe termen scurt, din cadrul cărora trebuie excluse veniturile anticipate, 

rezervele şi datoria faţă de participanţi (fondatori). 

La determinarea asigurării datoriilor pe termen scurt este necesar de luat în consideraţie, 

pe lângă datoriile principale, şi dimensiunea amenzilor recunoscute, a penalităţilor şi altor 

sancţiuni financiare. În activele circulante trebuie de luat în consideraţie gradul de lichiditate al 

grupurilor respective de active circulante. 

Semnalele bancrutei fictive se observă, dacă această corelare este mai mare sau este egală 

cu 1. 
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La argumentarea bancrutei fictive este necesar de a motiva faptul, că întreprinderea-

debitor este solvabilă şi dispune de resurse pentru stingerea datoriilor. 

Determinarea semnalelor bancrutei premeditate se efectuează în caz de intentare a unui 

proces de către instanţa arbitrală cu privire la declararea bancrutei şi, în caz de existenţă a 

temeiului de a presupune unele acţiuni ilegale ale persoanelor ce au dreptul de a da indicaţii 

obligatorii pentru debitor sau au posibilitate în oarecare alt mod de a determina acţiunile lui. 

Semnalele bancrutei premeditate pot fi stabilite atât pe parcursul perioadei premergătoare 

intentării procesului de bancrută, cât şi pe parcursul procedurilor nemijlocite de bancrută. 

Semnalele bancrutei premeditate sunt acţiunile unor persoane (sus-menţionate) care au 

provocat incapacitatea debitorului de a satisface cerinţele creditorilor pe obligaţiunile băneşti 

şi/sau de a executa obligaţiunea de achitare a plăţilor obligatorii [1, p. 102]. 

În scopul stabilirii semnalelor de bancrută premeditată se efectuează analiza activităţii 

financiar-economice a debitorului, care este divizată în două etape. 

La prima etapă se calculează indicii, ce caracterizează modificările în asigurarea 

obligaţiunilor debitorului faţă de creditorii săi, care au avut loc în perioada de gestiune. 

La etapa a doua se analizează condiţiile de efectuare a acţiunilor debitorului ce au avut 

drept urmare modificările esenţiale în cadrul indicilor de asigurare a obligaţiunilor debitorului 

faţă de creditorii săi. 

La indicii, ce caracterizează gradul de asigurare al obligaţiunilor debitorului faţă de 

creditorii săi, se referă: 

- asigurarea obligaţiunilor debitorului prin toate activele sale; 

- asigurarea obligaţiunilor debitorului prin activele sale circulante (curente); 

- mărimea activelor nete. 

Asigurarea obligaţiunilor debitorului prin toate activele sale este caracterizată de mărimea 

activelor întreprinderii, ce corespunde unei unităţi de datorie. 

Acest indicator este determinat ca raportarea mărimii totale a patrimoniului, egală cu 

valuta bilanţului (total active de bilanţ), cu excepţia cheltuielilor organizaţionale şi a taxei pe 

valoare adăugată pe bunurile procurate, la obligaţiunile pe termen lung şi cele pe termen scurt cu 

excepţia datoriei faţă de participanţii (fondatorii) la plata veniturilor, a rezervelor pentru 

cheltuielile ulterioare  şi a veniturilor anticipate. 

Asigurarea obligaţiunilor debitorului prin activele sale circulante este caracterizată de 

mărimea activelor circulante, ce revin unei unităţi de datorie. 

Acest indicator este determinat ca raport dintre mărimea activelor circulante, cu excepţia 

taxei pe valoare adăugată pe bunurile procurate, şi suma obligaţiunilor pe termen lung şi pe 
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termen scurt, inclusiv şi a datoriei faţă de participanţii (fondatorii) la plata veniturilor, a 

rezervelor pentru cheltuielile anticipate şi a veniturilor anticipate. 

Mărimea activelor nete ale întreprinderii determină existenţa activelor neîmpovărate de 

obligaţiuni. 

Activele nete se calculează ca diferenţă între activele întreprinderii, cu excepţia taxei pe 

valoare adăugată pe bunurile procurate, şi pasivele întreprinderii, ce constau din încasări cu 

destinaţii speciale, ale obligaţiunilor pe termen lung şi pe termen scurt, cu excepţia veniturilor 

anticipate şi ale rezervelor pentru cheltuielile anticipate. 

Efectuarea analizei financiar-economice a debitorului presupune examinarea indicatorilor 

sus-numiţi în dinamică pe perioada de control şi pe o perioadă de 24 luni precedente. 

În măsura posibilităţilor, la examinarea indicatorilor ce caracterizează asigurarea 

cerinţelor creditorilor, în componenţa obligaţiunilor trebuie luat în considerare, alături de 

mărimea datoriei de bază şi mărimea amenzilor recunoscute, ale penalităţilor şi alte sancţiuni 

financiare (economice), şi gradul de lichiditate al activelor respective ale debitorului. 

În caz de stabilire la prima etapă a unei înrăutăţiri esenţiale a stării indicatorilor asigurării 

obligaţiunilor, se efectuează expertiza acţiunilor debitorului pentru aceeaşi perioadă, realizarea 

cărora ar fi putut deveni cauză a dinamicii corespunzătoare a indicatorilor. 

La condiţiile vădit neprofitabile ale afacerii pentru debitor se referă [1, p. 104]: 

- scăderea sau creşterea preţului la activele livrate/procurate comparativ cu conjunctura 

stabilită de piaţă; 

- termenele mari şi/sau modalităţile iraţionale de plată pe patrimoniul livrat/procurat; 

- orice forme de înstrăinare sau împovărarea cu obligaţiuni a patrimoniului debitorului, 

dacă ele nu au ca urmare reducerea în echivalent a datoriei. 

În rezultatul analizei efectuate se poate de scos următoarele concluzii: 

- dacă asigurarea cerinţelor creditorilor pentru perioada de control esenţial nu s-a 

înrăutăţit, atunci semnalele bancrutei premeditate lipsesc; 

- dacă asigurarea cerinţelor creditorilor s-a înrăutăţit esenţial, dar acţiunile săvârşite de 

debitor corespund condiţiilor de piaţă existente, normelor şi tradiţiilor circuitului de afaceri, 

atunci semnalele bancrutei premeditate lipsesc; 

- dacă asigurarea cerinţelor creditorilor s-a înrăutăţit şi acţiunile săvârşite de debitor nu 

corespund condiţiilor de piaţă existente, normelor şi tradiţiilor circuitului de afaceri, atunci se 

observă semnale de bancrută premeditată. 

Experienţa de pronosticare a bancrutei întreprinderii în străinătate se bazează în unele 

cazuri pe modelele de factori. Printre multiplele metode pot fi evidenţiate ca cele mai răspândite 

modelele de patru şi cinci factori. Să examinăm unele din ele. 
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Savanţii englezi R. Tafler şi G. Tishou au propus modelul Z, bazat pe calculul a patru 

factori [1, p. 115]: 

Z4= 0,53X, + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4                                                       (9.11) 

unde X - profitul/obligaţiunile (datoriile) pe termen scurt; X2 - activele circulante 

(curente)/suma datoriilor;  X3 - datoriile pe termen scurt/total active; X4 - profit/total active. 

În această formulă valoarea limită Z-calcul constituie 0,2. Mulţi analitici financiari străini 

utilizează modelul de cinci factori al lui E. Altman (coeficientul de bancrută posibilă), numit 

modelul Altman sau scoringul Z. Acest coeficient se calculează în baza datelor cercetării 

comunităţii a 33 de companii, ce suportă crize financiare. Exactitatea unui astfel de model atinge 

limita de 70%. 

În calcule participă indicatorii rentabilităţii activelor, dinamica veniturilor, coeficientul de 

acoperire, raportul venitului acumulat la active, coeficientul de lichiditate curentă, cota 

mijloacelor proprii în pasive, valoarea activelor. 

Formula lui Altman are următoarea formă: 

Z5 = 1,2Kcirc + 1,4Kpn + 3,3Kd + 0,6Kac + Kr                                                (4.8)  

unde Kcirc – cota de acoperire a activelor cu capital circulant propriu, ce caracterizează 

solvabilitatea întreprinderii ((active curente - datorii)/total active); Kpn – rentabilitatea activelor, 

calculată în baza profitului nereaprtizat, adică raportul dintre profitul nerepartizat (profitul net 

minus dividendele) şi suma totală a activelor; Kd – rentabilitatea activelor stabilită ca raportul 

dintre profitul de bilanţ (înainte de impozitare) şi suma totală a activelor; Kac – coeficientul de 

acoperire a capitalului acţionar la valoarea de piaţă (reflectă structura capitalului), adică raportul 

dintre valoarea de piaţă a capitalului acţionar şi datoriile pe termen scurt; Kr – randamentul 

tuturor activelor, adică raportul dintre venitul din vânzări şi suma totală a activelor.  

În tabelul 9.12 este redată interacţiunea dintre valorile Z5 şi posibilitatea de apariţie a 

falimentului. 

Tabelul 9.12.  

Probabilitatea falimentului după modelul lui Altman [1, p. 116] 

Valoarea Z5 Probabilitatea falimentului 

1,8 şi mai mic Grad foarte înalt 

De la 1,81 până la 2,7 Grad înalt 

De la 2,71 până la 2,9 Grad posibil 

De la 3 în sus Grad scăzut 

Valoarea critică a indexului 2-calcule = 2,7 
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În forma dată acest model poate fi utilizat întreprinderile autohtone doar pentru societăţile 

pe acţiuni, acţiunile cărora sunt în vânzare liberă pe piaţa hârtiilor de valoare, adică au valoare de 

piaţă. 

Mai poate fi examinat încă un model de determinare a riscului de faliment, bazat pe cinci 

factori, şi anume sistemul de indici de diagnosticare a bancrutei U.Biver. În acest model sunt 

examinaţi următorii cinci factori: 

- rentabilitatea activelor – ponderea mijloacelor împrumutate în pasive; 

- coeficientul lichidităţii curente; 

- coeficientul de acoperire a activelor cu capital circulant net; 

- coeficientul lui Biver; 

- leverage-ul financiar. 

Prognozarea riscului de faliment conform acestui model trebuie va fi efectuat în baza 

următorului tabel (tabelul 9.13). 

Tabelul 9.13. 

Determinarea probabilităţii de intervenire a crizei după modelul lui Biver 

Indicatorii Formula Valoarea indicatorilor 

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 

Coeficientul lui Biver (Profitul net + uzura) / (Datorii pe 

termen lung + Datorii pe termen 

scurt) 

 

0,4 - 0,45 

 

0.17 

 

0,15 

Coeficientul lichidităţii curente Active circulante (curente)/ Datorii 

curente 

 

≥3 

 

2-2,25 

 

≤1,0 

Leverajul financiar (Datorii pe termen lung + Datorii pe 

termen scurt) / Active totale 

 

≤35 

 

≥50 

 

≥80 

Coeficientul de acoperire aactivelor 

cu capital circulant net 

Capitalul net extracirculant / Active 

totale 

 

0,4 

 

≥0,3 

 

0,06 

Rentabilitatea economică Profit net / Valuta bilanţului ≥8 

 

≥2 ≤1,0 

 

La prima grupă se atribuie întreprinderile financiar stabile, solvabile. La întreprinderile 

din grupa a doua e posibil să apară primele semnale de instabilitate financiară, precum şi 

iregularităţi episodice în ceea ce priveşte executarea obligaţiunilor de plată, dar care nu afectează 

procesul de producţie. La întreprinderile din grupa a treia se observă intensificarea instabilităţii 

financiare, încălcarea frecventă a termenelor  de achitare a datoriilor, ceea ce se răsfrânge negativ 

asupra procesului de producţie, şi, drept rezultat, aceste întreprinderi în perioada curentă se pot 

afla în stare de criză financiară. 

Utilizarea acestor modele în practica economică a ţării noastre este posibilă ţinând cont 

de faptul că în Republica Moldova există condiţii financiare diferite de cele ale ţărilor 

occidentale, în special, este vorba de rata inflaţiei, condiţiile de creditare, condiţiile de impozitare 
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etc. De aceea aplicarea acestor modele în economia naţională necesită un anumit grad de 

prudenţă. 
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TEMA 10.ASANAREA(REDRESAREA) FINANCIARĂ A ORGANIZAŢIILOR 

INSOLVABILE 

10.1. Clasificatorul cauzelor de insolvabilitate a organizaţie  

10.2. Restructurarea datoriilor şi obligaţiilor pe care le are organizaţia. 

10.3. Programul de asanare financiară anticriză a organizaţiei 

 

10.1. Clasificatorul cauzelor de insolvabilitate a organizaţie  

Cauzele înrăutăţirii stării financiare a organizaţiei. În rezultatul analizei multilaterale 

a stării financiare a organizaţiei se stabilesc cauzele înrăutăţirii stării ei economico-financiare, se 

selectează metodele de „tratament” şi se determină organele administrative şi alte organizaţii 

capabile să reglementeze procesele de criză în organizaţia dată, pentru a nu permite falimentul ei 

total sau lichidarea ei cu vânzarea tuturor bunurilor ce-i aparţin. 

Sistemul de organizaţii a debitorilor şi creditorilor, organelor administrative şi 

persoanelor terţe ce pot interacţiona cu organizaţia debitoare este prezentat în figura 10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.1. Relaţiile reciproce ale participanţilor la reglementarea situaţiei de criză în 

organizaţiile insolvabile 

 

Redresarea financiară a organizaţiei reprezintă restabilirea solvabilităţii ei prin lichidarea 

cauzelor ce i-au provocat înrăutăţirea situaţiei. Pentru aceasta trebuie examinaţi factorii, 

înţelegerea impactului cărora va permite elaborarea măsurilor de reducere al acţiunilor negative 
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Să examinăm ordinea trecerii de la simptome la factorii generalizatori şi în continuare la 

detalizarea lor. 

În figura 10.2 este expusă interdependenţa dintre impactul încasărilor, preţului de cost al 

producţiei şi nivelului gestiunii asupra scăderii rentabilităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.2. Sistemul relaţiilor de cauză-efect, ce acţionează asupra activităţii rentabile a 

organizaţiei 

 

În continuare în figura 10.3 este expusă legătura cauză-efect dintre volumul vânzărilor şi 

preţul producţiei, volumul şi corespunderea ei cerinţelor consumatorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.3. Cauzele posibile ale reducerii volumului vânzărilor companiei 
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Să examinăm una din ramificaţiile figurei 10.3, după cum urmează. Spre exemplu, 

volumul vânzărilor se poate reduce din cauza necorespunderii producţiei cerinţelor înaintate de 

consumatori, ceea ce, la rândul său se explică prin calitatea inferioară a produselor din cauza 

utilizării unor materiale incipiente necalitative sau (şi) pentru că lipseşte controlul asupra 

calităţii. 

În figura 10.4 sunt examinate cauzele ce condiţionează preţul de cost înalt al producţiei. 

Aceste cauze se explică prin consumul iraţional al resurselor materiale şi de muncă, prin 

tehnologiile ineficiente de producţie şi nivelul înalt al cheltuielilor neproductive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.4. Cauzele preţului înalt de cost al producţiei 

 

În figura 10.5 de asemenea sunt examinate cauzele posibile care acţionează negativ 

asupra procesului de gestiune a organizaţiei. 

Neajunsurile administrative prezentate în schema de mai jos reduc brusc nivelul de 

eficienţă al activităţii organizaţiei. 
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Fig. 10.5. Cauzele nivelului scăzut al gestiunii companiei ce pot aduce la criză 

 

Astfel, examinând particularitățile cauză-efect prezentate în schema de mai sus, se poate 
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- încetinirea rotaţiei plăţilor organizaţiei şi, ca urmare, insuficienţa de mijloace financiare 

în conturi; 

- creşterea numărului de organizaţii, în care au loc fenomene de criză (inclusiv a clienţilor 

consumatori de producţie). 

2. Din partea statului: 

- insolvabilitatea organelor de stat, municipale în privinţa comenzilor şi obligaţiilor pe 

care le au; 

  - instabilitatea sistemului fiscal (cotele accizelor, impozitelor), regulilor vamale 

(mărimii taxelor); 

- majorarea preţurilor la produsele energetice, transport etc.; 

- instabilitatea politică şi acţiunile guvernului; 

- răchetul economic, atacuri raider; 

- lipsa unui mecanism eficient de executare a hotărîrilor judecătorești, în special 

referitoare la confiscarea bunurilor debitorului (cu atât mai mult dacă debitorul se află în altă ţară 

sau regiune), plata amenzilor și penalităților. Activitatea nesatisfăcătoare a judecătorilor, corupţia 

din rândurile lor. 

3. Referitor la piaţă: 

-   intensificarea concurenţei pe piaţa producţiei şi serviciilor; 

- lipsa asistenţei din partea statului şi a producătorilor autohtoni de mărfuri şi servicii; 

- reducerea cererii la produse din cauza apariţiei pe piaţă a unor mărfuri substituibile,  a 

mărfurilor străine ieftine sau din cauza mărfurilor mai calitative a concurenţilor; 

- existenţa unui număr mare de intermediari, inclusiv falşi; 

- crizele financiare şi falimentul organizaţiilor creditoare; 

- costul înalt al resurselor creditare; 

 - scăderea activităţii şi a stabilităţii pe piaţa de valori; 

- existenţa controalelor excesive din partea inspectoratelor fiscale şi a altor organe de 

reglementare. 

4. Altele: 

- tendinţele demografice negative; 

- calamităţile naturale, catastrofe tehnogene; 

- situaţia criminogenă; 

- delapidări, furturi (de mijloace băneşti, informaţionale) a organizaţiilor, etc. 

  Căile concrete de ieşire a organizaţiei din starea de criză financiară depind de cauzele 

interne ale insolvabilităţii companiei, pe care le vom examina mai detaliat. 

B. Cauzele din interiorul companiei. 
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1. Operaţionale (de producţie): 

 - nivelul scăzut de utilizare a fondurilor fixe, staţionarea utilajelor; 

- nivelul înalt al uzurii fizice şi morale a fondurilor fixe (utilajului); 

-  tehnologia și concepția învechită de fabricare a producţiei şi prestarea serviciilor; 

- rezervele sezoniere şi de asigurare prea mari; 

- necorespunderea producţiei şi serviciilor cerinţelor consumatorilor; 

- activitatea redusă în domeniul elaborării noilor produse şi servicii; 

- asortimentul de produse insuficient diversificat; 

- calitatea scăzută a producţiei şi serviciilor; 

- utilizarea unor materiale şi piese de completare necalitative la fabricarea produselor; 

- lipsa controlului calităţii la intrarea şi ieşirea produselor; 

- preţurile înalte la materia primă, materiale şi piesele de completare; 

- preţul de cost prea mare la fabricarea producţiei şi prestarea serviciilor; 

- structura ineficientă a cheltuielilor curente (cota mare a cheltuielilor constante); 

- consumul exagerat de resurse, materiale, existenţa rebutului; 

- cheltuieli de producţie şi muncă prea mari, rebuturi; 

-  marketing ineficient la căutarea furnizorilor; 

- marketing insuficient pentru promovarea mărfurilor şi serviciilor pe piaţă (publicitate 

ineficientă, lipsa acesteia, etc); 

- organizarea ineficientă a proceselor de gestiune; 

- dublarea şi exercitarea ineficientă a funcţiilor administrative; 

- lipsa unui control eficient asupra îndeplinirii deciziilor administrative;  

- existenţa conflictelor administrative; 

- organizarea neraţională a gospodăriei depozitare şi de păstrare a resurselor tehnico-

materiale;  

- încălcarea disciplinei de muncă; 

- organizarea neraţională a muncii lucrătorilor; 

- cooperarea neraţională (externă şi internă) la fabricarea producţiei; 

- nivelul înalt al cheltuielilor de regie, de transport şi extraprofil; 

- existenţa unui număr de lucrători depăşind numărul lor necesar; 

- volumul insuficient de produse fabricate şi servicii prestate; 

- surplusul de produse şi servicii nesolicitate; 

- lipsa tehnologiilor cu consum redus de resurse; 

- lipsa unei reţele ramificate sigure de desfacere; 

 - nivelul scăzut al componentei monetare şi al încasărilor; 
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- primirea neoperativă a materialelor şi pieselor de completare; 

- reparaţia şi renovarea  cu întârziere a utilajului; 

- organizarea nesatisfăcătoare a evidenţei; 

- reducerea volumului de vânzări; 

- reducerea volumului de încasări; 

- nivelul scăzut de utilizare a spaţiului de producţie şi suplimentar; 

- volumul insuficient al rezervelor de resurse materiale; 

- cheltuielile comunale prea mari. 

2. Financiare: 

- structura ineficientă a activelor (lichiditatea lor scăzută); 

- cota înaltă a capitalului împrumutat; 

- cota înaltă a surselor capitalului atras pe termen scurt şi utilizarea lor ineficientă; 

- rentabilitatea redusă a producţiei (existenţa pierderilor); 

- utilizarea ineficientă a resurselor creditare; 

- politica financiară pe termenul lung şi scurt ineficientă (ori lipsa acesteia);  

- cota înaltă şi creşterea datoriei debitoare cu termen depăşit inclusiv a celei compromise; 

- cota înaltă şi creşterea datoriei creditoare; 

 către furnizori; 

 către buget şi fondurile extrabugetare; 

 către personalul organizaţiei; 

- politica ineficientă a organizaţiei în domeniul preţurilor; 

- costul înalt de închiriere a încăperilor (pentru ofis, depozite), utilajului, mijloacelor de 

transport; 

- cota înaltă şi creşterea amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor; 

- relaţiile contractuale neraţionale cu furnizorii şi consumatorii de produse; 

- depăşirea nivelurilor admisibile a pieţelor financiare; 

- lipsa sau luarea în considerare insuficientă a pronosticurilor şi modificării factorilor 

externi; 

- analiza slabă şi luarea insuficientă în considerare a preţurilor la produsele şi serviciile 

concurenţilor; 

- creşterea cotei producţiei finite şi a rezervelor în depozite; 

- creşterea volumului de produse nefinisate (în lipsa pieselor de completare etc.); 

- creşterea cheltuielilor la resursele energetice pentru unitatea de produse finite; 

- furturile (delapidările) de producţie, materiale etc.; 

- lipsa controlului financiar asupra rentabilităţii unor tipuri de produse şi servicii; 
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- structura organizatorică greoaie de administrare; 

- insuficienţa de capital propriu. 

La analiza activităţii organizaţiei trebuie, în opinia noastră, să fie examinat impactul 

adoptării incorecte a deciziilor investiţionale pe termen lung, cum sunt: 

- portofoliul ineficient al hârtiilor de valoare; 

- obiectele de construcţie nefinisate; 

- prelungirea termenului de construcţie a obiectelor şi montare a utilajului; 

- consumul excesiv de  investiţii; 

- investiţii capitale neraţionale; 

- neatingerea volumului planificat al profitului de la realizarea obiectelor reale; 

- planul de business întocmit cu greşeli  referitor la noile proiecte; 

- furnizarea unor utilaje costisitoare şi nejustificate din punct de vedere al 

caracteristicilor tehnice; 

- neatingerea calităţii competitive necesare a producţiei; 

- neatingerea preţului de cost competitiv necesar la noile produse; 

- insuficienţa de capital pentru modernizarea producţiei. 

3. Altele: 

- lipsa sau infuficienţa calificaţiei din partea personalului (lucrătorilor);  

- utilizarea unor informaţii economice neveridice; 

- scurgerea de informaţii confidenţiale din organizaţie; 

- lipsa informaţiei statistice pentru efectuarea cercetărilor de marketing; 

- subordonarea gestiunii contabile scopurilor de impozitare, ceea ce înrăutăţeşte calitatea 

informaţiei utilizate pentru analiză. 

Conform rezultatelor analizei financiare a activităţii organizaţiei aflate în criză din lista 

de cauze enumerate mai sus trebuie selectate cele  ce pot fi lichidate sau diminuate ţinând cont de 

specificul organizaţiei, de posibilităţile ei interne şi posibilităţile pe care le are în sistemul ei de 

relaţii cu mediul exterior. 

Etapele şi măsurile de stabilizare posibilă a stării financiare a organizaţiei. Un număr 

mare de organizaţii își încetează activitatea din cauza gestiunii lor ineficiente. În acest caz  

principalele metode de redresare financiară al acestor organizaţii sunt modificarea procedurilor 

de gestiune în scopul de găsire a căilor şi posibilităţilor de utilizare a rezervelor economice 

interne [1, p. 101-103]. 

Pentru elaborarea măsurilor concrete la diverse etape ale redresării financiare se pot 

folosi diversele variante de intervenţie administrativă. 
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În sistemul de redresare financiară a organizaţiei trebuie în primul rând, utilizate pe larg 

rezervele interne necesare stabilizării financiare. Aceasta se explică prin faptul că redresarea lor 

reuşită permite nu numai să  înlăture pericolul financiar al falimentului, ci şi în mare măsură să 

diminueze dependenţa organizaţiei de utilizarea capitalului împrumutat, să se accelereze 

restabilirea ei cu costuri mai mici. 

În condiţiile situaţiei de criză financiară restabilirea se face pe etape, evidențiînd 

următoarele: 

Etapa I. Excluderea insolvabilităţii.   

În orice stare nu s-ar afla amploarea crizei întreprinderii, determinată după rezultatele 

diagnosticului falimentului, sarcina cea mai urgentă în sistemul de măsuri pentru stabilizarea ei 

financiară este restabilirea capacităţii ei de achitare a plăţilor la obligaţiile financiare cele mai 

stringente, pentru a preveni începerea procedurilor de falimentare şi a reveni la obţinerea 

resurselor tehnico-materiale pentru normalizarea procesului de producţie. 

Etapa II. Restabilirea stabilităţii financiare. Insolvabilitatea organizaţiei poate fi exclusă 

într-o perioadă scurtă de timp prin efectuarea unei serii de operaţiuni financiare în regim de 

urgenţă, însă, dacă cauzele ce au generat insolvabilitatea vor rămâne neschimbate, atunci, în 

scurt timp, organizaţia poate deveni din nou insolvabilă. De aceea, este important să fie lichidate, 

concomitent, cauzele negative sau să fie limitat brusc impactul lor asupra stabilităţii financiare a 

organizaţiei. Aceasta va permite evitarea pericolului de faliment nu numai pe termen scurt, ci şi 

pentru un interval de timp mai îndelungat. 

Etapa III. Asigurarea echilibrului financiar pe o perioadă îndelungată. Stabilizarea 

financiară deplină se poate atinge numai atunci, când organizaţia îşi asigură echilibrul financiar 

pe termen lung în procesul funcţionării ei, când îşi creează condiţiile pentru autofinanţare, 

dezvoltarea producţiei, lichidarea pericolelor vechi şi a noilor pericole pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor sale financiare. 

Să examinăm mai amănunţit conţinutul fiecărei etape pentru atingerea stabilităţii 

financiare a organizaţiei. 

1. Excluderea insolvabilităţii organizaţiei se poate asigura prin două căi: 

 diminuarea volumului obligaţiilor financiare pe termen scurt prin asumarea 

unor noi obligaţiuni mai mici ca volum și pe termen mai lung; 

 majorarea sumei de resurse financiare care asigură stingerea datoriilor cu 

termenul depăşit şi executarea plăţilor urgente; 

În acest caz se aplică principiul „debarasării de surplus”, ce necesită reducerea cerinţelor 

curente privind resursele tehnico-materiale de muncă (care se soldează cu datoriile respective) şi 

transformarea unor tipuri de active lichide în mijloace băneşti fără a dăuna esenţial producţia. 
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Reducerea volumului obligaţiilor financiare pe termen scurt, ce asigură diminuarea 

volumului fluxului monetar negativ în perspectivă, se atinge din contul următoarelor măsuri 

principale: 

- prolongarea creditelor financiare pe termen scurt; 

- restructurarea portofoliului de credite financiare pe termen scurt cu trecerea unora 

dintre ele pe termen lung; 

- mărirea perioadei de achitare a creanțelor acordate furnizorilor; 

- amânarea achitării unor datorii creditare interne ale organizaţiei etc.; 

- reducerea cheltuielilor pentru procurarea materialelor, inventarului şi utilajelor; 

- reducerea cheltuielilor de deplasare şi publicitare scumpă și trecerea la publicitatea 

ieftină –bloguri, facebook; 

- restructurarea datoriilor creditoare; 

- reducerea stocurilor de produse finite din depozite. 

În acest caz este important nu pericolul falimentului, ci crearea condiţiilor pentru procesul 

normal de producţie, care să permită ridicarea calităţii producţiei şi reducerea preţului ei de cost. 

Scopul acestei etape de stabilizare financiară se consideră atins, dacă a fost lichidată 

insolvabilitatea curentă a organizaţiei, adică dacă volumul încasărilor mijloacelor financiare 

depăşeşte volumul obligaţiilor financiare pe termen scurt. Aceasta înseamnă că pericolul 

falimentului organizaţiei în intervalul curent de timp a fost lichidat sau poartă, de regulă, caracter 

de amânare. 

Majorarea fluxului monetar pe termen scurt al organizaţiei pentru stingerea datoriilor cu 

termenul depăşit şi a plăţilor urgente se atinge cu ajutorul: 

- transformarea unei părți din activele circulante lichide în mijloace băneşti; 

- transformarea unei părţi din activele extracirculante lichide în mijloace băneşti. 

Transformarea activelor circulante în mijloace băneşti se poate obţine din contul 

următoarelor măsuri: 

- lichidarea portofoliului de investiţii financiare pe termen scurt; 

- accelerarea încasării datoriilor debitoare; 

- reducerea perioadei de acordare a creditelor marfare (comerciale); 

- majorarea scăderii preţurilor la efectuarea achitării în numerar pentru producţia 

realizată; 

- reducerea mărimii rezervelor de valori materiale şi mărfuri asiguratorii; 

- scăderea preţurilor la tipurile de valori materiale şi mărfuri cu lichiditate dificilă până 

la nivelul preţului dictat de cerere cu asigurarea realizării lor ulterioare; 

- vânzarea producţiei finite şi a mărfurilor în depozit etc. 
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Transformarea activelor extracirculante în mijloace băneşti se poate obţine cu ajutorul: 

- realizării instrumentelor financiare pe termen lung din portofoliul investiţional care au 

o lichiditate; 

- efectuării operaţiunilor de leasing restituibil, în procesul cărora fondurile fixe anterior 

procurate se vând posesorului de leasing concomitent cu perfectarea contractului de leasing 

financiar; 

-  vânzării accelerate sau darea în arendă a utilajului folosit la preţuri dictate de cerere 

pe piaţa respectivă; 

- închirierii utilajelor, anterior planificate pentru procurare în procesul de renovare a 

fondurilor fixe; 

- dării în arendă a surplusului de spaţiu productiv şi a încăperilor administrative etc. 

2. Restabilirea stabilităţii financiare pe termen mediu a organizaţiei are loc prin 

prelungirea realizării măsurilor adoptate pentru reducerea consumului de resurse financiare şi 

majorarea fluxului pozitiv de creştere a resurselor financiare proprii. 

Reducerea consumului de mijloace financiare se explică prin aplicarea principiului de 

„comprimare” a organizaţiei: cu cît mai mare va fi decalajul dintre fluxul de mijloace băneşti şi 

refluxul lor, cu atât mai repede se va atinge stabilitatea financiară a organizaţiei. 

Reducerea volumului necesar al consumului de resurse financiare se poate obţine cu 

ajutorul următoarelor măsuri: 

- reducând volumul activităţii de producţie din contul sistării fabricării produselor 

nerentabile; 

- reducând volumul investiţiilor în activitatea organizaţiei; 

- reducând numărul de subdiviziuni în aparatul administrativ; 

- reducând o parte din subdiviziunile auxiliare şi suplimentare; 

- asigurând renovarea activelor extracirculare operaţionale preponderent din contul 

arendării (leasingului) lor; 

- promovând o politică în domeniul lichidităţilor adecvată situaţiei de criză financiară a 

întreprinderii în scopul majorării profitului net alocat pentru dezvoltarea producţiei; 

- reducând volumul programului de participare a lucrătorilor angajaţi cu finanţare din 

profit; 

- renunţând la programele sociale externe şi la alte programe ale întreprinderii, 

finanţate din profitul ei, etc. 

Scopul acestei etape de stabilizare financiară este considerat atins, dacă întreprinderea a 

ajuns la linia de echilibru financiar, prevăzută în indicatorii din structura financiară a capitalului 
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şi care îi asigură o stabilitate financiară suficientă, adică în cazul când necesarul şi 

disponibilitatea mijloacelor financiare în circulaţie sunt echilibrate. 

Creşterea fluxului de mijloace financiare proprii poate fi atinsă din contul realizării 

următoarelor măsuri: 

- majorarea volumului de fabricare a produselor rentabile; 

- reducerea preţului de cost al produselor fabricate prin diminuarea diverselor tipuri de 

pierderi şi rebut; 

- optimizarea politicii organizaţiei  în domeniul preţurilor; 

- majorarea cotei de plată cu anticipare pentru producţia expediată; 

- promovarea unei politici fiscale raţionale, ce asigură minimizarea plăţilor fiscale în 

limitele legislaţiei; 

- efectuarea amortizării accelerate a utilajului în scopul trecerii rapide la pierderi a 

defalcărilor de amortizare; 

3. Asigurarea stabilităţii financiare pe o perioadă îndelungată se asigură cu ajutorul unei 

serii de măsuri, printre care: 

- implementarea noilor tipuri de produse rentabile competitive pe piaţă; 

- prestarea diferitor servicii noi aferente produselor fabricate; 

- utilizarea unor tipuri efective de resurse materiale pentru reducerea preţului de cost al 

producţiei; 

- ridicarea calităţii produselor şi îmbunătăţirea însuşirilor de consum ale producţiei 

fabricate; 

- accelerarea rotaţiei activelor circulante; 

- majorarea volumului de producţie din contul renovării utilajului şi utilizării noilor 

tehnologii; 

- reducerea termenelor de achitare pentru producţia furnizată; 

- utilizarea instrumentelor referitoare la fonduri pentru majorarea veniturilor de la 

activitatea extrarealizare etc. 

Asigurarea stabilităţii financiare a organizaţiei pe o perioadă îndelungată de timp din 

contul majorării profitului creează condiţii favorabile pentru autofinanţarea creşterii economice a 

organizaţiei şi reducerea implicării resurselor creditare. 

Variantele tipice de acţiuni administrative în scopul asanării-redresării financiare a 

activităţii organizaţiei. Practica de efectuare a asanării financiare a organizaţiilor cu diverse 

genuri de activitate a permis  determinarea unor scheme tip de acţiune administrativă asupra 

anumitor elemente ale procesului de afaceri în cadrul organizaţiei [1, p. 106-108]. 
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 Schema 1. Măsurile prevăzute în această schemă permit ridicarea gradului de 

eficienţă a utilizării fondurilor fixe ale organizaţiei şi reducerea cheltuielilor pentru crearea lor, şi 

anume: 

 a) măsuri pentru ridicarea gradului de eficienţă a utilajului: 

- întocmirea listei de utilaje (inventar, accesorii), care nu se folosesc sau se folosesc 

puţin în activitatea curentă de producţie; 

- stabilirea cercului de cumpărători şi utilizatori potenţiali ai utilajului neutilizat, în 

primul rând între creditori, furnizorii de materiale şi piese de completare etc., precum şi între 

întreprinderile ce exploatează asemenea utilaje; 

- vânzarea utilajului neutilizat sau puţin utilizabil; 

- arendarea utilajului neutilizat sau puţin utilizabil; 

- schimbul de utilaje între întreprinderi; 

- conservarea utilajului pentru scoaterea lui din baza impozabilă, trecerea la pierderi a 

utilajului uzat; 

- dacă întreprinderea arendează utilaj, trebuie să studieze posibilitatea de încheiere a 

unui nou contract cu proprietarul arendei, în care să se prevadă condiţii economice noi sau, în 

caz contrar, să se renunţe la contract; 

- examinarea posibilităţii de utilizare alternativă a utilajului de prisos sau puţin 

utilizabil pentru fabricarea altor tipuri de produse sau prestare a serviciilor pentru a obţine noi 

surse de venit, posibil, în cooperare cu alte întreprinderi şi antreprenori etc.; 

b) etapele de eficientizare a utilizării încăperilor administrative, de producţie şi pentru 

depozitare: 

- întocmirea listei încăperilor administrative, de producţie şi depozitare puţin folosite în 

activitatea curentă de producţie; reducerea spaţiului respectiv în conformitate cu nivelul de 

producţie preconizat;  

- stabilirea cercului de cumpărători şi utilizatori potenţiali ai încăperilor puţin folosite -

administrative, de producţie şi depozitare, în primul rând între creditori, furnizorii de resurse 

materiale, clienţi-cumpărărtori; 

- vânzarea încăperilor administrative, de producţie şi depozitare de prisos; 

- darea în arendă a încăperilor administrative, de producţie şi depozitare de prisos; 

- în caz că vânzarea, darea în arendă a încăperilor administrative, de producţie şi 

depozitare care nu sunt utilizate nu este posibilă – efectuarea lucrărilor de conservare al acestora 

pentru a diminua consumul de energie şi cheltuielile pentru paza, îngrijirea lor etc.; 

- dacă întreprinderea arendează încăperi, trebuie să studieze posibilitatea de încheiere a 

unui nou contract cu proprietarul arendei, în care să se prevadă condiţii economice noi sau, în 
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caz contrar, să se renunţe la contract; să se găsească posibilităţi de arendare a unor încăperi de la 

alt arendator în condiţii mai avantajoase; 

- examinarea posibilităţii de utilizare a încăperilor libere pentru organizarea unor noi 

tipuri de activitate, mai avantajoase, posibil, în cooperare cu alte întreprinderi şi organizaţii; 

- examinarea variantelor de centralizare al activităţii întreprinderii din contul transferării 

subdiviziunilor într-o singură încăpere sau un număr mai mic de încăperi pentru eliberarea 

spaţiului suplimentar; 

- darea în arendă a parcelelor de pământ în folosul creditorilor, clienţilor, altor 

organizaţii. 

Schema 2. Etapele de reducere a investiţiilor capitale: 

- stoparea proiectelor de investiţii, ce au devenit mai puţin eficiente din cauza modificării 

factorilor externi de piaţă, examinarea posibilităţii de restituire a unei părţi considerabile din 

mijloacele investite; 

- modificarea graficelor de efectuare a investiţiilor cu scopul de a diminua povara 

monetară riscantă prin revederea etapelor de investiţii capitale în legătură cu schimbarea unor 

circumstanţe externe; 

- determinarea posibilităţii de transmitere a obiectelor de construcţie nefinisate sau de 

atragere a investitorilor terţi pentru încheierea rapidă a construcţiilor şi darea obiectelor în 

exploatare; 

- conservarea obiectelor de construcţie capitală în scopul reducerii cheltuielilor curente 

pentru întreţinerea lor; 

- reorientarea proiectului investiţional ineficient spre o nouă activitate, posibil, în 

cooperare cu alţi investitori etc. 

Schema 3. Raţionalizarea rezervelor de producţie; 

- micşorarea volumului rezervelor intangibile prin convenire asupra unui termen mai 

scurt de executare a comenzilor de livrare şi primirea regulată a materialelor; 

- repartizarea rezervelor după gradul lor de importanţă pentru activitatea stabilă a 

organizaţiei, micşorarea volumului rezervelor care critice pentru funcţionarea întreprinderii; 

- stabilirea tipurilor şi cantităţii materialelor (detaliilor, mărfurilor) supranormative, ce 

nu se folosesc în producţie sau a rezervelor ce s-au format de pe urma închiderii unităţilor de 

producţie nerentabile sau a învechirii stocurilor de mărfuri (materiale), produse finite etc.; 

- reducerea cheltuielilor legate de păstrarea resurselor materiale; 

- stabilirea numărului de consumatori potenţiali de resurse materiale, în primul rând, a 

creditorilor-furnizori şi clienţilor-cumpărători; 
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- vânzarea resurselor materiale şi produselor finite supranormative sau transmiterea lor 

în contul stingerii obligaţiilor faţă de creditori; 

- examinarea posibilităţilor de vânzare a stocurilor învechite, mărfurilor şi articolelor 

necorespunzătoare condiţiilor cu scăderi de preţ, pentru a obţine mijloace suplimentare şi a 

reduce cheltuielile de păstrare; 

- determinarea posibilităţilor de prelucrare, restabilire a calităţii mărfurilor învechite în 

scopul vânzării lor la preţuri mai înalte. 

Schema 4. Raţionalizarea procesului de producţie: 

- închiderea unităţilor de producţie nerentabile pentru a elibera resursele materiale, 

personalul, utilajul şi spaţiul de producţie al acestora; 

- reducerea duratei ciclului de producţie din contul aplicării unor tehnologii moderne; 

- ridicarea calităţii produselor fabricate prin implementarea controlului asupra calităţii 

operaţiilor cu utilizarea noilor tehnologii; 

- majorarea cantităţii de producţie la sectoarele rentabile din contul concentrării în 

aceste sectoare a resurselor de materiale şi de muncă; 

- reorientarea producţiei nerentabile spre fabricarea unor produse noi mai avantajoase, 

cu cerere pe piaţă, prin cooperare cu alte întreprinderi şi atragerea mijloacelor de la investitori; 

- sistarea fabricării produselor pentru „depozit”; 

- reducerea locurilor de muncă în corespundere cu reducerea volumului vânzărilor; 

- sistarea tipurilor de activitate pentru deservirea producţiei de bază (reparaţii, 

transport, fabricarea articolelor necorespunzătoare profilului etc.), cu transmiterea lor către 

companiile specializate etc.; 

- încheierea diverselor acorduri privind cedarea din partea creditorilor (diminuarea 

sumei totale a datoriilor, scutirea de plată). 

Schema 5. Accelerarea rotaţiei mijloacelor băneşti: 

- crearea sistemului de stimulente (reduceri, scăzăminte) pentru clienţii care procură 

produsele întreprinderii, în scopul accelerării plăţilor pentru producţie (aplicarea achitării în 

avans, achitarea plăţii înainte de termenul prevăzut în contract, achitarea plăţii la timp); 

- crearea sistemului de stimulente (reduceri, scăzăminte) pentru clienţii care măresc 

volumul achiziţiilor de produse şi achită la timp plăţile respective; 

- aplicarea sistemului de plăţi pentru managerii responsabili pentru desfacerea 

producţiei, în funcţie de volumul încasării mijloacelor băneşti de la clienţii cu care lucrează; 

- examinarea posibilităţilor de vânzare/cedare a datoriei de debitor băncii proprii 

(operaţii factoring) sau creditorilor; 
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- examinarea relaţiilor cu clienţii consumatori de produse ale întreprinderii, a stării lor 

financiare din punctul de vedere al apariţiei unor riscuri posibile şi stabilirea, în funcţie de 

acestea, a limitelor de creditare comercială etc. 

Schema 6. Reducerea cheltuielilor în cadrul activităţii de producţie şi comerciale: 

- reducerea cheltuielilor economice generale din contul cheltuielilor pentru transport, a 

cheltuielile de reprezentanţă, pentru deplasări, pază etc.; 

- implementarea tehnologiilor cu consum redus de resurse; 

- simplificarea structurii organizatorice în scopul de a lichida nivelurile excedentare şi 

reducerea cheltuielilor pentru remunerarea personalului administrativ; 

- introducerea unui control mai strict asupra consumului de resurse energetice; 

- efectuarea achiziţiei de materiale în comun cu alţi cumpărători de la acelaşi furnizor 

în scopul obţinerii reducerilor la preţ, a reducerii cheltuielilor de transport şi a altor cheltuieli; 

- reducerea cheltuielilor din contul integrării cu furnizorul, cu clienţii sau alţi 

producători; 

- îngustarea sferei proprii de producţie prin cedarea unei parţi a ciclului de producţie 

sau a lucrărilor auxiliare altor producători; 

- reducerea cheltuielilor pentru reclama producţiei, revăzând bugetul respectiv, 

determinarea faptului cum se îmbină cheltuielile pentru reclamă cu majorarea volumului de 

vânzări, găsirea celor mai eficiente tipuri de reclamă, găsirea unor posibilităţi de achitare a plăţii 

pentru reclamă prin barter etc.; 

- ridicarea gradului de  mecanizare a procesului de producţie şi reducerea volumului de 

muncă manuală; 

- selectarea minuţioasă a materiei prime şi a componentelor cu anumite caracteristici 

tehnice; 

- reducerea cheltuielilor pentru procurarea materiei prime şi a materialelor; 

- înlocuirea materialelor de import cu articole similare de producţie autohtonă; 

- utilizarea unor componente mai ieftine, acolo unde acest lucru e posibil; 

- introducerea unor modificări de ordin constructiv şi tehnologic în produsele pe care le 

fabrică întreprinderea pentru a avea posibilitatea de a se trece la materiale noi sau mai ieftine 

(pentru sporirea calităţii); 

- implementarea unor forme progresiste de remunerare, ce asigură creşterea 

productivităţii muncii lucrătorilor în scopul de a reduce cheltuielile la unitate de produs; 

- reducerea volumului de deşeuri materiale şi examinarea posibilităţii de utilizare a 

acestora pentru producerea unor articole conexe etc. 

Schema 7. Scăderea refluxurilor de mijloace băneşti: 
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- divizarea furnizorilor pe categorii după gradul importanţei lor pentru activitatea 

organizaţiei pentru a se stabili priorităţile la achitarea datoriei creditoare; 

- prelungirea termenelor de plată în cazul unor furnizori mai puţin importanţi; 

- găsirea unor furnizori de alternativă ce propun condiţii mai avantajoase sau produse 

mai calitative, pentru a diminua cheltuielile de producţie. 

Schema 8. Restructurarea datoriilor creditoare: 

- întocmirea listei creditorilor, datoriile faţă de care trebuie stinse completamente sau 

parţial, în primul rând (datoriile cu termen depăşit constituie mai mult de trei luni); 

- determinarea posibilităţii de prelungire a termenului de plată a datoriei cu achitarea 

unei prime suplimentare în scopul de a asigura achitarea la timp în viitor etc.; 

- stingerea datoriei către creditori cu activele debitorului (resursele materiale, produsele 

întreprinderii, servicii etc.); 

- reeşalonarea datoriilor creditoare; 

- găsirea unor surse suplimentare de resurse financiare (de exemplu, emisia 

suplimentară de acţiuni, obligaţiuni etc.); 

- atitudinea diversificată faţă de creditori (reţinerea plăţilor în cazul unora, plata la timp 

în cazul altora); 

- încheierea acordurilor privind cedarea din partea creditorilor (diminuarea sumei totale 

a datoriilor, scutirea totală sau parţială de plata dobânzilor, reducerea cotei procentuale, 

amânarea plăţilor, anularea penalităţilor, reeşalonarea plăţilor); 

- transmiterea datoriei şi obligaţiilor asigurate în schimbul reducerii sumei datoriilor, a 

dobânzilor, prelungirii termenului de stingere a datoriilor. 

Schema 9. Urgentarea încasării datoriilor debitoare: 

- intentarea acţiunilor de judecată (în special, contra clienţilor mai puţin importanţi); 

- determinarea posibilităţii şi necesităţii de stingere a datoriilor debitoare cu produsele, 

serviciile, mărfurile debitorului; 

- reautentificarea datoriei de debitor în formă de cambii; 

- estimarea solvabilităţii cumpărătorilor şi stabilirea politicii de acordare a creditelor 

comerciale (sub formă de mărfuri); 

- controlul sistematic al achitării de către cumpărători a plăţilor la datoriile amânate şi 

la cele cu termenul depăşit; 

- aplicarea sconturilor (scăzămintelor) în schimbul accelerării plăţilor (debitorilor care 

te miri dacă se vor achita în timpul apropiat, etc.); 

- vânzarea datoriei cu un scont de 10-15% părţii terţe sau unui debitor al debitorului; 

Schema 10. Restructurarea creditelor bancare: 
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- reexaminarea condiţiilor creditului (amânarea plăţii la datoria principală, reducerea 

cotei procentuale), examinarea posibilităţii de refinanţare a creditului obţinut de la altă bancă; 

- convertirea creditului pe termen scurt în credit pe termen lung; 

- încheierea unui contract de finanţare cu condiţia cedării dreptului creanțelor 

companiei (factoringului).  

Schema 11. Majorarea volumului de vânzări: 

- efectuarea cercetărilor de marketing şi urmărirea preţurilor cu ridicata la produsele 

similare pe piaţa dată şi pieţele învecinate, din regiunile apropiate; 

- determinarea grupelor de produse ce corespund cel mai bine condiţiilor noi ale pieţei, 

determinarea avantajelor competitive ale produselor proprii şi a posibilităţilor de câştig din 

vânzarea lor; 

- analiza preţului şi volumului de realizare a producţiei şi găsirea compromisului: 

scăderea preţului de livrare pentru a mări cota întreprinderii pe piaţă şi volumul vânzărilor etc.; 

Schema 12. Perfecţionarea organizării marketingului pentru majorarea volumului 

vânzărilor: 

- căutarea unor segmente de piaţă pentru produsele de profilul întreprinderii sau a 

tipurilor de produse tehnologic apropiate, la care există cerere solvabilă nesatisfăcută; 

- informarea consumatorilor cu privire la proprietăţile producţiei, calităţile şi destinaţia 

ei, punând accentul pe „părţile forte” ale producţiei; 

- formarea reţelelor de desfacere şi de dileri (contracte cu agenţii, cu cumpărătorii 

angrosişti, crearea punctelor comercială de firmă etc.); 

- formarea sistemului de deservire postvânzare a produselor; 

- implementarea sistemului de contracte cu condiţii elastice de livrare şi achitare a 

plăţilor (scăzăminte, în caz de plată anticipată, pentru executarea operativă şi exactă a condiţiilor 

contractuale, amânarea plăţii în baza creditului comercial etc.); 

- dezvoltarea unor relaţii de lungă durată cu furnizorii pentru a asigura calitatea 

livrărilor şi reducerea cheltuielilor; 

- asigurarea interesului investitorilor pentru întreprindere etc. 

Schema 13. Perfecţionarea organizării gestiunii: 

- micşorarea numărului de verigi şi niveluri administrative; 

- centralizarea şi descentralizarea funcţiilor administrative în dependenţă de condiţiile 

concrete ale producţiei; 

- elaborarea unor noi regulamente funcţionale, ce diminuează posibilităţile de dublare a 

funcţiilor; 

- disponibilizarea conducătorilor de calificare joasă sau perfecţionarea lor; 
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- crearea unor noi subdiviziuni funcţionale, responsabile de asanarea financiară a 

întreprinderii; 

- implementarea unui sistem eficient de asigurare informaţională; 

- elaborarea metodelor de motivare a personalului administrativ după rezultatele de 

activitate a întreprinderii; 

- implementarea unor măsuri pentru reducerea documentaţiei excedentare (diminuarea 

birocraţiei în aparatul administrativ); 

- perfecţionarea structurii de producţie şi organizatorice de gestiune etc. 

Schema 14. Perfecţionarea sistemului de gestiune contabilă: 

- efectuarea reevaluării bunurilor în legătură cu schimbarea condiţiilor pe piaţă; 

- întocmirea calendarului fiscal; 

- implementarea unor programe informaţionale pentru prelucrarea documentaţiei 

contabile şi prezentarea informaţiei conducerii. 

Schema 15. Reorganizarea sistemului de producţie şi gestiune: 

- divizarea organizaţiei într-o serie de companii independente; 

- transformarea celor mai rentabile unităţi de producţie în organizaţii independente şi 

lichidarea sectoarelor falimentare; 

- fuziunea organizaţiei cu alta ce are profil apropiat de producţie şi lichidarea persoanei 

juridice a debitorului; 

- comasarea (alipirea) organizaţiei la alta cu profil apropiat de producţie şi crearea unei 

noi  persoane juridice; 

- modificarea formei organizatorico-juridice a organizaţiei debitoare etc. 

Aceste scheme se pot utiliza pentru redresarea financiară a întreprinderii, permiţându-i 

conducătorului acesteia să întreprindă măsuri necesare asanării acivității companiei [1, p. 118]. 

10.2. Modalități de restructurare a datoriilor şi obligaţiilor organizaţiilor. 

Restructurarea diverselor datorii constituie un proces complex, pentru fiecare caz concret 

efectuarea acesteia depinde de condiţiile create în activitatea organizaţiei. Aici organizaţia 

debitor în raport cu debitorii se prezintă ca creditor, iar debitorul în raport cu creditorii – ca 

debitor. Momentele pozitive sau negative la efectuarea restructurării datoriilor în multe privinţe 

depind de caracterul condiţiilor contractuale încheiate anterior, de sancţiunile de amendă 

prevăzute, volumul şi tipul datoriilor sau obligaţiilor, termenele de executare sau plată, de starea 

financiară a creditorilor, cotele de refinanţare stabilite, de situaţia economică generală în ţară şi 

în regiunea respectivă [10, p. 108]. 
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Negocierile cu privire la restructurarea datoriilor (debitore şi creditoare) constituie un 

proces diplomatic şi ţine de personalitate, în multe privinţe depinde de capacitatea 

conducătorului organizaţiei-debitor şi a aparatului administrativ de a explica motivele situaţiei 

dificile create, de a demonstra prin calcule concrete perspectivele de achitare a datoriilor, 

convenabile ambilor parteneri – debitorului şi creditorului. Diferenţa dintre interesele materiale a 

părţilor reprezintă un obstacol serios în calea adoptării unei decizii raţionale. Fiecare dintre părţi 

în problema stingerii datoriilor acordă celeilalte părţi dreptul de a accepta anumite condiţii pentru 

a se ajunge la înţelegere. În cazul când părţile au poziţii rigide, se iau în considerare numai 

interesele proprii.  

De regulă, în cazul poziţiilor rigide, când se ajunge până la intentarea proceselor de 

judecată, din punct de vedere financiar sunt în pierdere ambele părţi. Caracterul negocierilor cu 

privire la stingerea datoriilor depinde de circumstanţele concrete şi chiar de calităţile personale 

ale participanţilor negocierilor. Tactica de negociere cu privire la stingerea datoriilor, pentru a se 

ţine cont de interesele ambelor părţi, poate fi următoarea [16, p. 72]: 

1. Recunoaşterea legitimităţii cererii privind datoriile şi obligaţiile respective. 

2. Confirmarea posibilităţilor de stingere. 

3. Precizarea termenelor depăşite la plata datoriilor. 

4. Stabilirea unor scheme admisibile de stingere a datoriilor, ţinându-se cont de 

condiţiile real posibile de stingere pe baza: 

- hârtiilor de valoare; 

- acordarea mărfurilor şi serviciilor; 

- trecerii datoriilor la împrumuturi speciale; 

- compensării reciproce în cazul că există obligaţii de întâmpinare; 

- posibilităţii de perfectare a gajului (cu imobile, utilaj, mijloace de transport); 

- posibilităţii de cedare a dreptului la cerere; 

- posibilităţii de chezăşie faţă de creditori (din partea băncilor, organelor puterii şi a 

altor structuri; 

-  perfectarea repetată a datoriilor la preţuri contractuale, etc. 

Restructurarea datoriilor în Codul civil poate fi considerată ca sistarea obligaţiilor prin 

inovare, adică obligaţiile se suspendă prin înţelegerea dintre părţi cu privire la înlocuirea 

obligaţiei iniţiale printr-o altă obligaţie între aceleaşi persoane, prevăzându-se un alt obiectiv sau 

modalitate de executare. 

Să examinăm separat restructurarea datoriilor debitorilor şi a datoriilor creditorilor. 

Restructurarea datoriilor debitorilor (încasarea, extragerea, reducerea). Datoriile debitoare 

înseamnă creditarea cumpărătorilor (clienţilor) de la momentul expedierii producţiei finite până 
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la transferarea plăţii pentru ea la contul de decontări al organizaţiei vânzător. Volumul datoriei 

debitoare vorbeşte despre extragerea temporară a mijloacelor din circulaţie, ceea ce provoacă 

necesitatea de resurse monetare suplimentare şi poate conduce la o stare financiară tensionată şi, 

drept rezultat, la insolvabilitate.  

Nivelul datoriei debitoare depinde de tipul producţiei fabricate sau prestare a serviciilor, 

capacitatea pieţei, gradul de saturare a pieţei cu producţia dată, de sistemul achitărilor acceptat în 

organizaţie, de politica de creditare comercială şi alte condiţii. 

În unele țări creșterea datoriilor debitoare poate fi considerată adesea dovadă a creşterii  

circulaţiei şi nu un semnal de alarmă. În Republica Moldova având în vedere gradul înalt al 

inflaţiei şi instabilitatea economică asemenea situaţie poate fi foarte periculoasă, deoarece duce 

la sporirea riscurilor financiare şi, în consecinţă, la instabilitatea financiară a organizaţiei. 

Evaluarea volumului datoriei debitoare se efectuează după datele bilanţului contabil la 

începutul şi finele perioadei de dare de seamă. Cea mai importantă este analiza datoriei debitoare 

după tipurile apariţiei ei: 

 cumpărătorii, antreprenorii şi clienţii; 

 cambiile de primire; 

 avansurile eliberate; 

 alţi debitori. 

Totuși asupra stării financiare a întreprinderii acţionează nu existenţa datoriilor debitoare, 

ci mărimea lor, forma şi, principalul, mişcarea (viteza de încasare, transformarea lor în mijloace 

băneşti). 

Evaluând datoriile cu termenul depăşit, trebuie evidenţiată în mod special partea lor ce 

poate fi atribuită la datoriile debitoare compromise şi în continuare trebuie să fie exclusă din 

analiză, deoarece nu poate caracteriza complexul patrimonial al întreprinderii ca sursă de 

acoperire a datoriilor creditare. Concomitent obligaţiile întreprinderii debitorului se sistează 

numai în cazul lichidării sale ca persoană juridică. Asemenea cauze ca lipsa mijloacelor  băneşti 

în conturile organizaţiei debitoare, starea ei financiară gravă, pentru care nu şi-a îndeplinit 

obligaţiile, în lipsa datelor oficiale despre rezerve în legătură cu lichidarea ei nu oferă dreptul de 

a considera prejudiciile suportate în rezultatul unei asemenea operaţiuni ca temei legitim pentru 

diminuarea bazei impozabile a impozitului pe venit. 

Stabilitatea stării financiare a organizaţiei în multe privinţe depinde de coraportul dintre 

datoriile debitoare şi creditoare. De aceea pentru ca starea financiară a organizaţiei să nu se 

înrăutăţească sunt necesare următoarele acţiuni [17, p. 43]: 

- să se urmărească coraportul dintre datoriile debitoare şi cele creditoare. Deoarece dacă 

datoriile debitoare depăşesc pe cele creditoare trebuie găsite noi surse de finanţare, din 
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cauza apariţiei insuficienţei de mijloace circulante pentru efectuarea activităţii de 

producţie; 

- se verifică starea achitării plăţilor la datoriile cu termenul depăşit şi datoriile curente; 

- pe cât e posibil să se orienteze spre creşterea numărului de clienţi pentru diminuarea 

riscului de neachitare a plăţilor din partea unui număr mic de clienţi monopolişti, precum şi 

pentru plata anticipată (nu mai puţin de 50% din costul producţiei) pentru produselor 

primite de către beneficiar; 

- dacă datoriile creditoare depăşesc pe cele debitoare, creşte insuficienţa mijloacelor proprii 

şi chiar a surselor de formare a rezervelor pe termen scurt. 

Analiza datoriilor debitoare trebuie începută cu stabilirea cotei datoriilor cu termenul 

depăşit, inclusiv mai mare de trei luni în volumul lor total, şi dinamica lor în comparaţie cu 

perioada precedentă (după datele din evidenţa contabilă şi datele gestiunii administrative) 

(tabelul 11.1). 

 

Tabelul 11.1.  

Analiza datoriilor debitoare 

Datoriile 

debitoare 

Rîndul din bilanţ La începutul 

perioadei de 

referinţă, miilei 

La finele 

perioadei, 

mii lei 

Ponderea datoriilor 

debitoare (%) 

La începutul 

perioadei 

La finele 

perioadei 

Pe termen scurt      

Inclusiv cu 

termenul depăşit 

     

Din acestea cu 

termenul mai 

mare de trei luni 

     

 

100
debitoare Datoriile

depãsitcu termen  debitoare Datoriile
Y

dtd
  

 

100
debitoare Datoriile

luni  treide mare mai lcu termenu debitoare Datoriile
Y1

dtd
  

unde Ydtd  - partea datoriilor debitoare cu termenul depășit 

Y
1

dtd – partea datoriilor debitoare cu termenul mai mare de trei luni 

Creşterea cotei datoriilor debitoare cu termenul depăşit, inclusi mai mare de trei luni, 

vorbeşte despre pornirea întreprinderii spre intensificarea instabilităţii ei financiare. 
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Dacă debitorii sunt mulţi, se recomandă a se stabili grupul de datornici, suma datoriilor 

cărora constituie cea mai mare parte din datoriilor debitoare (circa 80%) şi anume cu acest grup 

să se lucreze intens pentru a determina plăţile posibil să fie achitate în perioadele apropiate. 

Datoriile debitoare ale organizaţiei de rând cu încasările  (mijloacele băneşti la conturile 

de decontare) constituie una din sursele principale de executare ăn primul rând a obligaţiilor pe 

termen scurt ale organizaţiei. Deoarece obţinerea mijloacelor băneşti de la datoriile debitoare nu 

se atribuie la componenţa activelor de producţie (utilaj, valori materiale etc.) pentru a fi folosite 

la stingerea datoriilor organizaţiei debitoare. 

Transformarea datoriilor debitoare în mijloace băneşti sau diminuarea lor se poate efectua 

prin următoarele modalităţi: extragerea (perceperea)  prin proceduri judiciare, incasare  - 

transferul binevol de către debitor a mijloacelor băneşti, prin restructurarea datoriilor pe care le 

are întreprinderea. 

Perceperea datoriilor de la debitor în cazul că acesta nu doreşte să achite plăţile 

contractuale se face prin intermediul judecăţii, cu titlu executoriu. 

Încasarea datoriilor debitoare înseamnă restituirea datoriilor debitoare prin transferul 

binevol de către debitor a mijloacelor băneşti pentru a fi trecute pe contul de decontări al 

organizaţiei în conformitate cu prevederile contractuale. 

Restructurarea datoriilor debitoare ale organizaţiei reprezintă transformarea datoriilor 

debitoare cu termenul depăşit în active cu lichiditate accelerată pentru sporirea solvabilităţii ei. 

Căile principal pentru restructurarea şi diminuarea datoriilor debitoare ale organizaţiei pot 

fi: 

 compensarea reciprocă a creanţelor înainte de începerea procedurilor de judecată; 

 transmiterea de către debitor în contul stingerii datoriilor a hârtiilor de valoare cu 

lichiditate accelerată (obligaţii de stat, acţiuni ale companiilor, etc.) de comun acord; 

 transmiterea de către debitor a unei părţi din bunurile sale pentru stingerea datoriilor; 

 majorarea sumei de plată anticipată pentru producţia expediată; 

 aplicarea sistemului de reduceri din costul produselor în cazul achitării plăţilor înainte de 

termen sau operative pentru producţia expediată şi reducerea sancţiunilor pentru 

întârzierea achitării.; 

 aplicarea procedurii de factoring; 

 folosirea contractului de cesiune; 

 intentarea acţiunii patrimoniale asupra debitorului la instanțele de judecată; 

 amânarea achitării datoriilor debitoare în cazul asigurării cu gaj. 
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Găsirea unor căi eficiente de sporire a lichidităţi datoriilor debitoare ale organizaţiei în 

scopul eliberării rapide a mijloacelor băneşti închise în acestea pentru stingerea datoriilor 

creditoare se explică prin necesitatea sporirii solvabilităţii întreprinderii. Să examinăm mai 

detaliat căile propuse pentru diminuarea datoriilor debitoare [27, p. 123-125]. 

1. Compensarea reciprocă presupune stingerea reciprocă a obligaţiilor întreprinderilor, de 

regulă, cu implicarea terţelor persoanelor. 

 

 
Fig. 10.6 Modalitate de stingere  reciprocă a obligaţiilor întreprinderilor cu implicarea 

persoanelor terţe 

 

Întreprinderea examinată – „A” este debitor faţă de întreprinderea „B”. Întreprinderea 

„B” are obligaţii faţă de întreprinderea „C”. Întreprinderea „C” este debitorul întreprinderii „B” 

şi are obligaţii faţă de întreprinderea „A”. În cazul acesta după examinarea obligaţiilor reciproce 

dintre aceste întreprinderi, pot fi stinse parţial sau complet datoriile debitoare apelând la metoda 

compensărilor reciproce. Compensările reciproce a datoriilor servesc metodelor răspândite de 

restructurare a datoriilor. 

 2. Transmiterea sau vânzarea de către debitor a hârtiilor de valoare cu lichiditate 

accelerată pentru stingerea datoriilor către  întreprindere– obligaţiilor  şi acţiunilor – de care 

dispune. În calitate de asemenea hârtii cu acordul părţilor pot fi folosite obligaţiunile creditare de 

stat, obligaţiunile împrumutului de stat cu diverse termene de stingere. Obligaţiunile municipale, 

acţiunile  unor companii etc. Un moment important este precizarea costului hârtiilor de valoare 

transmise (vândute); 

3. Primirea de la debitori în contul stingerii datoriilor a unei părţi din patrimoniu care se 

află în proprietatea sa: spaţiu administrativ, de producţie sau suprafeţe de depozit, utilaj de 

producţie, mijloace de transport etc. 

Bunurile primite pot fi utilizate de către organizaţie în procesul de producţie sau 

transmise creditorilor săi, ori vândute persoanelor terţe. 
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O altă variantă de stingere a datoriilor debitoare este darea în arendă (cu chirie) a 

bunurilor imobile enumerate mai sus ale organizaţiei, iar aceasta, la rîndul ei, le poate transmite 

în sub-arendă creditorilor săi ori persoanelor terţe. 

Stingerea datoriilor de debitor de asemenea se poate efectua din contul transmiterii de 

către debitor a unor valori materiale: materie primă, materiale, mărfuri etc., pe care organizaţia le 

poate folosi în procesul de producţie sau pentru stingerea datoriilor creditoare ori către persoane 

terţe. 

4. Datoriile organizaţiei insolvabile către alte organizaţii pot fi transformate în 

împrumuturi sau cambii cu lichiditate, ceea ce e mai convenabil în ce priveşte siguranţa şi 

integritatea stingerii obligaţiilor respective. 

5. O direcţie importantă pentru diminuarea volumului datoriilor debitoare este majorarea 

plăţii anticipate pentru expedierea producţiei. Mărimea acestei plăţi poate oscila esenţial în 

funcţie de caracterul interacţiunii cu consumator de producţie şi relaţiile tradiţionale cu acesta. În 

orice caz pentru clientul permanent mărimea plăţii anticipate pentru producţia expediată poate 

constitui 20-25% din costul partidei, pentru clienţii care folosesc periodic producţia întreprinderii 

– nu mai puţin de 50%, pentru clientul care procură rar producţie sau este necunoscut – 100%. 

Determinarea clientului, comanditar al producţiei, căruia i se stabileşte plată anticipată 0 – 100%, 

depinde de circumstanţele fiecărui caz aparte, de condiţiile de încheiere a tranzacţiilor, de 

posibilităţile financiare ale clientului. 

6. Stingerea datoriilor debitoare este posibilă cu ajutorul reducerilor propuse la mărimea 

datoriilor în schimbul accelerării plăţilor, mai ales în cazul plății înainte de termen sau în 

termenul stabilit. Astfel, în cazul plăţii înainte de termen reducerea poate constitui 5-7%, la plata 

în termen – 2-3%, în cazul accelerării plăţilor cu termenul depăşit – se practică anularea sau 

reducerea sancţiunilor pentru întârzierea plăţii. În acest caz folosirea reducerilor va fi mult mai 

convenabilă decât aplicarea unor împrumuturi de scurtă durată pentru stingerea datoriilor 

creditoare. Debitorii, ce pot obţine asemenea reduceri şi dimensiunile reducerilor se stabilesc 

aparte pentru fiecare caz concret. 

Pasul următor pentru diminuarea datoriilor de debitor este scurtarea perioadei de acordare 

clienţilor cumpărători de producţie a creditului marfar. Creditul marfar adesea se acordă 

clienţilor pentru 45 de zile (în străinătate acesta se acordă pe o perioadă de la 9 - 120 zile). De 

aceea reducerea perioadei calendaristice a creditului marfar este de asemenea o măsură 

importantă pentru diminuarea volumului datoriilor debitoare. Astfel, pentru clienţii permanenţi 

se recomandă nu mai mult de 30 zile, pentru clienţii care procură periodic produsele 

întreprinderii – nu mai mult de 15 zile. În fiecare caz concret în funcţie de volumul livrărilor, 

stabilitatea plăţilor aceste termene se stabilesc în mod individual. 
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Pentru clienţii permanenţi poate fi stabilit  nivelul limită a volumului datoriilor, care nu 

poate fi încălcat la efectuarea noilor cumpărături şi plăţi. 

La stabilirea mărimii reducerii, volumului creditului marfar, mărimii plăţilor anticipate, 

termenelor de achitare pentru mărfuri (producţia expediată) trebuie să se ţină cont de riscurile 

antreprenoriale. Riscurile se măsoară în unităţi: 1,0 – lipsa riscului, 0 –risc înalt. 

Riscurile diferă în următoarele tipuri: 

1. Riscuri în funcţie de caracterul clientului-consumator (R1): 

- consumatorul permanent – 0,9-0,95; 

- consumatorul periodic – 0,75-0,8; 

- consumatorul nou sau din caz în caz – 0,6-0,45. 

2. Riscul provizoriu (R2): 

- plata pentru livrare până la 0,5 luni – 0,9-0,95; 

- plata pentru livrare de la 0,5 până la 1,0 luni – 0,9-0,8; 

- plata pentru livrare de la 1,0 până la 3 luni – 0,8-0,65. 

3. Riscul teritorial (R3): 

- furnizorul şi clientul-cumpărător se află în acelaşi oraş – 1,0-0,95; 

- aceeaşi în regiuni diferite – 0,9 – 0,8; 

- aceeaşi în republici, ţări diferite – 0,8-0,7. 

Pentru determinarea riscului mediu se aplică coeficienţi ponderabili: 

Pentru R1 – 1,0; pentru R2 – 0,8; pentru R3 – 0,7. 

Aprecierea medie a riscului în cazul fiecărui debitor poate fi calculată după formula: 

R med = (R1 + 0,8R2 + 0,7R1)/ 2,5. 

Aceşti coeficienţi corectează volumul datoriilor debitoare din punctul de vedere al 

veridicităţii lor pentru stingerea datoriilor creditoare ale organizaţiei. 

Evaluarea potenţială a riscului referitor la întreaga datorie debitoare a organizaţiei se 

calculează după formula: 

R
4
 = R

1
med V1 + R

2
med V2 +... + R

n
med  Vn, 

unde n este numărul de debitori în organizaţia dată; V – volumul respectiv al datoriilor 

debitoare la fiecare debitor. 

7. Reducerea datoriilor debitoare prin procedura de factoring. O modalitate de atragere 

posibilă a mijloacelor creditare băneşti pentru achitarea datoriilor proprii este contractul de 

factoring pentru cedarea dreptului de cerere. În practica internaţională această metodă este 

cunoscută mai mult cu denumirea de factoring.  

Spre deosebire de cedarea creanţelor factoringul prevede că cumpărarea creanţei poate 

avea loc exclusiv din contul acordării unor mijloace băneşti în întâmpinare (figura 10.7).   



222 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.6. Schema finanţării prin metoda factoring 

 

După descărcarea mărfii (produselor( cu amânarea plăţii documentele de livrare se 

transmit organizaţiei creditoare, care plăteşte cu  mijloace băneşti în volum de 60 până la 90% 

din suma livrării. Mărimea sumei depinde de amploarea tranzacţiei şi riscurile legate de 

activitatea clientului. Partea rămasă neplătită a livrării minus comisioanele organizaţiei 

creditoare se transferă furnizorului după primirea banilor de la cumpărător. Astfel, organizaţia 

obţine posibilitatea să-şi planifice fluxurile financiare (să reducă datoriile debitoare) indiferent de 

disciplina de plată a cumpărătorilor, fiind convinsă că va încasa mijloacele date de la organizaţia 

creditoare în schimbul prezentării documentelor de livrare şi transportare a mărfii acceptate cu 

amânarea plăţii. 

Adesea factoringul e comparat cu creditul bancar, dar acestea au natură şi condiţii de 

efectuare diferite. Creditul se caracterizează prin termenul de achitare şi presupune stingerea sa 

peste un anumit termen, în afară de aceasta, se subînţelege depunerea gajului pentru obţinerea 

lui. 

Folosirea factoringului îi permite organizaţiei să reducă esenţial volumul datoriilor 

debitoare la sporirea vânzărilor, şi prin aceasta să-şi îmbunătăţească stabilitatea financiară. 

Bineânţeles, comisioanele organizaţiei creditoare pentru acordarea factoringului reduce din 

mărimea încasărilor, însă creşterea numărului de vânzări majorează volumul încasărilor şi 

influenţează pozitiv asupra achitării la timp a datoriilor şi asupra rezultatelor activităţii 

organizaţiei [27, p. 127]. 

Livrarea mărfii în condiții de amînare 

a prețurilor 

Datoriile debitoare 

Furnizorul – creditorul mărfii Cumpărătorul-debitor 

Cedarea 

dreptului 

de cerere a 

datoriei 

 

Finanţarea 

până la 50% 

din suma 

mărfii livrate 

 

Plata restului de 

mijloace după 

achitarea de către 

cumpărător 

minus 

comisioanele 

 

Plata pentru 

marfa livrată 

Banca (organizaţia creditoare) 
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Schema de deservire factoring are mai multe modificări, inclusiv achitarea în avans a 

plăţii în ziua de plată prevăzută în contractul de livrare. 

Restructurarea datoriilor creditoare. 

Restructurarea datoriilor creditoare ale organizaţiei constituie procesul de pregătire şi 

executare a unei serii de tranzacţii şi operaţiuni între organizaţia-debitor şi creditorii ei. 

Organizaţia debitoare, propunând diverse înţelegeri în scopul majorării esenţiale a probabilităţii 

de stingere a datoriilor, tinde, la rândul ei, să obţină anumite cedări de la creditori. Cedările din 

partea creditorilor pot include modificarea termenelor de plată, reducerea sumei totale a 

datoriilor, scăderea sau renunţarea totală la plăţile cu dobândă şi obţinerea noilor împrumuturi 

etc. 

Organele administrației publice, conform competenţei lor la nivel de stat, regional şi 

local, în scopul de a asigura în perspectivă plăţile obligatorii în bugetele respective, pot acorda 

organizaţiei debitoare facilităţi, să influenţeze asupra restructurării datoriilor. 

Datoriile creditoare includ obligaţiuni pe termen scurt şi pe termen lung [27, p. 131]. 

La datoriile creditoare pe termen scurt se atribuie  creditele şi împrumuturile bancare, 

obligaţiile pentru serviciile de deservire a mărfurilor procurate , dar neplătite, impozitele 

neachitate, avansurile primite, veniturile din perioadele viitoare, rezervele pentru cheltuielile şi 

plăţile ce urmează şi alte cheltuieli. 

Datoriile creditoare pe termen lung sunt reprezentate de creditele bancare, împrumuturile 

eliberate de diverse organizaţii creditare, de companiile de asigurare, precum şi de alte 

obligaţiuni, termenul de plată în cazul cărora depăşeşte 12 luni. 

În fiecare caz concret cauzele datoriilor creditare pot fi diferite. Dacă o mică pondere în 

structura datoriilor constituie datoriile către furnizorii de materiale şi antreprenori, bănci şi alte 

organizaţii, apoi cauzele apariţiei lor pot fi: 

 specificul producţiei, ciclul lung al producţiei şi datoriile la avansurile, primite în 

perioada confecţionării produselor; 

 insuficienţa de mijloace circulante, apariţia căreia se explică prin plata cu 

întârziere de către cumpărători a producţiei finite, renunţarea beneficiarilor la tranzacţiile 

încheiate, inconvenienţa creditelor bancare din cauza dobânzilor prea mari, precum şi prin 

creşterea permanentă a preţurilor la energia electrică, combustibil şi transport etc. 

Eficienţa restructurării datoriilor creditoare în multe privinţe depinde de realizarea 

politicii aplicate în domeniul decontărilor în relaţiile cu furnizorii, băncile, clienţii, organele 

fiscale şi alte organizaţii. 
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Metodologia restructurării datoriilor pe care le are organizaţia-debitor, ce se efectuează la 

etapa prevenirii falimentului, asanării financiare şi administrării din exterior, poate consta din 

următoarele etape: 

1. Stabilirea şi analiza componenţei datoriilor creditoare. 

2. Selectarea celor mai raţionale modalităţi de restructurare a datoriilor creditoare ale 

organizaţiei. 

3. Elaborarea planului de stingere a datoriilor existente şi a noilor obligaţiuni. 

4. Pregătirea documentelor respective privind acordurile cu creditorii şi realizarea 

acestora. 

Măsurile de asanare financiară, orientate spre restructurarea datoriilor creditoare ale 

organizaţiei, se aplică atunci, când lipsesc posibilităţile de sporire a fluxului de mijloace băneşti 

pentru stingerea datoriilor creditoare ori posibilităţile există, dar ele sunt ineficiente şi 

neconvenabile. 

Restructurarea datoriilor creditoare ale organizaţiei conduce la scăderea poverii 

(presiunii) obligaţiunilor asupra finanţelor organizaţiei în perioada curentă şi respectiv permite 

ridicarea sau restabilirea solvabilităţii ei. 

Să examinăm etapele restructurării datoriilor creditoare. 

Definirea şi componenţa datoriei creditoare. Fiecare obligaţiune, inclusiv diversele ei 

componente (suma de bază, dobânzile, penalităţile), se examinează aparte în cazul fiecărui 

creditor concret. Se întocmeşte lista creditorilor primordiali şi lista creditorilor secundari, suma 

obligaţiunilor cărora constituie 80% din datorii. Ceilalţi creditori cu 20% cote în suma datoriilor 

sunt prezentaţi ca „alţi creditori”. Însă această parte a creditorilor nu poate fi ignorată în planurile 

de restructurare a datorilor , deoarece e posibil ca unii dintre aceştia să dea în judecată şi să 

iniţieze procedura de faliment în cazul că organizaţia-debitor nu este acţionată  în arbitraj. 

Consecutivitatea stingerii datoriilor se determină din punctul de vedere al consecinţelor 

întârzierii plăţilor. Astfel, furnizorul de materiale şi materie primă pentru confecţionarea 

produselor este un creditor mai prioritar, băncile cu cerinţele lor referitoare la gaj, organele 

fiscale trebuie să fie atribuite la creditorii primordiali, la aceştia trebuie să fie atribuiţi de 

asemenea clienţii care au plătit în avans pentru produsele pe care încă nu le-au primit etc.   

După repartizarea creditorilor după urgenţă şi importanţă pentru organizaţie se stabileşte 

volumul datoriilor la fiecare creditor şi şi la fiecare tranşă. 

În continuare intervine etapa a doua.  

Selectarea celor mai raţionale modalităţi (metode, domenii) de restructurare a 

datoriilor creditoare ale organizaţiei. 
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Principalele modalităţi de restructurare a datoriilor creditoare ale organizaţiei pot fi 

următoarele [28, p. 85]: 

 amânarea şi plata în rate a datoriilor; 

 compensarea reciprocă a creanţelor; 

 transferarea datoriilor în obligaţiuni de cambie (împrumuturi); 

 încheierea acordurilor despre darea filodormei; 

 transformarea obligaţiunilor pe termen scurt în obligaţiuni pe termen lung; 

 stingerea datoriilor prin transmiterea către creditor a bunurilor debitorului; 

 stingerea datoriilor prin transmiterea către creditor a producţiei finite sau prestarea 

serviciilor; 

 reautentificarea obligaţiilor în obligaţiuni asigurate prin depunerea bunurilor în 

gaj, pentru a primi scăzăminte la datorii; 

 vânzarea datoriilor debitoare creditorului; 

 renunţarea la îndeplinirea obligaţiunilor; 

 trecerea la pierderi a datoriilor; 

 restructurarea impozitelor (de comun acord cu inspectoratul fiscal). 

Alegerea unei sau altei metode de restructurare a datoriilor creditoare ale organizaţiei 

trebuie să se facă în baza criteriului de eficienţă: efect maximal în rezultatul reducerii datoriilor 

şi cheltuieli minime.   

Alegerea metodelor depinde de specificul producţiei, de starea diverselor active ale 

organizaţiei, caracterul relaţiilor de afaceri cu diferiţi creditori. Aici nu poate fi vorba de 

recomandări generale, alegerea se face în funcţie de situaţia internă şi exterioară. 

Elaborarea planului de stingere a obligaţiunilor existente şi de plată a noilor datorii. 

Planul de stingere a datoriilor creditoare existente se elaborează în baza caracteristicii 

fiecărei modalităţi de restructurare, posibilităţilor ei de aplicare în funcţie de faptul pe cît de 

pozitiv va putea fi percepută de un creditor sau altul. 

După cum s-a menţionat mai sus, modalităţi de restructurare sunt destul de multe. Să le 

examinăm. 

Amânarea şi achitarea în rate a plăţilor. Amânarea şi achitarea în rate a plăţilor 

conform obligaţiunilor organizaţiei se pot efectua cu acordul creditorilor prin modificarea 

termenului de plată a datoriilor cu termenul depăşit. 

Sub amânare se înţelege transferarea plăţii pentru un termen de mai târziu. Plata în rate 

înseamnă divizarea plăţii în câteva plăţi mai mici, achitarea cărora se va face pe parcursul unei 
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perioade convenite de părţi. Amânarea plăţii şi achitarea în rate pot fi însoţite de o oarecare 

mărire a sumei totale conform condiţiilor unor acorduri suplimentare şi în funcţie de inflaţie. 

Compensarea reciprocă a creanţelor. Compensarea reciprocă presupune stingerea 

obligaţiunilor reciproce ale partenerilor. Ea se poate efectua cu implicarea persoanelor terţe . 

Suma datoriilor ce trebuie stinse se stabileşte cu acordul părţilor şi este considerată drept venit al 

organizaţiei, ca încasări de la realizarea produselor, dacă la compensare participă obligaţiunile de 

plată a produselor. Drept una din părţile implicate în procedura de compensare reciprocă uneori 

se prezintă organele de stat (municipale) în cazurile când datoriile organizaţiei faţă de buget au 

apărut în urma neachitării sau reţinerii plăţilor în cadrul comenzii de stat. 

Compensarea reciprocă a datoriilor este o metodă răspândită de restructurare a datoriilor, 

deoarece permite soluţionarea problemelor financiare ale organizaţiei fără atragerea unor 

mijloace băneşti suplimentare. 

Conform Codului Civil în virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să 

pretindă de la debitor executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute. Prestaţia 

poate consta în a da, a face sau a nu face. Obligaţia poate fi pură şi simplă sau afectată de 

modalităţi Pentru compensare e suficientă cererea de la una dintre părţi. Debitorul şi creditorul 

trebuie să se comporte cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, la 

momentul executării şi stingerii obligaţiei [22]. 

Obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil 

de a le produce în condiţiile legii. 

Prin urmare, compensarea e posibilă în cazul oricărei creanţe similare de întâmpinare. 

Spre exemplu, obligaţiunea de livrare a unei anumite mărfi poate fi compensată prin  

obligaţiunea de întâmpinare  pentru livrarea aceleiaşi mărfi. Creanţa bănească se compensează 

printr-o creanţă bănească etc.   

Astfel, noţiunea de „compensare” prevăzută în legislaţia civilă presupune ”stingerea 

reciprocă a unei obligaţii şi a unei creanţe opuse, certe, lichide, de aceeaşi natură şi exigibile”. 

Normele principale ce reglementează efectuarea compensărilor reciproce sunt prevăzute 

în Codul Civil, secțiunea 3 art 651-659. Conform acestor norme, pot fi delimitate câteva condiţii 

în cazul cărora compensarea reciprocă devine posibilă [22]. 

Unele şi aceleaşi persoane (agenţi economici) sunt, de regulă, participanţii a două sau mai 

multe obligaţiuni, în baza cărora apar creanţe similare de întâmpinare . În practică prin 

compensări reciproce mai frecvent se sting creanţele, ce au apărut pe baza diferitor contracte 

încheiate între unele şi aceleaşi persoane. Spre exemplu, organizaţia „A” trebuie să plătească 

întreprinderii „B” conform contractului de livrare pentru marfa primită, iar organizaţia „B”, la 

rândul ei, trebuie să plătească întreprinderii „A” conform contractului de arendă. Astfel, între 
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două întreprinderi au apărut pe baza contractelor de livrare şi de arendă creanţe reciproce de 

întâmpinare. Totodată compensarea obligaţiunilor reciproce poate avea loc şi numai în cazul unei 

singure obligaţiuni ale organizaţiei. Fiecare agent economic este debitor la o obligaţiune 

similară, iar, prin urmare, lui îi este adresată creanţa celuilalt agent economic, şi creditor la altă 

obligaţiune, creanţa căreia vine deja de la dânsul. O condiţie obligatorie a compensărilor 

reciproce este omogenitatea creanţelor de întâmpinare. 

Creanţele de întâmpinare trebuie să fie omogene după caracterul lor. Cu alte cuvinte, 

trebuie să aibă unul şi acelaşi obiect – de regulă, banii. 

Conform legislaţiei în vigoare, dacă obligaţiunea prevede sau permite stabilirea zilei de 

executare sau perioada în care poate fi executată, ea urmează să fie executată în această zi sau 

respectiv în orice moment din limitele perioadei date. Astfel, organizaţia cu datorii faţă de alte 

organizaţii are dreptul să prezinte spre compensare creanţa sa de întâmpinare, termenul de 

înaintare a căreia este stabilit, numai când intervine acest termen, şi nicidecum mai înainte. 

În cazul echivalenţei depline a creanţelor de întâmpinare acestea se sting în volum 

complet. În acelaşi timp aceste creanţe nu totdeauna sunt echivalente (egale una cu alta). În acest 

caz creanţa mai mare ca sumă se stinge doar parţial, în mărimea echivalentă cu creanţa mai mică, 

iar partea rămasă se menţine.  Cât priveşte  obligaţiunea în cazul căreia s-a prezentat o creanţă în 

sumă mai mică, apoi aceasta se sistează în volum complet. 

Pentru compensare pot fi prezentate concomitent câteva creanţe, fiecare corespunzând 

cerinţelor enumerate mai sus. 

Codul Civil al Republicii Moldova prevede diferite circumstanţele de compensare 

posibilă. Printre altele, nu este admisă compensarea creanţelor [22]: 

a) cu termenul de prescripţie expirat; această regulă nu se aplică în cazul în care termenul 

de prescripţie a expirat după data la care creanţa al cărei termen de prescripţie a expirat putea fi 

compensată; 

b) privind repararea prejudiciului cauzat prin vătămarea sănătăţii sau prin cauzarea morţii 

c) privind plata pensiei alimentare; 

d) privind întreţinerea pe viaţă; 

e) dacă obiectul prestaţiei este un bun insesizabil; 

f) cînd obligaţia s-a născut dintr-o faptă ilicită intenţionată; 

g) în alte cazuri prevăzute de lege. 

De asemenea, nu se admite compensarea creanţei exclusă prin contract. 

Efectuarea compensărilor reciproce reprezintă un act binevol şi, de regulă, nu depinde de 

dorinţa partenerului. Deasemenea pentru compensare este suficientă cererea unei singure părţi. 
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Însă această regulă poate fi limitată. După cum s-a afirmat mai sus, efectuarea compensării 

reciproce nu este posibilă în cazurile prevăzute de contract. 

Compensarea creanţelor neechivalente. 

În cazul în care creanţele supuse compensării nu sînt echivalente, se stinge doar creanţa 

acoperită integral. 

Compensarea creanţelor publice. 

Creanţa statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia creanţei fiscale, 

poate fi stinsă prin compensare numai dacă obligaţia trebuie să fie executată faţă de bugetul care 

urmează să satisfacă creanţa solicitantului compensării. 

Compensarea creanţelor cu locuri de executare diferite  

Dacă creanţele supuse compensării au locuri de executare diferite, solicitantul 

compensării este obligat să repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi prin faptul că nu poate primi 

executarea sau nu poate executa obligaţia în locul stabilit. 

Compensarea mai multor creanţe. 

În cazul în care persoana are mai multe creanţe ce pot fi stinse prin compensare, 

solicitantul compensării poate stabili creanţele care se compensează. Dacă creanţele care se 

compensează nu sînt stipulate în cererea de compensare sau cealaltă parte obiectează fără 

întîrziere, se aplică regulile privind prioritatea efectuării plăţilor. 

Compensarea în cazul cesiunii creanţei sau preluării datoriei.  

(1) În cazul cesiunii creanţei, debitorul are dreptul să opună noului creditor creanţa sa faţă 

de vechiul creditor dacă scadenţa acestei creanţe are loc înainte de primirea înştiinţării despre 

cesiune, dacă scadenţa nu este indicată sau dacă executarea poate fi cerută oricînd. 

(2) În cazul preluării datoriei, noul debitor nu are dreptul să opună o creanţă ce aparţine 

vechiului debitor. 

Compensarea în cazul obligaţiilor solidare 

(1) Debitorul solidar nu poate compensa datoria creditorului faţă de alt codebitor, cu 

excepţia părţii ultimului în datoria solidară. 

(2) Debitorul, inclusiv cel solidar, nu poate opune creditorului solidar compensarea 

datoriei unui codebitor faţă de sine, cu excepţia părţii ultimului în creanţa solidară. 

Compensarea în cazul fidejusiunii 

Fidejusorul poate opune compensarea a ceea ce creditorul datorează debitorului, dar 

debitorul nu poate opune creditorului compensarea datoriei acestuia faţă de fidejusor.În cazul că 

organizaţia se află în situaţie financiară dificilă şi acest argument este considerat insuficient, 

conducerea organizaţiei le poate explica creditorilor că dacă ei nu vor accepta cambiile date, apoi 

organizaţia poate fi lichidată. Şi în acest caz  aceşti creditori vor primi doar o parte din 
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mijloacele lor ori nu vor primi nimic. De aceea în aceste circumstanţe creditorul aproape că nu 

pierde nimic acceptând un asemenea tip de cedări. 

Transformarea datoriei şi obligaţiune sub formă de cambie. 

În cazul dat de restructurare a datoriilor organizaţia se achită pentru datoriile sale curente 

cu cambiile proprii. Cambia, astfel, reprezintă o nouă obligaţiune, ce trebuie executată în 

corespundere cu termenele nou stabilite şi adesea cu plata unor dobânzi mai mici. Aceasta 

scuteşte organizaţia de plata datoriilor în perioada dată şi respectiv contribuie la îmbunătăţirea 

activităţii companiei. 

Cu toate că beneficiarii de cambii rămân în continuare creditori „neasiguraţi”, ei obţin 

anumite avantaje. Spre exemplu, cambia întreprinderii poate fi vândută persoanelor terţe şi astfel 

să plata datoriilor respective înainte de termenul stabilit. 

În cazul că organizaţia se află în situaţie financiară dificilă şi acest argument este 

considerat insuficient, conducerea organizaţiei le poate explica creditorilor că dacă ei nu vor 

accepta cambiile date, apoi organizaţia poate fi lichidată. Şi în acest caz  aceşti creditori vor 

primi doar o parte din mijloacele lor ori nu vor primi nimic. De aceea în aceste circumstanţe 

creditorul aproape că nu pierde nimic acceptând un asemenea tip de cedări. 

Acordurile cu privire la filodormă. Metoda filodormei presupune schimbul unor  active 

ale organizaţiei în schimbul unor cedări din partea creditorilor (bunăoară, stingerea completă sau 

reducerea sumei datoriilor, scăderea dobânzii etc.). Totodată organizaţia nu trebuie să se limiteze 

doar la producţia proprie, ci, invers, trebuie să aibă în vedre orice active pe care le are în 

proprietate, inclusiv activele cu caracter neproductiv, obligaţiunile administraţiei locale, acţiunile 

altor întreprinderi, cambiile bancare etc. 

Un asemenea tip de restructurare convine organizaţiei cu o cantitate mare de fonduri fixe, 

pe care te miri dacă le va putea vinde la preţuri rezonabile în viitorul apropiat, precum şi celor la 

care cheltuielile pentru păstrare şi deservire a acestor active sunt destul de mari (bunăoară, 

organizaţiile de construcţii).  

Scutirea de plata datoriilor în schimbul pachetului de acţiuni al organizaţiei. Unul 

dintre tipurile filodormei este propunerea pachetului de acţiuni de la balanţa întreprinderii în 

schimbul unor cedări din partea creditorului. Acordul dat se încheie între creditor şi proprietarii 

organizaţiei în schimbul îmbunătăţirii stării financiare a organizaţiei. 

La organizaţiile, cărora le-ar conveni tipul dat de restructurare, pot fi atribuite cele 

proprietarii cărora sunt pregătiţi să cedeze parţial controlul asupra organizaţiei şi dreptul la 

dividende în schimbul reducerii datoriilor organizaţiei. 

La creditorii, care pot accepta acest concept, se atribuie cei, creanţele cărora faţă de 

această organizaţie constituie o parte solidă din datoriile totale ale organizaţiei. În acest caz   
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scutirea de plata datoriilor sau reducerea datoriilor devine un factor decisiv la determinarea 

destinului ulterior al organizaţiei –va fi ea lichidată sau îşi va continua activitatea. Aici de 

asemenea îşi pot manifesta interesul creditorii, care intenţionează să-şi lărgească sfera de 

activitate cu ajutorul procurării pachetelor de acţiuni ale altor întreprinderi. Spre exemplu, 

compania ce se specializează în păstrarea ţiţeiului poate scuti de plata datoriilor compania ce 

posedă o reţea de staţii pentru alimentarea automobilelor, în schimbul participării cu cotă la 

această reţea. 

Metoda cedării în ce priveşte restituirea datoriilor prin vânzarea către creditor a 

datoriilor debitoare. Drept măsură de calitate, orientată spre restabilirea solvabilităţii, poate fi 

aplicată lichidarea datoriilor debitoare prin perceperea de la debitorii organizaţiei datornice a 

creanţelor la care aceasta are dreptul. Dacă măsurile pentru perceperea datoriilor debitoare sunt 

puţin eficiente, trebuie folosite posibilităţile de cedare a drepturilor privind restituirea datoriilor. 

În acest caz sunt posibile următoarele variante: 

- pe calea propunerii drepturilor asupra creanţelor organizaţiei la licitaţie; 

- prin intermediul contractului de cesiune către persoane terţe ca cesiune de 

compensare. 

Contractul de cesiune a căpătat o răspândire largă la transmiterea de către creditor (de 

regulă, furnizor de produse şi mărfuri) a drepturilor sale asupra datoriilor debitoare a firmelor 

care se specializează în realizarea contractelor de cesiune. Contractul de cesiune se încheie fără 

acordul cu debitorul şi poate fi încheiat fără înştiinţarea ultimului. 

Stingerea datoriilor prin intermediul transmiterii către creditor a bunurilor 

debitorului. Stingerea datoriilor prin intermediul transmiterii către creditor a bunurilor 

debitorului se efectuează binevol de către debitor. Stingerea datoriilor prin bunuri se admite în 

cazul că organizaţiei îi lipsesc sursele reale de încasare a mijloacelor băneşti sau nu are 

posibilitatea să aplice alte metode. 

În contul stingerii sau reducerii datoriilor pot fi acceptate: 

- obiecte imobiliare cu caracter de producţie sau cu destinaţie social-culturală, 

construcţii nefinisate, utilaje, maşini, mecanisme şi valori materiale, ce se află la balanţa 

organizaţiei-debitor; 

- acţiunile organizaţiei-debitor; 

- obligaţiunile de stat şi obligaţiunile organizaţiei-debitor şi ale altor organizaţii; 

- obligaţiunile pentru care s-a depus gaj. 

Schimbul acţiunilor organizaţiei-debitor pe datoriile organizaţiei se efectuează prin 

emiterea şi amplasarea suplimentară a acţiunilor cu transmiterea lor ulterioară către creditori, cu 

părere de rău în Republica Moldova acest lucru contravine legislației. 
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După executarea de către organizaţia debitoare a obligaţiunilor ei galul de bunuri 

încetează. Dacă obligaţiunile nu sunt executate, bunurile gajate se percep şi se vând la licitaţie, 

iar mijloacele băneşti obţinute se transmit creditorilor. 

Trecerea la pierderi a datoriilor organizaţiei. Trecerea la pierderi a obligaţiilor 

organizaţiei referitor la obligaţiunile faţă de buget. A penalităţilor şi amenzilor, iar uneori şi 

privind datoria principală se face fără plata sau utilizarea anumitor tipuri de bunuri conform 

acordurilor respective. 

Stingerea datoriilor prin transmiterea către creditor a producţiei finite a debitorului. 

Stingerea datoriilor se poate face şi prin transmiterea către creditor cu acordul reciproc al 

părţilor a producţiei finite a organizaţiei debitoare, precum şi prin prestarea unor servicii pentru 

creditor. Costul producţiei finite, precum şi costul serviciilor se fixează de către părţi într-un 

acord special. 

Trebuie să se aibă în vedere că pentru stingerea cât mai rapidă a datoriilor creditoare 

exprimate sub forma unor avansuri şi cambii de plată primite pentru producţie trebuie redusă 

durata (accelerată) fabricarea producţiei pentru efectuarea achitării cu creditorul. Costul, calitatea 

şi nomenclatura produselor se stipulează în contractele respective încheiate cu beneficiarii. 

Înlocuirea creanţelor pe termen scurt prin creanţe pe termen lung. Înlocuirea 

datoriilor pe termen scurt prin datorii pe termen lung se face prin intermediul înţelegerii dintre 

părţi referitor la modificarea contractelor respective şi amânarea termenelor de plată pe o 

perioadă de peste 12 luni. Datorită adoptării unei asemenea decizii se îmbunătăţesc coeficienţii 

de lichiditate ai organizaţiei şi se creează o oarecare posibilitate ca în viitor să poată fi achitate 

datoriile. 

Renunţarea organizaţiei-debitor de a a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. Pentru 

restabilirea solvabilităţii organizaţiei debitoare pot fi aplicate asemenea măsuri prevăzute în 

Codul Civil ca renunţarea la îndeplinirea unor acorduri inconvenabile debitorului şi rezilierea 

unor tranzacţii încheiate de către debitor [22]. 

Renunţarea unilaterală la executarea condiţiilor contractuale de către debitor necesită 

existenţa a două criterii; 

 contractul nu este respectat în integritate sau parţial de către părţi; 

  executarea contractului va conduce la  pierderi pentru debitor în comparaţie cu 

contractele similare, încheiate în circumstanţe comparabile, ori contractul este de durată (încheiat 

pe un termen mai mare de un an), sau este calculat pentru obţinerea rezultatelor pozitive pentru 

debitor doar într-o perspectivă îndelungată, sau există alte circumstanţe care împiedică 

restabilirea solvabilităţii debitorului )bunăoară, contractul prevede obligaţia debitorului de a 



232 

 

investi sume mari ori oferirea de către acesta a unor chezăşii pentru obligaţiunile partenerului 

către persoane terţe). 

Măsurile de optimizare a complexului patrimonial al organizaţiei. La estimarea costului şi 

structurii fondurilor fixe (activelor extracirculante), rezervelor (activelor circulante) ale 

întreprinderii insolvabile trebuie efectuată clasificarea  şi aprecierea stării lor pentru a elabora 

măsurile privind utilizarea lor în continuare în cazul asanării financiare a organizaţiei. Variantele 

de utilizare posibilă a fondurilor fixe şi rezervelor pot deveni o parte esenţială a planului de 

asanare financiară a organizaţiei. 

Evaluarea fondurilor fixe şi a rezervelor se efectuează de pe poziţiile lichidităţilor, adică a 

posibilităţii de mobilizare al acestora pentru stingerea datoriilor creditoare, neatingând volumul 

de fabricare a producţiei în întreprinderea rentabilă. 

Starea fondurilor fixe ale întreprinderii poate fi caracterizată prin următorii indicatori: 

 economia de fonduri (volumul producţiei obţinute cu 1 leu fonduri fixe); 

 coeficientul uzurii fondurilor fixe; 

 coeficientul de renovare şi ieşire din funcţiune a fondurilor fixe. 

Utilizarea incompletă a fondurilor fixe, ponderea mare a utilajului nefolosit condiţionează 

nivelul scăzut al eficienţei fondurilor. 

În acelaşi timp, dacă fondurile fixe sunt uzate substanţial, indicatorul consumului de 

fonduri poate fi destul de înalt. De aceea evaluarea stării fondurilor fixe trebuie să se facă în 

dinamică pentru câteva perioade la rând şi în complex la trei coeficienţi pentru a se alege 

varianta optimă de asanare financiară a întreprinderii în privinţa fondurilor fixe.  

Starea economico-financiară a organizaţiei, solvabilitatea ei se află în dependenţă 

nemijlocită de rotaţia mijloacelor investite în active. Cu cât mai ridicaţi sunt indicatorii rotaţiei, 

cu atât mijloacele investite în active  vor aduce venit şi cu atât mai multe posibilităţi va avea 

organizaţia să-şi achite datoriile. 

Sporirea rotaţiei rezervelor vorbeşte despre gestiunea lor activă şi eficientă. Acumularea 

rezervelor conduce la încetinirea rotaţiei lor. 

Diminuarea rotaţiei producţiei finite înseamnă că organizaţia se confruntă cu probleme la 

desfacerea producţiei, sau politica în domeniul marketingului lipseşte sau nu este suficient de 

efectivă. 

Încetinirea rotaţiei rezervelor materiale vorbeşte despre reducerea volumului de 

producţie, prin urmare, de reducere a eficienţei folosirii mijloacelor băneşti şi îngheţarea 

capitalului. 

O importanţă deosebită are reducerea cheltuielilor la produsele nefinisate. 
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 Examinând unele elemente ale rezervelor (rezervele materiale, produsele finite, 

cheltuielile pentru producţia nefinisată, cheltuielile pentru etapele viitoare), acestea trebuie 

divizate pe tipuri de produse cu evidenţierea celor rentabile, nerentabile, precum şi care nu se 

folosesc în producţie (neproductive). 

Clasificarea model şi evaluarea stării fondurilor fixe şi a rezervelor, precum şi căile de 

optimizare a utilizării lor sunt expuse în figure 10.7 şi 10.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.7. Clasificarea şi căile de optimizare a stării activelor extracirculante  

[28, p. 143] 
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Fig.10.8.  Clasificarea şi căile de optimizare a stării activelor circulante [28, p. 147] 
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Din figurile de mai sus se vede că  solvabilitatea se manifestă la extinderea fluxurilor 

financiare, ce asigură producerea, realizarea produselor şi îndeplinirea la timp a obligaţiilor 

proprii. Dereglarea fluxurilor financiare conduce în primul rând la deficitul de active circulante 

şi se reflectă asupra reducerii volumului de fabricare şi realizare a producţiei, adică în final 

asupra reducerii volumului de încasări. 

Asanarea financiară a organizaţiei din contul utilizării asistenţei externe. Dacă realizarea 

completă a posibilităţilor interne nu permite ieşirea organizaţiei aflate în criză financiară să-şi 

restabilească solvabilitatea şi stabilitatea financiară în volumul necesar pentru funcţionarea  ei 

normală, în acest caz trebuie să se recurgă la ajutorul din exterior. 

Mecanismul asistenţei externe pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă 

organizaţia-debitor este orientat în două direcţii: 

 asanarea organizaţiei-debitor sub diferite forme; 

 restructurarea organizaţiei şi reorganizarea persoanei juridice debitoare. 

1. Asanarea organizaţiei-debitor 

Asanarea (din lat. sanatio – lecuire, însănătoşire) reprezintă un sistem de măsuri orientate 

spre îmbunătăţirea stării economico-financiare a organizaţiei şi realizate cu ajutorul unor 

persoane juridice şi fizice terţe în scopul de a se evita falimentul şi a se ridica competitivitatea ei 

pe piaţa de mărfuri şi servicii. 

Asanarea poate fi efectuată de către proprietarii organizaţiei, de întreprinderi creditoare 

mai puternice din punct de vedere financiar, de întreprinderi cumpărător, de alte organizaţii 

cointeresate, de bănci, precum şi de organe administrației de stat şi municipale. Dreptul prioritar 

pentru participarea la efectuarea asanării îl au proprietarul organizaţiei-debitor, membrii 

colectivului ei de muncă şi creditorii. 

Pe  baza demersului din partea doritorilor de a participa la asanare şi în cazul satisfacerii 

acestui demers arbitrajul anunţă un concurs pentru participanţii la asanare, scopul căruia este 

asanarea producţiei, ridicarea gradului de eficienţă a organizaţiei şi restructurării ei pentru o mai 

rapidă acomodare la concurenţa de pe piaţă. Restructurarea organizatorică necesită decizia cu 

privire la extinderea producţiei, efectuarea investiţiilor pentru modernizarea utilajului şi a 

tehnologiilor, înnoirea sortimentului de produse, îmbunătăţirea calităţii lor şi obţinerea 

avantajelor competitive pe piaţă. 

În condiţiile economiei de piaţă asanarea întreprinderilor are un potenţial economic 

substanţial, constituie un instrument important de reglementare a modificărilor structurale şi face 

parte din sistemul celor mai eficiente mecanisme de stabilizare financiară a întreprinderilor. 

Asanarea întreprinderii se efectuează în trei cazuri principale: 
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 înainte de intentarea de către creditori a acţiunii cu privire la faliment, dacă 

întreprinderea în încercarea ei de a ieşi din criză apelează la asistenţă externă din iniţiativă 

proprie; 

 dacă întreprinderea însăşi, adresând instanței de judecată o cerere cu privire la 

falimentul său, concomitent depune eforturi de asanare (asemenea cazuri de asanare sunt mai 

caracteristice pentru întreprinderile de stat); 

 dacă hotărîrea cu privire la asanare o ia judecata pe baza propunerilor înaintate de 

doritorii de a satisface pretenţiile creditorilor faţă de debitor şi a stinge datoriile acestuia faţă de 

buget. 

În ultimele două cazuri asanarea se efectuează în procesul de examinare a dosarului de 

faliment cu condiţia că creditorii cad de acord asupra termenelor de satisfacere a cerinţelor lor 

privind transmiterea datoriilor. 

Diapazoane mai largi al formelor de asanare sunt iniţiate de organizaţia însăşi înainte de 

intentarea acţiunii de faliment de către creditori. În acest caz aceasta poartă un caracter de 

prevenire, corespunde întocmai obiectivelor şi intereselor organizaţiei, urmăreşte scopul de 

gestiune anticriză şi se îmbină cu măsurile interne de stabilizare financiară. 

Oportunitatea efectuării asanării este condiţionată de faptul că utilizarea mecanismelor 

interne de stabilizare financiară a organizaţiei nu şi-a atins scopul şi starea de criză financiară a 

întreprinderii nu s-a schimbat prea mult ori continuă să se înrăutăţească. În funcţie de principii se 

disting concepţiile defensivă şi ofensivă de efectuare a asanării organizaţiei. 

Concepţia defensivă (de apărare) este orientată spre reducerea obiectelor de activitate 

operaţională şi investiţională ale organizaţiei, care să asigure echilibrarea fluxurilor monetare la 

un nivel mai scăzut al volumului lor. Această concepţie presupune apelarea la asistrnţă financiară 

din exterior pentru reconstrucţia respectivă a organizaţiei, în procesul căreia ea se debarasează de 

o serie de subdiviziuni structurale, de investiţiile neefectuate în mod real şi de alte tipuri de 

active în scopul stabilizării sale financiare. 

Concepţia ofensivă de asanare urmăreşte diversificarea activităţii operaţionale şi 

investiţionale a organizaţiei, ce asigură majorarea fluxului monetar net în perioada următoare din 

contul unei mai eficiente activităţi economice. În acest caz asistenţa financiară externă şi alte 

măsuri de reorganizare, promovate în procesul de asanare se folosesc pentru extinderea 

asortimentului de produse competitive, ieşirea pe alte pieţe regionale, realizării accelerate a 

proiectelor investiţionale reale începute. Concepţia ofensivă de asanare nu contravine 

parametrilor principali ai strategiei generale de dezvoltare economică a organizaţiei. Asistenţa 

externă poate fi acordată sub formă de mijloace băneşti, mărfuri (utilaje noi, materiale moderne), 

tehnologii noi, brevete şi alte resurse pentru fabricarea celor mai noi produse. 
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Formele de asanare se stabilesc în cadrul orientării ei concrete în funcţie de 

particularităţile şi situaţiei de criză a organizaţiei. 

Sunt posibile următoarele forme principale de asanare: 

 dotaţii şi subvenţii din contul mijloacelor bugetului la diverse niveluri de gestiune 

(destul de rar). În această formă se asanează în temei întreprinderile de stat (deşi legislaţia nu 

interzice susţinerea financiară de stat a întrerinderulor cu forme alternative de proprietate). 

Această formă de asanare este legată de următoarele condiţii principale: necesitatea asigurării 

dezvoltării în continuare a ramurilor prioritare ale economiei; reorientarea ramurală şi 

interramurală a activităţii întreprinderii; efectuarea măsurilor antimonopol; alte obiective din 

iniţiativa organelor autorizate săpatrimoniul statului; 

 creditarea facilitară de către stat (de asemenea selectiv şi destul de rar) Se 

efectuează, de regulă, în acelaşi grup de întreprinderi şi în aceleaşi condiţii ca şi în cazul 

precedent. Se deosebeşte doar prin caracterul restituirii resurselor financiare acordate şi prin 

regimul mai avantajos de creditare, în raport cu condiţiile pieţei financiare; 

 garanţia de stat acordată pentru creditele bancare întreprinderii supuse asanării. În 

cazul că statul nu are posibilitatea să finanţeze direct sau să crediteze întreprinderea supusă 

asanării, precum şi în cazul că criza financiară poartă caracter provizoriu şi poate fi depăşită de 

către întreprindere, dacă i se acordă asistenţă financiară, se foloseşte forma de asanare propusă 

pentru categoria de întreprinderi examinată mai sus; 

 creditul bancar cu destinaţie specială (pentru proiectul real). O asemenea formă de 

asanare se aplică, de regulă, de către banca comercială ce deserveşte întreprinderea, după un 

audit detaliat al ultimei.  Deoarece acordarea unui asemenea credit pentru asanare are un grad 

înalt de risc, cota procentuală la acesta este maximală. Pentru a exercita controlul şi a acorda 

asistenţă întreprinderii banca în cazul sumei mari a creditului include în lista condiţiilor de 

asanare cerinţa de introducere în componenţa conducerii a reprezentantului său sau a unei 

persoane autorizate; 

 asistenţa financiară din partea persoanelor terţe (persoanelor juridice şi fizice). O 

asemenea formă de asanare este mai mult caracteristică pentru organizaţiile comerciale de stat. 

Asistenţa financiară din partea persoanelor fizice, de regulă, provine de la proprietarii anumitor 

organizaţii (în cazul SRL – de la fondatori, în cazul societăţilor pe acţiuni deschise – de la 

acţionari), sau de la alţi fondatori sau acţionari. Asistenţa financiară din partea persoanelor 

juridice se poate efectua de către fondatori, furnizori, achiziţionarii de produse şi alte persoane 

(întreprinderi, cointeresate din anumite cauze în funcţionarea organizaţiei date). În scopul de a 

asigura drepturile asanatorilor se perfectează acordurile respective, în care se includ cerinţele şi 
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condiţiile de asanare (bunăoară, despre modificarea aparatului de conducere al companiei). 

Conţinutul acordurilor necesită o examinare detaliată din punct de vedere juridic şi economic; 

 emiterea de obligaţii cu garanţia asnatorului. O asemenea formă de asanare se 

aplică, de regulă, de către banca comercială ce deserveşte organizaţia, dacă din anumite cauze 

acordarea creditului bancar direct sau restructurarea datoriilor organizaţiei nu sunt posibile. În 

rolul unui asemenea garant-asanator poate să se prezinte şi compania de asigurare; 

 transformarea creditelor bancare pe termen scurt în credite pe termen lung 

(amânarea achitării creditelor bancare pe termen scurt şi a împrumuturilor). Această formă de 

asanare se foloseşte în mod obişnuit numai în cazul creditelor financiare, acordate de banca 

comercială ce deserveşte organizaţia. În procesul aplicării unei asemenea forme de restructurare 

a datoriilor la creditul pe termen lung pot fi ridicate dobânzile; 

 amânarea stingerii cambiilor organizaţiei (sub garanţaia băncii-asanatoare). 

Această formă de asanare pate fi promovată de unii deţinători de cambii cu gaj din partea băncii 

asanatoare, este posibilă cu o mică compensare bănească de o singură dată (de către banca-

asanatoare) a pierderilor de pe urma amânării stingerii cambiei de care dispune organizaţia. Este 

posibilă şi o altă formă de asanare conform cambiilor organizaţiei, atunci când banca acceptă 

cambiile organizaţiei pentru stingere cu scontare, mărimea scontului fiind determinată de comun 

acord (ori banca alocă mijloace băneşti cu destinaţie specială pentru stingerea cambiilor cu un 

scont de cel puţin 30%, de regulă 40-60%); 

 trecerea la pierderi de către creditorul-asanator a unei părţi din datorie. Această 

formă de asanare a organizaţiei se întreprinde de către creditor în cazul că cerinţa privind 

stingerea integrală a datoriei nu este reală şi va conduce organizaţia la faliment financiar. De 

regulă asanarea sub forma trecerii parţiale la pierderi a datoriilor este însoţită de un acord 

încheiat între creditor şi organizaţia supusă asanării cu privire la alte forme de compensare la 

etapele ulterioare. 

Cheltuielile pentru efectuarea asanării se stabilesc prin elaborarea unui buget special 

(buget de asanare). În mod principial aceste cheltuieli sunt considerate investiţii ale asanatorului 

în organizaţia supusă asanării în scopul de a obţine profit (direct sau indirect) în perioada imediat 

următoare. 

Un asemenea concept permite aplicarea pentru estimarea eficienţei asanării a aceloraşi 

metode ce se folosesc la evaluare a eficienţei investiţiilor reale.  

Alegerea asanatorului pentru asanarea financiară a organizaţiei debitoare are o mare 

importanţă. Asistenţa financiară din exterior nu trebuie să pună în dificultate organizaţia 

impunându-i noi obligaţiuni în locul celor vechi, ci trebuie să urmărească soluţionarea 

problemelor financiare actuale ale organizaţiei. Concomitent şi pentru organizaţia asanatoare 
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(sau a persoanelor fizice asanatoare) investirea resurselor financiare trebuie să fie de asemenea 

avantajoasă. 

Selectarea asanatorului se efectuează ţinându-se cont de următoarele criterii şi prevederi: 

1. Condiţiile de asanare (dobânda pentru acordarea mijloacelor financiare ori cota în 

profit, termenele de asanare şi restituire a mijloacelor băneşti, volumul asistenţei financiare, 

responsabilitatea pentru utilizarea cu destinaţie specială a asistenţei financiare etc.). 

2. Cerinţele înaintate de asanator privind organizarea, gestiunea şi controlul asupra 

procesului de asanare. 

3. Asigurarea cu gaj a asistenţei financiare de către organizaţia supusă asanării. 

4. Modul de participare a reprezentanţilor asanatorului la procesul de restructurare a 

datoriilor şi producţiei organizaţiei, de realizare a proiectelor investiţionale şi inovative.  

5. Condiţiile pentru sistarea înainte de termen sau limitarea asanării, de reziliere a 

contractului (acordului) cu privire la asanarea organizaţiei. 

6. Condiţiile de difuzarea a noilor produse etc. 

În calitate de asanatori ce acordă asistenţă financiară se pot prezenta următoarele 

persoane juridice şi fizice: 

a) proprietarii organizaţiei: 

- organele de stat şi municipale în cazul organizaţiilor ce se află în proprietatea lor sau 

care au pentru regiunea dată o importanţă deosebită; 

- aceleaşi organe, cota cărora în capitalul acţionar constituie nu mai puţin de 20%; 

- acţionarii (persoane juridice şi fizice); 

- fondatorii (persoane juridice şi fizice); 

b) băncile comerciale: 

- care deservesc operaţiile monetare şi de decontare ale organizaţiei date; 

Alte bănci, având anumite interese în această organizaţie. 

c) fondurile de investiţii; 

d) organizaţiile creditoare (legate prin ciclul de producţie, prin orientarea generală a 

producţiei); 

e) organizaţiile beneficiare, consumatorii de produse; 

f) organizaţiile concurente (cointeresate în funcţionarea organizaţiei date, cu acelaşi tip de 

produse, produselor de înlocuire, pentru unificarea şi consolidarea poziţiilor lor pe piaţă);  

g) persoane terţe (juridice şi fizice). 

Interacţiunea dintre organizaţiilor asanatoare (sau a persoanelor fizice asanatoare) cu 

diverse forme de efectuare a asanării organizaţiei debitoare este redată pe figura 10.9. 
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Fig. 10.9. Interacţiunea asanatorilor cu formele de asanare 
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Trecerea la pierderi a unei părţi din 

datorie de către creditor 

Întreprinderile creditoare 

Emiterea obligaţiilor de către 

întreprindere cu garanţie din partea 

asanatorului (cu conversiune ulterioară) 



241 

 

Variantele posibile de cerinţe ale asanatorilor în cazul efectuării de către dânşii  a 

asanării: 

- conducerea organizaţiei rămâne fără schimbări; 

- înlocuirea conducătorului (managerului principal) al organizaţiei; 

- modificarea componenţei consiliului de directori al întreprinderii, a  componenţei 

fondatorilor şi comisiei de cenzori; 

- modificarea structurii organizatorice a gestiunii; 

- modificarea structurii de producţie a gestiunii; 

- modificarea componenţei producţiei, serviciilor; 

- modificarea relaţiilor contractule cu diferiţi subiecţi de interacţiune; 

- variante de reorganizare a  persoanei juridice (comasare, alipire, divizare etc.); 

- înlocuirea băncii care deserveşte întreprinderea; 

- procurarea unor utilaje noi, a noilor materiale de la anumite întreprinderi din ţară şi 

din străinătate. 

2. Reorganizarea persoanei juridice 

Formele principale de reorganizare sunt: 

- fuziunea; 

- alipirea; 

- divizarea 

- tranasformarea. 

Să examinăm pe scurt fiecare din aceste forme de reorganizare a persoanei juridice în 

parte. 

Fuziunea se efectuează prin unirea organizaţiei debitoare cu altă organizaţie stabilă din 

punct de vedere financiar. În rezultatul unei asemenea fuziuni organizaţia debitoare îşi pierde 

statutul juridic independent. Se disting: fuziunea pe verticală, în procesul căreia se unesc 

organizaţii din ramuri conexe (spre exemplu, producătorii şi consumatorii de materie primă); 

fuziunea conglomerată, în procesul căreia se unesc organizaţii care nu sunt legate între ele prin 

particularităţi ramurale sau tehnologice [36, p. 138]. Motivul unei asemenea forme este de regulă 

efectul sinergetic şi, în afară de aceasta, posibilitatea ca organizaţia debitoare să-şi păstreze 

locurile de muncă şi profilul de producţie. Schematic fuziunea poate fi prezentată în modul 

următor: 

„A” – organizaţia debitoare; 

„B” – organizaţia stabilă financiar; 

„C” – organizaţia nouă; 

„A” + „B” = „C”. 
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Toate drepturile şi obligaţiunile fiecărei din ele trec la noua organizaţie în conformitate cu 

actul de transmitere. 

Alipirea (absorbția) se efectuează prin absorbția (alipirea) organizaţiei debitoare de către 

organizaţia creditoare (în cazul ultimei aceasta este una dintre formele de investiţii – obţinerea 

unui întreg complex patriminial sau a părţii principale din activele ei). Efectul de absorbție este 

legat de asemenea sinergetică. Întreprinderea în acest caz îşi pierde statutul independent, deşi ca 

persoană juridică se poate menţine în formă de organizaţie fiică. Schematic înghiţirea se prezintă 

astfel: 

„A” → „B”  =  „Ba” 

„A” – pierde statutul de persoană juridică; 

„B” – îşi menţine statutul de persoană juridică, dar în statut se fac modificări. 

Toate drepturile şi obligaţiile „A” trec la „B”. 

Sau  „A” → „B”  =  „B” + „A fiică”. 

În acest caz organizaţia „A” rămâne întreprindere-fiică persoană juridică. 

Divizarea poate fi aplicată întreprinderilor cu activitate economică (de producţie) 

multiramurală. Efectul formei date constă în faptul că din contul reducerii esenţiale a aparatului 

administrativ de gestiune, a serviciilor de producţie şi auxiliare se reduce mult suma cheltuielilor 

constante, din care cauză din contul efectului leviridjului operaţional fiecare nouă subdiviziune 

separată poate atinge mai repede nivelul de activitate fără pierderi. Subdiviziunile separate în 

procesul divizării organizaţiei obţin statutul de persoană juridică nouă, iar drepturile patrimoniale 

şi obligaţiunile trec la fiecare dintre ele în baza bilanţului divizat. Să vedem în schemă cum are 

loc divizarea. 

„A” = „K” + „L” + „M”. 

„A” – pierde statutul de persoană juridică; 

„K”, „L”, „M” – persoane juridice noi pe baza proprietăţii organizaţiei „A”. 

Transformarea în societate pe acţiuni deschisă, efectuată din iniţiativa grupului de 

fondatori, permite extinderea esenţială a posibilităţilor financiare ale întreprinderii, asigurarea 

căilor de ieşire din criză şi impulsionarea activităţii economice. O condiţie a unei asemenea 

asanări este necesitatea ca fondatorii să asigure mărimea ei minimă. 

Separarea se face în scopul de a separa partea mai sănătoasă a producţiei  ca persoană 

juridică, a majora în mod accelerat potenţialul de producţie şi obţinerea unui profit suficient 

pentru dezvoltare şistingerea datoriilor asumate. Schematic aceasta se poate prezenta astfel: 

„A” = „A
0
” + „N”. 
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O parte din drepturile şi obligaţiunile organizaţiei, conform bilanţului de divizare, trec la 

organizaţia nou creată (în cazul dat „N”). „A” reorganizată nu-şi încetează activitatea, iar în 

statutul ei se fac modificările respective. 

10.3. Programul organizaţiei ținînd cont de asanarea financiară anticriză  

În practica gestiunii anticriză se folosesc diverse metode şi concepte, care permit 

soluţionarea problemelor ce ţin de asanarea organizaţiei. Aici le vom examina, în opinia noastră, 

pe cele mai eficiente. 

Programul de asanare financiară anticriză include o serie de blocuri complexe de 

activităţi, realizarea cărora permite eficientizarea esenţială a activităţii organizaţiei. Schema 

generală a programului anticriză este redată pe figura 10.10. 

În practica gestiunii anticriză s-au încetăţenit patru blocuri complexe de activităţi (figure 

10.11 – 10.14) pentru reformarea organizaţiei în ansamblu: 

- activităţi pentru reorganizarea producţiei; 

- activităţi pentru reorganizarea finanţelor; 

- activităţi pentru reorganizarea sistemului de gestiune; 

- activităţi pentru reorganizarea sistemului de asigurare şi desfacere. 

Toate patru blocuri complexe de activităţi sunt orientate spre restructurarea sistemului 

activității producţiei, financiare, de aprovizionare şi desfacere şi activitate administrativă a 

organizaţiei, ţinându-se cont de aprecierile critico-analitice a stării economice a organizaţiei [48, 

p. 221-227]. 

Fiecare bloc complex de activităţi se compune din sub-blocuri, în care au loc sau pot 

apărea în viitor probleme privind intervenirea fenomenelor de criză. 

Blocul „Reorganizarea producţiei” include următoarele sub-blocuri: 

- fonduri fixe; 

- tehnologia de producţie; 

- fabricarea producţiei; 

- rezerve; 

- cheltuieli directe; 

- cooperarea şi lansarea producţiei; 

- dezvoltarea tehnică a producţiei. 

În blocul „Reorganizarea finanţelor” se examinează: 

- veniturile; 

- cheltuielile; 

- datoriile organizaţiei; 
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- datoriile altor organizaţii; 

- capitalul; 

- formarea preţurilor; 

- decontările monetare (circulaţia banilor); 

- distribuirea profitului. 

În cadrul blocului „Sistemele de reorganizare a gestiunii” se examinează: 

- reorganizarea organizaţiei; 

- structura de producţie; 

- structura aparatului administrativ; 

- cadrele (personalul); 

- asigurarea informaţională. 

Blocul „Reorganizarea sistemului de asigurare şi desfacere” include: 

- asigurarea tehnico-materială (aprovizionarea); 

- desfacerea producţiei; 

- marketingul; 

- relaţiile contractuale şi juridice. 

Fiecare din sub-blocurile menţionate constau din elemente mai mici, necesare pentru 

funcţionarea activităţii economice de producţie a organizaţiei. Starea anume a acestor elemente, 

prezentate în figure 10.11 – 10.14 la fiecare sub-bloc, trebuie să fie luată în considerare la analiza 

activităţii organizaţiei. 
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Fig. 10.10. Schema - bloc de gestiune anticriză a organizaţiei 

Schemele trebuie analizate la prima etapă, apoi vor fi delimitate elementele ce provoacă 

starea de criză a organizaţiei şi se va trece la elaborarea măsurilor concrete pentru asanarea 

financiară a organizaţiei. 

Analiza stării economice a organizaţiei nu poate fi completă, dacă este efectuată doar la 

nivelul rapoartelor financiare. 

Analiza financiară permite evidenţierea punctelor vulnerabile, iar în continuare trebuie să 

se facă o analiză detaliată a organizaţiei. Așa dar, Blocul I „Reorganizarea producţiei” se 

prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-1. Fondurile fixe 

Utilaje Construcţii nefinisate 

Clădiri şi construcţii Amortizarea 

Reparaţia Active nemateriale 

I-2 Tehnologia 

Mecanizarea Organizarea muncii 

Automatizarea Economia de resurse 

I-3 Fabricarea 

producţiei 

Nomenclatura produselor şi 

serviciilor 
Calitatea producţiei 

Încasările şi distribuirea 

lor Crearea noului produs 

I-4 Rezervele 

(structura şi soldul 

necesar) 

Materiale, materia 

primă Normele de rezerve 

Instrumentul Producţia finită în depozit 

Deşeurile şi utilizarea lor Producţia nefinisată 
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Fig. 10.11. Blocul I „Reorganizarea producţiei” 

Blocul II. ”Reorganizarea finanţelor” este prezentat în figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-5 Cheltuieli directe (la 

unitatea de produs) 

Muncă Resurse energetice 

Materiale Exploatarea maşinilor şi utilajelor 

Normarea Transport 

I-6 Cooperarea la 

fabricarea producţiei 

Distribuirea 

comenzilor 
Stabilirea volumului şi 

tipurilor de producţie 

pentru cooperatori 

Volumul cooperării Calitatea producţiei 

Eficienţa cooperării Cheltuieli pentru cooperare 

I-7 Dezvoltarea 

tehnică a 

întreprinderii 

Reutilarea tehnică Reconstrucţia 

Construcţii noi 

II – 1. Veniturile (sursele) 

Investiţii pe termen lung Încasări de la realizarea 

producţiei 

Amenzi, penalităţi, 

despăgubiri (primite) 

Investiţii pe termen scurt) Formarea preţurilor Avansuri 

Hârtii de valoare Mijloace băneşti de la 

întreprinderile fiice şi 

societăţile dependente 
Riscuri la operaţii 

Arendarea (darea în arendă) 

bunurilor 

Vânzarea bunurilor şi a 

valorilor materiale 
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II-2 Cheltuielile 

Constante Variabile 

Impozite şi defalcări 
Amenzi, penalităţi, 

despăgubiri pentru m 

îndeplinirea obligaţiunilor 

Dobânzi la credite Cheltuieli extrarealizare 

II-3 Datoriile 

organizaţiei (datoriile 

creditoare) 

 Furnizorii Colectivul de muncă 

Instituţiile creditare Arendatorii 

Cambiile Bugetul şi fondurile 

II-4 Datoriile altor 

organizaţii (debitorii) 

Cumpărătorii Arendaşii 

Volumul cooperării 
Întreprinderile fiice 

Cambiile 

II-5 Structura capitalului 

Capital propriu Capital de împrumut 

Credite pe termen lung 

Credite pe termen scurt 
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Fig. 10.12. Blocul II. ”Reorganizarea finanţelor” 

Aceste blocuri sunt elaborate pentru ca la analiza devierilor din activitatea organizaţiei să 

poată fi mai uşor găsite cauzele şi factorii ce conduc la aceste devieri. Iar ulterior, înţelegând 

mecanismul de apariţie a excitaţiilor, să se elaboreze sistemul de măsuri pentru ridicarea gradului 

de eficienţă a organizaţiei. Blocul III „Reorganizarea sistemului de conducere (administrativ)” 

este prezentat mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-6 Formarea preţurilor 

Preţul de cost al 

producţiei 

Formarea preţurilor în 

interiorul întreprinderii 

Pierderile Formarea preţurilor pe piaţă 

II-7 Decontări băneşti 

Casieria Plăţi pentru credite 

Achitarea cu furnizorii Achitarea cu bugetul şi fondurile 

Achitarea cu colectivul de muncă Achitarea cu consumatorii 

II-8 Distribuirea profitului 

Fondurile create conform statutului Profitul nedistribuit 

Fondul de rezervă Dividendele 

III-1.  Reorganizarea 
Fuziunea Divizarea 

Alipirea Separarea 

Transformarea 

III-2 Structura de producţie 

Repartizarea funcţiilor pe 

niveluri de gestiune 

Divizarea subdiviziunilor 

de producţie mari 

Unificarea subdiviziunilor 

de producţie 
Separarea serviciilor 

independente, auxiliare  

şi suplimentare 
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Fig. 10.13. Blocul III „Reorganizarea sistemului de conducere (administrativ)” 

 

Blocul IV „Reorganizarea sistemului de asigurare a realizării (desfacerii) producţiei este 

prezentat mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III–3. Structura aparatului administrativ  

Repartizarea funcţiilor 

administrative 

Reducerea aparatului de 

conducere 
Tehnologia de gestiune 

Examinarea componenţei 

conducătorilor de 

subdiviziuni structurale 

Reexaminarea 

instrucţiunilor de funcţie 

Dotarea tehnică a locurilor 

de muncă 

III-4.  Cadrele (personalul) 

Selectarea şi aprecierea 

cadrelor 
Asigurarea socială 

Reprofilarea personalului Disciplina de producţie 

Stimularea muncii 

IV-1 Asigurarea tehnico-materială 

Piaţa intermediarilor Normele de rezerve 

Piaţa furnizorilor Calitatea resurselor 

IV– 2. Realizarea (desfacerea) producţiei 

Piaţa consumatorilor Cumpărătorii permanenţi Cumpărătorii potenţiali 

Motivarea consumatorilor Căutarea comenzilor 

auxiliare de produse conexe 

Piaţa concurenţilor 

Piaţa intermediarilor Producţia proprie Bazele angro şi cu amănuntul 

III-5. Asigurarea informaţională 

Din cadrul companiei exterioară Distribuirea informaţiei după 

niveluri 
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Fig. 10.14. Blocul IV „Reorganizarea sistemului de asigurare a realizării (desfacerii) 

producţiei 

 

Cercetarea detaliată a diverselor aspecte de activitate a organizaţiei se efectuează cu 

ajutorul unor anchete speciale.  

Exemple de asemenea anchete, pe baza cărora are loc evidenţierea rezervelor pentru 

mobilizarea lor în scopul restabilirii stabilităţii financiare a organizaţiei, sunt redate în tabelele 

10.2 – 10.20. 

Scopul principal al acestor anchete este ca la completarea lor lucrătorii din aparatul 

administrativ să poată la prima etapă formula răspunsuri prealabile pentru adoptarea deciziilor 

ulterioare.  

 

 

 

 

IV-3  Marketingul 

Planificarea asortimentului Cerinţele cumpărătorilor 

Conjunctura pieţei şi 

pronosticarea ei Stimularea realizării 

Canalele de desfacere a producţiei Reclama, expoziţiile 

Formarea opiniei publice 

IV – 4. Relaţiile 

contractuale şi juridice 

Veniturile (sursele) 
Conţinutul contractelor cu 

clienţii şi furnizorii 

Intentarea acţiunilor contra 

debitorilor 

 
Sistemul de sancţiuni Examinarea acţiunilor intentate 

de creditori şi consumatori 

Reclamaţiile, pretenţiile 

persoanelor juridice 
Relaţiile cu inspectoratele 

Contractele de arendă, 

leasing, factoring 

Contractele pentru credite 
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Tabelul 10.2.  

Clădiri şi construcţii, conform situaţiei de la _____________  

1.Clădiri de producţie 
Nr. Denumirea Suprafaţa, 

m.p. 
 

Costul 
de 
bilanţ, 
mii lei 

Uzura 
(defalcări 
de 
amortizare 
calculate, 
mii lei) 

Suprafaţă 
nefolosită, 
m.p. 
 

Urmează Posibilităţile 
de utilizare 
pentru alte 
produse 

Să fie 
date în 
arendă 

Să fie 
vândute 

Să fie 
reconstruite 
şi reparate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          

 

Tabelul 10.3. 

 Evaluarea activității depozitelor 

2.Depozite 
Nr. Denumirea Suprafaţa, 

m.p. 
 

Costul 
de 
bilanţ, 
mii lei 

Uzura 
(defalcări 
de 
amortizare 
calculate, 
mii lei) 

Suprafaţă 
nefolosită, 
m.p. 
 

Urmează Posibilităţile 
de utilizare 
pentru alte 
produse 

Să fie 
date în 
arendă 

Să fie 
vândute 

Să fie 
reconstruite 
şi reparate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          

Tabelul 10.4.  

Evaluarea obiectelor cu destinaţie social-culturală 

3.Obiecte cu destinaţie social-culturală 
Nr. Denumirea Suprafaţa, 

m.p. 
 

Costul 
de 
bilanţ, 
mii lei 

Uzura 
(defalcări 
de 
amortizare 
calculate, 
mii lei) 

Suprafaţă 
nefolosită, 
m.p. 
 

Urmează Posibilităţile 
de utilizare 
pentru alte 
produse 

Să fie 
date în 
arendă 

Să fie 
vândute 

Să fie 
reconstruite 
şi reparate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          

Tabelul 10.5.  

Utilaj în funcţiune, conform situaţiei de la _____________ 
Nr. Denumirea Suprafaţa, 

m.p. 
 

Costul 
de 
bilanţ, 
mii lei 

Uzura 
(defalcări 
de 
amortizare 
calculate, 
mii lei) 

Suprafaţă 
nefolosită, 
m.p. 
 

Urmează Posibilităţile 
de utilizare 
pentru alte 
produse 

Să fie 
date în 
arendă 

Să fie 
vândute 

Să fie 
reconstruite 
şi reparate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Tabelul 10.6.  

Utilaj neutilizat, conform situaţiei de la _____________ 
Nr. Denumirea Marca 

 
Numărul 
de unităţi 

Costul 
de 
bilanţ, 
mii lei 
 

Uzura 
(defalcări 
calculate, 
mii lei) 
 

Numărul de unităţi cu 
utilizare posibilă 

Cheltuielile 
necesare 
(mii lei) 

Procurări 
preconizate 
(bucăţi) 

Note 

În
 c

az
u

l 
m

aj
o
ră

ri
i 

v
o

lu
m

u
lu

i 
d

e 
p
ro

d
u

cţ
ie

 
D

u
p

ă 
re

p
ar

aţ
ie

 

D
u

p
ă 

m
o

d
er

n
iz

ar
e 

L
a 

d
ar

ea
 î

n
 a

re
n

d
ă 

P
en

tr
u

 v
ân

za
re

 

P
en

tr
u

 u
ti

li
za

re
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
               
               
               

Tabelul 10.7.  

Necesarul de noi utilaje, conform situaţiei de la _____________ 
Nr. Denumirea Tipul utilajului Necesită 

(nu 
necesită) 
montaj 
(da, nu) 

Costul presupus al noului utilaj Note 
Special Unoversal În total 

(mii lei) 
Inclusiv: 
Utilajul 
(mii lei) 

Montajul 
(mii lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         

Tabelul 10..8 

 Activele nemateriale, conform situaţiei de la __________ 
Nr. d/r Tipurile Costul 

(mii lei) 
Amortizarea (mii 
lei) 

Se foloseşte 
(nu se 
foloseşte) 

Posibilitatea 
de vânzare 

Posibilitatea 
de recedare în 
cazul 
participării cu 
cotă 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Licenţă      
2 Marca comercială      
3 Brevet      
4 Produs de program      
5       
6       
7       
8       
9       

Tabelul 10.9.  

Ptroducţia fabricată, conform situaţiei de la __________ 
Nr Nomenclatura (tipul) Volumul Cota în 

volumul total 
al producţiei 
(volumul 
tipului de 
produs în 
volumul 
total) 

Rentabilitat
ea produ-
cerii tipului 
de producţie 
(preţul de 
realizare 
faţă de 
preţul de 
cost) 

Nivelul 
rebutului 
(volumul 
rebutului 
în raport 
cu 
volumul 
de 
producţie) 

Coresp
undere
a 
standar
delor 
pieţei 
(da, nu) 

Posibilitatea 
de înlocuire 
(da, nu) 

Note 
Produsului Serviciului De 

produc
ţie (mii 
lei) 

De 
realizare 
(mii lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Tabelul 10.10.  

Creditele băncii conform situaţiei de la _____________ 

Nr Contractul de credit Tipul 
creditului 

Suma în 
lei sau 
valută 

Termenul 
(de la… 
până la…) 

Dobînda 
în% 

Condiţii de 
achitare % 

Condiţii de 
achitare 
acreditului 

Gaj Existenţa 
prolongării 

Perioada 
utimei 
prolongaţiei 

Note 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 
1 Nr. Contractului de 

credit 
          

 Scopul creditului           
2 Nr. Contractului de 

credit 
          

 Scopul creditului           
 Nr. Contractului de 

credit 
          

            
 În total credite, inclusiv           
- La termen           
            
- Credite cu termenul 

depăşit 
          

 inclusiv           
 Cu termen de stingere de 

1 lună de la momentul 
cercetării 

          

            
 Cu termen de stingere de 

3 luni de la momentul 
cercetării 

          

            
 Cu termen de stingere de 

6 luni de la momentul 
cercetării 

          

            
 Cu termen de stingere în 

timp de 1 an de la 
momentul cercetării 
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Tabelul 10.11.  

Investiţii financiare pe termen scurt, conform situaţiei de la _____________ 
Nr Denumirea Numărul de 

bucăţi în pachet 
Preţul mediu al 
procurării (mii 
lei 

Volumul 
pachetului, mii lei 

Preţul de piaţă la 
momentul curent 

Valoarea de 
piaţă la 
momentul curent 

Profit 
(pierderi) (7 
– 4) 

Note (să se vân-dă 
sau să se amâne 
vânzarea) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Obligaţii        
 Seriile        
 În total        
2 Acţiuni        
 În total        
 În total portofoliu 

de investiţii 
       

Tabelul 10.12.  

Investiţii rentabile în valori materiale, conform situaţiei de la __________ 
Nr Denumirea Costul bunurilor 

conform bilanţului, 
mii lei 

Termenul contractual Suma plăţilor indicată în 
contract, mii lei 

Datorii la 
contract (mii 
lei) 
 

E posibilă Note 
 

În total De o 
singură 
dată 

Răscumpăr
area înaine 
de termen 

Modificare
a contrac-
tului 

Sistarea 
contractul
ui 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Bunuri pentru 

transmitere în leasing 
         

 a) utilaje          
 b) maşini          
2 Bunuri acordate 

conform contractului 
de închiriere 

         

 a) utilaje          
 b) maşini şi 

mecanisme 
         

 În total          

Tabelul 10.13. 

 Rezerve  materiale, conform situaţiei de la __________ 
Nr Denumirea 

materialelor 
Volumul rezervei Costul conform 

documentelor de 
evidenţă (mii lei 

Posibilitatea de utilizare a materialelor de prisos Note 

În total Inclusiv de 
prisos 

În total Inclusiv de 
prisos 

Vânzare Schimb Prelucrare Utilizare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Tabelul 10.14.  

Rezerve  de produse finite  în depozit, conform situaţiei de la __________ 
Nr Denumirea Volumul în depozit Posibilitatea de realizare (buc., m.cubi) 

Bucăţi (m. 

cubi) 

Mii lei Vânzare Schimb Prelucrare Utilizare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

Tabelul 10.15.  

Datorii creditoare, conform situaţiei de la __________ 
Creditorul Volumul datoriilor 

(mii lei) 
Termenul de 

restituire 
Varianta de 

stingere 
Note 

1 2 3 4 5 
Furnizorii     
     
     
     
În total la furnizori     
Instituţiile creditare     
     
     
În total la credite     
Bugetul     
În total la buget     
     
     
Colectivul de muncă     
Arendatorii     
     
     
În total la arendatori     
TOTAL     

Tabelul 10.16.  

Datorii creditoare, conform situaţiei de la __________ 
Debiitorul Volumul 

datoriilor (mii 
lei) 

Termenul de 
restituire 

Varianta de 
stingere 

Volumul 
datoriilor 
compromise 

Note 

1 2 3 4 5 6 
Cumpărătorii      
      
      
      
În total la 
cumpărători 

     

      
      
      
În total la debitori      
Bugetul      
În total la buget      
      
      
Colectivul de 
muncă 

     

Arendatorii      
      
      
În total la 
arendatori 

     

TOTAL      
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Tabelul 10.17.  

Formarea preţurilor, conform situaţiei de la __________ 
Nr Tipul 

producţiei 
(denumirea) 

Preţul de realizare (mii lei) în variantele Preţul 
concurenţilor 
(mii lei) 

Rezerva d 
reducere 
posibilă (preţul 
de realizare – 
preţul de cost) 
(mii lei) 

Note 
Vânzare 
angro 

Realizare 
barter 

Realizare 
cu 
amânarea 
plăţii 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        

Tabelul 10.18.  

Cadrele, conform situaţiei de la __________ 
N
r 

Nume 
Pronum
e 

Profesiune
a 

Calificaţi
a 

Necesitatea 
lucrătorulu
i 

Necesitatea 
perfecţionări
i calificaţiei 

Posibilitate
a de 
reducere 

Metodele de posibilă 
stimulare 

Not
e 

Material
ă 

Moral
ă 

Avansar
e în 
serviciu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Tabelul 10.19.  

Formarea profitului, conform situaţiei din anul 201__ 
Data 
 

Încasări de la 
vânzarea cu 
preţul de livrare 
cu TVA şi a., 
volum complet, 
mii lei 

TVA, 
accize şi 
alte 
impozite 
speciale, 
miilei 

Încasări 
de la 
realizarea 
cu preţuri 
angro, 
volum 
net, mii 
lei 

Costul 
producţiei 
realizate, 
volum 
total, mii 
lei 

Profit de 
realizarea 
producţiei, 
mii lei 

Soldul 
veniturilor 
(pierderilor) 
de la alte 
realizări, 
mii lei 

Profit de 
la 
realizarea 
totală, mii 
lei 

Soldul 
rezultatelor 
de la 
operaţiile 
extrarealizare, 
mii lei 

Venitul 
înainte de 
impozitare, 
mii lei 

Impozitul 
pe venit, 
mii lei 

Profitul 
net, mii 
lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
La 01-04            
La 01.07            
La 01.10            
Ântr-un an            
Utilizarea profitului 
Data Fondul de rezervă Profitul nedustribuit Dividende Note 
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
Pe an     
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Tabelul 10.20.  

Structura cheltuielilor directe pe tipuri de produse ,în perioada __________ 
Nr. Obiectul Costul, mii lei Gradul de 

pregătire, 
% 

Posibilitatea 
de utilizare 

Posibilitatea 
vânzării 

Posibilitatea 
de recedare 
în cazul 
participării 
cu cotă 

Planificat De facto 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        

 

Analiza informaţiei obţinute din tabelele completate sau din anumite părţi ale acestora 

poate permite conducătorilor organizaţiei sau specialiştilor-experţi să adopte măsuri eficiente, ce 

pot ajuta la evitarea crizei şi la restabilirea solvabilităţii organizaţiei. Pentru aceasta se formează 

avizul de expertiză pe baza informaţiei obţinute din tabele. În continuare se verifică posibilitatea 

şi eficienţa realizării ei pe baza calculelor şi se schiţează căile de restabilire a solvabilităţii 

organizaţiei. 
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TEMA11. ACTIVITATEA MARKETING ÎN CONDIŢIILE STRESULUI 

ORGANIZATORIC  

11.1. Analiza posibilităţilor de marketing ale companiei în stare de conversiune  

12.2. Marketingul pe piaţa consumatorilor industriali  

12.3 Marketingul pe piaţa mărfurilor de larg consum  

11.1. Analiza posibilităţilor de marketing ale companiei în stare de conversiune 

Pentru organizaţia în stare de criză informaţia despre procesele din mediul extern are o 

importanţă deosebită. Mai ales, în sectorul ei de marketing, deoarece ultimul indică direcţiile de 

producţie, nomenclatorul şi volumul produselor pentru realizare, formând, astfel, componenta de 

bază a rentabilităţii. 

Reducerea bruscă, în procesul reformelor economice, a cererii la produsele cu destinaţie 

tehnică de producţie a condus la diminuarea esenţială a volumului producţiei tradiţionale pentru 

industria constructoare de maşini (Ex: Ford, Chrysler aflate în pragul falimentului în 2008). 

Aceasta a provocat reducerea de câteva ori a personalului industrial, precum şi a pus 

întreprinderile în faţa necesităţii de a micşora numărul  constructorilor, tehnologilor, 

specialiştilor instrumentişti etc [66]. 

Întreprinderile constructoare de maşini au fost nevoite să aleagă între: 

1) a menţine eficienţa producţiei prin reducerea numărului de constructori, tehnologi, 

specialişti instrumentişti, a lichida secţiile ce aduc pierderi şi, concomitent, să renunţe la 

elaborarea şi însuşirea noilor tipuri de produse; 

2) a păstra cadrele de  constructori, tehnologi, specialişti instrumentişti, a menţine în stare 

de lucru secţiile ce asigură însuşirea intensă a noilor tipuri de produse, dar, în acest caz, să 

suporte pierderi. 

Practica arată că prima cale odată cu trecerea timpului duce la pierderi, la restrângerea 

producţiei şi la staţionări. Calea a doua este însoţită de înrăutăţirea bruscă a stării financiare, 

reţineri la plata salariului, amenzi etc. Însă, totodată, prin însuşirea intensă a producerii unor noi 

articole, treptat, se creează baza pentru majorarea volumului de vânzări, ocuparea unor noi 

segmente ale pieţei şi, în final, pentru creşterea volumului de producţie şi ridicarea gradului ei de 

eficienţă. 

Această, a doua, cale de reorganizare a întreprinderii constructoare de maşini pare a fi 

mai de perspectivă. Însă, conversiunea unor asemenea întreprinderi  trebuie să fie efectuată nu 

numai cu ajutorul mijloacelor proprii ale întreprinderii, dar şi cu participarea organelor 
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administrativ-economice centrale şi regionale/locale. În aceste condiţii creşte brusc rolul 

cercetărilor de marketing, al elaborărilor  analitice şi al pronosticurilor de dezvoltare a economiei 

şi a pieţei, atât în ansamblu pe ţară, cât şi în plan regional. Este important ca întreprinderile, 

pornind de la posibilităţile constructoare şi de producţie pe care le au, să evalueze segmentele de 

piaţă convenabile pentru poziţionarea ulterioară a mărfurilor sale şi pentru organizarea lansării 

tipurilor respective de produse. 

Problema centrală a conversiunii întreprinderii industriale este echilibrarea strategiei 

anticriză cu tehnologia şi cu marketingul. 

În ultimele decenii, coraportul dintre tehnologie şi marketing în strategia întreprinderilor 

industriale înclină în favoarea celui de la doilea factor. Aceasta se manifestă, mai ales, în 

întreprinderile americane, unde tehnologia de producţie trece în rolul de deservire a funcţiei 

marketing. 

Însă „cele mai prevăzătoare companii, inclusiv IBM şi GE, au conştientizat că problema 

constă nu în tehnologie, ci în faptul cum ele îşi orientează şi dirijează politica tehnică. Ele au 

înţeles că pentru reuşită nu trebuie să faci alegerea: ori tehnologia, ori marketingul. Principalul e 

să satisfaci cerinţele consumatorului, dar astfel, ca aceasta să ofere avantaje solide în lupta 

concurenţială. Or, să asigure aceasta poate numai tehnologia. În loc să tratezi cu dispreţ şi să 

izolezi tehnologia, aceasta trebuie introdusă în cursul principal al activităţii companiei pentru a-i 

folosi toate posibilităţile şi învingi concurenţii [34, p. 45]. 

În întreprinderea industrială, care suferă din cauza crizei, problema îmbinării 

reconstrucţiei tehnologice cu ocuparea poziţiei pe piaţă este foarte acută. Şi este necesar nu 

numai să pătrunzi pe noi segmente de piaţă, ci şi să protejezi şi să le extinzi pe cele tradiţionale. 

Aceasta presupune necesitatea estimării posibilităţilor de marketing, care în 

întreprinderea aflată în criză sunt foarte limitate. De asemenea, aceasta vorbeşte de slaba 

capacitate de conversiune a capacităţilor de producţie şi lipsa de mijloace financiare pentru plata 

reconstrucţiilor. 

O particularitate specifică multor întreprinderi constructoare de maşini este orientarea lor 

principală spre piaţa întreprinderilor de producţie şi, doar într-o mică parte, spre piaţa populaţiei. 

La mărfurile de larg consum, în volumul total al produselor fabricate de multe întreprinderi de 

acest tip, această piaţă constituie doar 10-20% şi nu are perspective de majorare bruscă fără 

investiţii capitale solide. Aceasta dă specific mediul de afaceri al întreprinderilor în proces de 

conversiune în privinţa cumpărătorilor tradiţionali şi potenţiali. Extinderea segmentului de 

consumatori ai producţiei industriale se poate prezenta drept factor stabilizator pentru 

întreprinderea industrială aflată în criză. Aceasta presupune necesitatea studierii specificului 

pieţei consumatorilor industriali. Importanţa unei asemenea analize este condiţionată de faptul 
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că, pe piaţa consumatorilor de produse industriale, întreprinderea constructoare de maşini se 

prezintă în două calităţi: 

- ca cumpărător (beneficiar) de materiale, energie şi produse cu destinaţie tehnică de 

producţie; 

- ca vânzător (furnizor) de produse cu destinaţie tehnică de producţie. 

De aici, necesitatea unei analize speciale a pieţei consumatorilor industriali ca unul din 

mijloacele de perspectivă pentru depăşirea crizei. 

Analiza posibilităţilor de efectuare a marketingului de către întreprinderea aflată în criză 

presupune studierea potenţialului ei de producţie în vederea determinării capacităţii de însuşire a 

segmentelor concrete de piaţă. La baza unei asemenea analize se află studierea predispoziţiei 

întreprinderii pentru realizarea unuia dintre următoarele, cele mai populare, concepţii marketing 

[34, p. 17]: 

1) perfecţionarea producţiei - acesta e un vechi concept tradiţional, aplicabil în două 

cazuri:  când cererea depăşeşte oferta şi când preţul de cost al mărfii este prea mare; 

2) perfecţionarea mărfii (în acest caz se pretinde extinderea desfacerii prin ridicarea 

calităţilor de exploatare a mărfii); 

3) intensificarea eforturilor comerciale - este un concept tradiţional, conform căruia cu cât 

mai activ este comerciantul, cu atât mai mare volumul desfacerii; 

4) marketingul (este o concepţie relativ nouă în activitatea antreprenorială,care porneşte 

de la afirmaţia, precum că garanţia succesului o constituie: identificarea cerinţelor pe pieţele cu 

destinaţie specială; asigurarea satisfacţiei aşteptate de cumpărători; livrarea unor mărfuri mai 

eficiente şi mai productive în raport cu cele ale concurenţilor). Esenţa acestei concepţii 

înseamnă: găsiţi cumpărătorii şi satisfaceţi cerinţele lor.  

Ţinem să subliniem, că nu trebuie confundată concepţia „intensificării eforturilor 

comerciale” cu concepţia de marketing. Eforturile comerciale înseamnă concentrarea pe 

necesităţile vânzătorului, iar marketingul este concentrarea pe necesităţile cumpărătorului; 

5) marketingul social-etic - esenţa lui constă în stabilirea cerinţelor, satisfacerea lor prin 

modalităţi competitive cu consolidarea obligatorie  a bunăstării consumatorului şi a societăţii în 

ansamblu. Această concepţie necesită îmbinarea de către antreprenor a trei factori: bunăstarea 

societatății, necesitățile cumpărătorilor, profitul întreprinderilor. 

Pe baza analizei posibilităţilor de marketing, conducerea întreprinderii aflate în stare de 

criză selectează cea mai acceptabilă concepţie  din cele menţionate anterior şi, pe baza ei, îşi 

dezvoltă activitatea de marketing. Întreprinderile în proces de conversiune se confruntă, în cazul 

dat, cu probleme legate de deservirea pieţei de mărfuri cu destinaţie industrială şi de efectuarea 

marketingului de producţie. 
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11.2. Marketingul pe piaţa consumatorilor industriali 

În gestiunea anticriză a companiei un loc central îl deţin problemele privind interacţiunea 

cu piaţa consumatorilor industriali, ca unul dintre subiectele determinante ale mediului de 

afaceri. 

Piaţa mărfurilor cu destinaţie industrială constituie totalitatea organizaţiilor şi persoanelor 

care procură mărfuri şi servicii utilizabile la producerea altor mărfuri şi servicii ce se vând, se 

dau în arendă sau se furnizează altor consumatori. 

Piaţa mărfurilor cu destinaţie industrială posedă o serie de caracteristici, care o disting 

esenţial de pieţele mărfurilor de larg consum. Este vorba de faptul că: 

1) numărul mic de cumpărători; 

2) puţinii cumpărători de mai mari proporţii; 

3) concentrarea geografică a cumpărătorilor (în anumite localităţi); 

4) cererea la mărfurile cu destinaţie industrială este determinată de cererea la 

mărfurile de larg consum; 

5) cererea la mărfurile cu destinaţie industrială nu este elastică (elasticitatea scăzută a 

preţurilor, adică modificarea preţurilor nu provoacă oscilaţia puternică a cererii); 

6) cererea la mărfurile cu destinaţie industrială se schimbă brusc: 

7) cumpărătorii de mărfuri cu destinaţie industrială sunt profesionişti. 

Factorii ce influenţează asupra cumpărătorilor de mărfuri cu destinaţie industrială îşi au 

specificul lor. 

La tratarea concepţiei de marketing în problema realizării mărfurilor în timpul încheierii 

contractelor pe primul plan se situează factorii subiectivi-psihologici. Această sferă se ia drept 

zonă principală de influenţă a agenţilor din partea furnizorului de mărfuri cu destinaţie de 

producţie asupra agenţilor beneficiarilor de mărfuri [34]. 

A. Segmentarea pieţei. 

Orice producător trebuie să ţină cont de faptul că produsele sale nu pot fi utile tuturor 

cumpărătorilor (fie aceştia întreprinderile sau populaţia). 

Producătorul trebuie să selecteze cel mai atrăgător â segment al pieţei şi să soluţioneze 

problemele privind saturarea lui cu produsele respective. 

În marketingul de producţie cel mai bine se reliefează următoarele tipuri: 

- marketingul de masă - când producătorul lansează o singură marfă şi se ocupă de 

promovarea ei în masă şi de stimularea desfacerii; 
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- marketingul de diferenţiere a mărfurilor - când producătorul lansează două sau câteva 

tipuri de produse omogene cu calităţi diferite; aceasta se face în temei pentru a crea aparenţa de 

diversitate a mărfurilor; 

Marketingul cu  destinaţie specială - în acest caz producătorul alege un anumit segment al 

pieţei şi elaborează mărfurile respective, precum şi măsurile pentru promovarea lor pe piaţă.  

Aplicativ la companiilor industriale în stare de criză, mai preferabil este marketingul cu 

destinaţie specială, care conţine următoarele acţiuni: 

1. Segmentarea pieţei: stabilirea principiilor de segmentare a pieţei; întocmirea 

profilurilor segmentelor obţinute; 

2.  Selectarea segmentelor cu destinaţie specială ale pieţei: aprecierea gradului de 

atractivitate a segmentelor obţinute; alegerea unuia sau a câtorva segmente; 

3. Poziţionarea mărfii pe piaţă: decizia cu privire la poziţionarea mărfii în fiecare din 

segmentele cu destinaţie specială; elaborarea unui complex de marketing pentru fiecare segment 

cu destinaţie specială. 

Segmentarea pieţei reprezintă divizarea pieţei în patru grupe de cumpărători, pentru 

fiecare din care pot fi necesare anumite mărfuri cu anumiţi parametri de exploatare. 

Segmentarea pieţei de mărfuri cu destinaţie industrială este mai bine să se facă: 

 după varietatea cumpărătorilor finali (militari, civili); 

 după ponderea clienţilor (mari, mici); 

 după amplasarea geografică a clienţilor (aproape, mai departe). 

În afară de aceasta, ca dominante stratificatoare pot fi aplicaţi şi alţi parametri. 

B. Poziţionarea mărfii. 

Selectând segmentul pe care trebuie să se prezinte, firma trebui să stabilească strategia de 

pătrundere pe acest segment (printre concurenţi). În figura 11.1 este demonstrat un exemplu de 

poziţionare a producţiei unei companii constructoare de strunguri pe piaţa utilajului de tăiere a 

metalului. 

Suprafeţele cercurilor sunt proporţionale cu volumul vânzărilor efectuate de către fiecare 

firmă-producător (A, B, C, D, N). 

Studiind piaţa consumatorului, firma în proces de conversiune poate alege una din cele 

două căi: 

1) de a se poziţiona alături de unul dintre concurenţi şi a începe lupta pentru cota de piaţă 

(printre altele, firma „N” poate să se plaseze lângă firma „B”, deoarece piaţa acesteia este destul 

de amplă şi poate încerca să concureze cu ea); 

2) să se poziţioneze pe o nişă neocupată a pieţei, adică să lanseze un strung cu asemenea 

parametri, care nu există nici la o altă firmă. 
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Firma în conversiune „N” poate considera că şi-a găsit nişa potenţială pe piaţă pentru 

strungurile sale, dacă: 

- dispune de suficiente posibilităţi tehnice pentru organizarea fabricării noilor strunguri 

universale; 

- preţul de cost al unui asemenea strung va fi mai mic în raport cu preţul cerut pe piaţă; 

- numărul cumpărătorilor este suficient pentru organizarea  producerii rentabile a mărfii 

date. 

 

 

 

 

                                     (2) 

 

 

                            N                                                 (1) 

                                                                                                 A      

                                                                        N                                     

                                                               B  

 

                                       D                                           C        

 

 

 

 

 

 

Fig 10.1. Schema de poziţionare a mărfurilor a patru întreprinderi producătoare pe piaţa 

strungurilor de tăiere a metalului. 

 

În figura 11.2 este arătat un exemplu de poziţionarea a produselor unei întreprinderi 

specializate în fabricarea aparatelor electrice de măsurare. Pentru aceasta, piaţa aparatelor 

electrice de măsurare este divizată în trei sectoare conform necesităţilor cumpărătorilor (T1 – de 

înaltă precizie; T2 – de clasa a doua; T3 – de clasă inferioară) şi trei grupe (P1 – întreprinderi 

mari; P2 – întreprinderi medii; P3 – întreprinderi mici).  
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Fig. 10.2. Segmentarea pieţei a aparatelor electrice de măsurare [52, p. 435] 

 

În acest caz din 9 segmente firma dată are 5 căi posibile de ieşire pe piaţa aparatelor 

electrice de măsurare: 

1) concentrarea articolelor pe un singur segment; 

2) orientarea spre cererea cumpărătorilor privind articolele de un anumit nivel al 

calităţii; 

3) orientarea spre grupul cumpărătorilor omogeni; 

4) deservirea câtorva segmente izolate (specializarea selectivă); 

5) cuprinderea întregii pieţe. 

Poziţionarea mărfii pe piaţă înseamnă a-i asigura mărfii un loc pe piaţă, deosebit de al 

altor mărfuri, şi crearea reţelei de consumatori speciali. 

Dacă firma în stadiu de conversiune decide să se concentreze asupra segmentului concret 

3P2, adică  asupra cumpărătorilor aparatelor cu precizie  de clasa a doua, apoi în acest caz ea 

trebuie să cunoască toate aparatele de acest tip propuse în prezent pe segmentul concret de piaţă 

– 3P2 de către alte întreprinderi. Apoi trebuie să efectueze chestionarea cumpărătorilor (inclusiv 

potenţiali) referitor la preferinţele lor privind anumite calităţi ale aparatelor electrice de măsurare 

(dimensiune, preţ etc.). Şi pe această bază să formeze programul marketing de producţie pentru 

segmentul concret de piaţă. 

Ieşirea pe o nouă piaţă multe întreprinderi o încep cu deservirea unui anumit segment, iar 

apoi îşi lărgesc zona marketingului. Cât priveşte întreprinderile industriale, care se află în stare 

de criză, apoi acestea nu dispun de timp pentru însuşirea treptată a noilor segmente de piaţă. De 

aceea ele sunt nevoite să pătrundă concomitent în câteva segmente, promovând în paralel 

activitatea marketing, cercetări ştiinţifice şi modificându-şi articolele tradiţionale sau organizând 

producerea noilor articole. Totodată specificul pieţei industriale  constă în inerţia ei şi în gradul 

înalt de coordonare între cerere şi ofertă. Aici sunt foarte rar agiotajul cererii, caracteristic pentru 
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piaţa mărfurilor de larg consum. Totuşi, reducerea cererii poate interveni mai brusc decât pe 

piaţa mărfurilor de larg consum. Aceasta impune firma aflată în conversiune să-şi creeze o 

anumită rezervă de produse pentru cazurile de reducere bruscă a livrărilor către consumatorii 

industriali, precum şi către beneficiarii de stat şi municipali. 

11.3. Marketingul pe piaţa mărfurilor de larg consum 

Un mijloc important pentru stabilizarea procesului reproductiv în cadrul companiei aflate 

în stadiu de conversiune este majorarea în volumul vânzărilor a cotei mărfurilor de larg consum. 

Aceasta se explică prin faptul că populaţia ca consumator dispersat reduce lent cererea. Cererea 

sporită brusc la unele articole nu poate destabiliza întreprinderea industrială, deoarece ea, de 

regulă, are încheiate contracte cu cumpărătorii angrosişti, care se prezintă ca un fel de tampon 

între producător şi consumatorul final. Incapacitatea întreprinderii industriale de a completa 

rapid un asemenea segment de consum în extindere bruscă poate duce la apariţia pe acesta a 

concurenţilor. Aceasta trebuie să fie principala preocupare  a pronosticatorilor din cadrul 

serviciului marketing, pentru ca structurile de producţie să fie din timp informate despre 

perspectivele apariţiei unor comenzi de proporţii la produsele respective. 

De menţionat că în economia tranzitorie asemenea salturi neașteptate a cererii din partea 

populaţiei pentru anumite mărfuri pot fi destul de frecvente. Spre exemplu, reforma comunal-

locativă efectuată în Republica Moldova a provocat o creştere bruscă a cererii la contoarele de 

apă, contoarele consumului de gaze, cazanelor de încălzire autonomă.  

Extinderea producţiei de automobile a provocat creşterea considerabilă a cererii la 

„articolele consumabile” respective – filtre de ulei, aer, benzină, protectoare pentru roţi, 

amortizoare, caboate de frână, etc. 

Asemenea salturi ale cererii  la mărfurile de larg consum le oferă companiilor aflate în 

conversiune posibilitatea de a-şi compensa lacunele (din volumul vânzărilor) pe piaţa 

consumatorilor industriali şi din contul acestei posibilităţi de depăşire a crizei. 

La general mărfurile de larg consum de regulă se divizează în următoarele grupe: 

1) cu cerere cotidiană; 

2) de selecţie preventivă (adică asemenea mărfuri pe care cumpărătorul le poate compara 

cu altele similare); 

3) cu cerere specială (automobile scumpe, tehnică de uz casnic, inventar sportiv etc.); 

4) cu cerere pasivă (sunt mărfurile, despre care cumpărătorul nu este informat). 

Selectarea pieţelor cu destinaţie specială reprezintă pronosticarea celor mai accesibile 

pentru posibilităţile de producţie ale companiei în conversiune din punctul de vedere al atingerii 

obiectivelor propuse şi asigurării cu resursele necesare, posibilităţii de expediere a producţiei etc. 
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Realizarea conceptului marketing, ca element al gestiunii anticriză, aplicativ la 

organizaţia de producere a mărfurilor de larg consum, presupune promovarea unui întreg 

complex de măsuri interdependente (figura 11.3). 

În cazul companiei în conversiune problema centrală în acest proces este finanţarea 

activităţii de marketing, precum şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice de proiectare şi pregătire 

tehnologică a întreprinderii. Deoarece întreprinderea industrială în stare de criză dispune de 

resurse financiar extrem de limitate, ea este nevoită să efectueze cercetările în domeniul 

marketingului pe sectoare, urmând ca ulterior să adopte deciziile de finanţare a cercetărilor. 

Concomitent, însă, starea de criză nu oferă timp pentru căutarea îndelungată a soluţiilor de 

marketing şi pregătirea pentru lansare a mărfurilor respective cerute de populaţie. Aceasta face 

necesară comasarea procesului de selectare a pieţelor cu destinaţie specială şi poziţionare pe 

acestea a produselor companiei. Un factor favorabil esenţial pentru însuşirea de către companiei 

în conversiune a pieţelor mărfurilor de larg consum îl constituie tradiţiile existente de activitatea 

sistematică în domeniul calităţii producţiei. Aceasta le conferă unor asemenea companii un 

avantaj considerabil în raport cu alţi agenţi ai mediului de afaceri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.3. Conceptul marketing faţă de producerea mărfurilor de larg consum [52, 

440] 
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Extinderea posibilităţilor pentru cercetările de marketing a pieţelor străine le oferă 

companiilor în conversiune şansa de utilizare a acestui canal pentru susţinerea şi dezvoltarea 

producţiei. Cercetările ştiinţifice şi tehnologiile moderne le poate asigura un cadru favorabil 

pentru pătrunderea pe segmentele de piaţă din străinătate. În afară de aceasta, în condiţiile 

mediului de afaceri instabil, din cauza proceselor tranzitive, însușirea pieţelor străine poate avea 

un rol stabilizator considerabil. La ieşirea pe pieţe străine trebuie să se ţină cont de faptul că 

companiile producătoare vor trebui să se confrunte cu cumpărătorii angrosişti ai mărfurilor de 

larg consum. Aceasta presupune capacitatea producătorului de a executa în termene reduse 

comenzile pentru  livrarea unor partide şi cantităţi mari, adică necesitatea de a funcţiona în regim 

neuniform (într-o perioadă – reducerea volumului de producţie, în alta – majorarea lui de mai 

multe ori). Totodată o importanţă deosebită în activitatea de export are asigurarea calităţii 

prevăzute în contract la mărfurile livrate și implementarea standardelor de calitate, ceea ce în 

condiţiile de restrângere a structurilor tehnologice de producţie actuale ale companiilor 

industriale constituie o problemă importantă. 

Recapitulare 

1. Unul din canalele importante de interacţiune a companiei cu mediul de afaceri 

este activitatea marketing, care în condiţiile de criză este foarte limitată în timp şi ca mijloace 

financiare. 

2. În cadrul companiei problema centrală este echilibrarea marketingului şi a 

tehnologiilor; pe măsura realizării conversiunii şi adaptării companiei la condiţiile de piaţă are 

loc permutarea accentului pe cea de a doua componentă. 

3. O particularitate a multor companii este orientarea tradiţională spre piaţa 

consumatorilor industriali şi comanda de stat. Aceasta în condiţiile declinului industrial general 

formează cerinţe speciale faţă de marketingul pe segmentele de piaţă tradiţionale şi noi. 

4. Pentru companiile industriale aflate în situaţie de criză segmentarea pieţei şi 

poziţionarea mărfurilor capătă parametri strict limitaţi; concomitent activitatea pe piaţa 

consumatorilor industriali, a populaţiei, comenzii de stat şi beneficiarilor municipali trebuie să 

fie esenţial diferenţiată. 

5. În cazul companiilor în proces de conversiune o pârghie de perspectivă pentru 

depăşirea crizei poate fi ieşirea pe pieţele din străinătate atât cu produse tradiţionale, cât şi cu 

articole noi. Aceasta necesită din partea conducerii lor aducerea producţiei în corespundere cu 
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standardele internaţionale şi căutarea activă a partenerilor de operaţiuni export-import, în temei 

distribuitori străini. 
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TEMA 12. GESTIUNEA COMPETITIVITĂŢII COMPANIEI 

12.1. Gestiunea competitivităţii prin elaborarea și implementarea strategiei adecvate 

condițiilor de piață  

12.2. Managementul calităţii în cadrul companiei 

12.3. Conceptul integrativ faţă de managementul calităţii şi a eficienţei acestuia 

 

12.1. Gestiunea competitivităţii prin elaborarea și implementarea strategiei adecvate 

condițiilor de piață 

Un aspect cheie al interacţiunii organizaţiei în stare de criză cu mediul de afaceri îl 

constituie gestiunea competitivităţii. 

La modul general competitivitatea înseamnă capacitatea de a-i depăşi, a-i întrece pe alţii. 

Putem vorbi de competitivitatea companiilor, mărfurilor, teritoriilor. 

Gestiunea competitivităţii companiei în perioada de tranziţie, ca una din sferele ei de 

interacţiune cu mediul de afaceri, se compune din următoarele blocuri principale: elaborarea 

strategiei generale de comportament în mediul schimbător de afaceri; gestiunea calităţii în 

condiţiile de modificare a seriilor de produse (când se reduce esenţial volumul de producţie şi se 

restrâng procesele tehnologice); pătrunderea pe piaţă cu noi produse. 

Gestiunea competitivităţii companiei aflate în stare de criză presupune elaborarea 

strategiei şi a tipului de comportament în interacţiunea ei cu agenţii mediului de afaceri. Există 

mai multe clasificaţii privind comportamentul competitiv al companiei în mediul extern. În temei 

acestea se reduc la următoarele tipuri [48, p. 221]: 

1) folosirea efectului de amploare; 

2) lansarea produselor cu calităţi unice; 

3) lansarea unui produs radical nou; 

4) completarea nişelor de piaţă prin însuşirea unor noi tipuri de servicii. 

Pentru companiile în conversiune cu mijloace financiare strict limitate preferabil poate fi 

considerat cazul al doilea de comportament, şi anume: adaptarea la  segmentele înguste ale pieţei 

extinse cu ajutorul lansării unor produse cu calităţi unice. Atingerea acestui scop este garantată 

de dotarea lor tehnologică modernă şi cultura de producţie avansată. Următorul pas în 

interacţiunea cu mediul de afaceri poate fi tipul al treilea de comportament competitiv, şi anume: 

lansarea pe piaţă a unui produs radical nou. Aceasta e în puterea doar a companiilor industriale  

avansate din punct de vedere tehnic, ca rezultat al conversiunii lor pe etape. 



271 

 

Competitivitatea mărfii cu caracteristicile ei relative poate fi apreciată numai prin 

compararea calităţilor ei utile cu însuşirile şi calităţile mărfurilor concurente în condiţiile 

concrete de consum. 

Existenţa unui anumit bloc de calităţi utile în îmbinare cu preţul de livrare constituie 

temei pentru determinarea domeniului de competitivitate a mărfii date.  

Crearea articolelor care nu au analogii conform destinaţiei lor, reprezintă una dintre 

variantele pentru atingerea gradului cel mai înalt de competitivitate. Un asemenea produs 

principial nou este orientat spre satisfacerea unor cerinţe sociale noi şi poate fi apreciat destul de 

înalt, deoarece nu există cadrul pentru compararea preţurilor. Această cale se numeşte strategia 

de evitare a concurenţei. Unul din mijloacele realizării ei este formarea noilor necesităţi. Aceasta 

se efectuează, de regulă, prin dezvoltarea necesităţilor existente, extinderea lor, elaborarea noilor 

articole. 

Apariţia pe piaţă a unor articole cu grad înalt de rentabilitate pentru producător atrage pe 

noua piaţă alte companii, care anterior nu s-au ocupat de elaborarea unor asemenea produse. 

Concomitent, dacă piaţa continuă să se extindă, iar posibilităţile întreprinderii, din cauza 

deficitului de mijloace financiare cauzat de criză, nu mai satisfac cererea în creştere,  apoi 

concurenţii pot, din contul extinderii producţiei proprii şi al dumpingului să elimine iniţiatorul de 

pe piaţă. Aceasta necesită din parte companiei în conversiune urmărirea atentă al acţiunilor pe 

care le întreprind companiile concurente, ce parazitează din contul mijloacelor elaboratorului.   

La diverse etape ale ciclului de viaţă a produsului gestiunea competitivităţii îşi are 

specificul ei, care în condiţii de criză poartă un caracter acut. La prima etapă – de majorare a 

volumului vânzărilor – concurenţa are caracter limitat, diferenţa preţurilor între pragul de jos şi 

plafonul superior la companiile concurente scade, ceea ce creează premise pentru începerea 

confruntării preţurilor. Ultima însă joacă un rol secundar, lăsând drept factor principal de 

competitivitate calităţile de exploatare ale mărfii. La această etapă  producătorul are posibilitatea 

şi trebuie să elaboreze noi modificări la articolul în cauză, diferenţiind cererea de consum. 

Acestea pot fi perfecţiuni neesenţiale pentru comoditatea folosirii articolului dat, sau privind 

destinaţia lui funcţională etc. Compania în conversiune trebuie să tindă spre evidenţierea acelor 

segmente ale pieţei, unde articolele ei se vor prezenta în rol de mijloace specializate pentru 

satisfacerea necesităţilor, adică neavând analogie ca destinaţie. 

Strategia producătorului pentru asigurarea unui grad înalt de competitivitate a producţiei 

sale la etapa a doua a ciclului ei de viaţă presupune elaborarea modificări originale la articole, 

diferit de cele similare ale altor companii. Procesul extinderii modificărilor este limitat de piaţă, 

care se stabilizează treptat ca nomenclatură şi se transformă în piaţă a mărfurilor standard. 
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Calitatea articolelor diverşilor producători se egalează. În această situaţie principalul mijloc al 

companei în conversiune de a face faţă concurenţei este competiţia preţurilor. 

Strategia competitivă la etapa a treia presupune reducerea preţurilor de vânzare din contul 

diminuării pierderilor (cheltuielilor) de producţie. 

Cea de a patra etapă a ciclului de viaţă al produsului se caracterizează prin acutizarea 

concurenţei între tipurile de produse concomitent cu apariţia unor noi mijloace de satisfacere a 

necesităţilor, bazate pe principii tehnice noi. Aici chiar şi reducerea esenţială a preţului de 

vânzare la articolele învechite adesea nu poate compensa retrogradarea lor ca efect de consum în 

raport cu noile articole moderne. În această situaţie principala armă de luptă pentru menţinerea 

poziţiei pe piaţă al unei companii industriale devine folosirea avantajelor pe care le oferă 

infrastructura tradiţională în sfera deservirii. 

Strategia producătorului în domeniul competitivităţii produselor la etapa finală (a patra) a 

ciclului de viaţă al mărfii rezidă în asigurarea unor cheltuieli de exploatare la unitatea de produs 

mai mici în comparaţie cu cele ale concurenţilor din contul utilizării infrastructurii tradiţionale în 

sfera consumului [6, p. 186]. 

În general, cel mai clar se evidenţiază două strategii competitive fundamentale: atingerea 

avantajelor în ce priveşte cheltuielile de producţie (B) şi crearea unor articole specializate (A), ce 

permit realizarea lor la preţuri mai mari (figura 12.1). 

În practica de conversiune este preferabilă aplicarea strategiilor combinate, cu o singură 

deosebire, că la o anumită etapă a ciclului de viaţă a produsului şi în funcţie de starea mediului 

de afaceri accentul se pune pe una dintre ele. 

Concomitent trebuie să se ţină cont de faptul că o concepţie a ciclului de viaţă, cunoscută 

pe scară largă, adesea nu este aplicabilă faţă de piaţa contemporană a produselor cu destinaţie 

tehnică de producţie. Aceasta se explică prin aceea că în domeniul tehnicii perioada de 

stabilizare a cererii la produse e mai mare decât intervalul de timp dintre crearea noilor tipuri de 

produse. Aceasta se întâmplă pentru că mai multe companii se ocupă de crearea noilor articole 

funcţionale şi elaborarea tehnologiilor de perspectivă. Aceasta devine cauza faptului că piaţa este 

determinată nu de monopolişti şi nu de concurenţe între articolele de acelaşi tip, ci de competiţia 

între ideile tehnice (Exemplu: produsele I-phone Apple, HTC, Samsung Galaxy). În cel de al 

doilea caz compania aflată în conversiune are premise favorabile sub forma tehnologiilor 

avansate, a descoperirilor ştiinţifice şi datorită personalului cu experienţă. 

Fiecare strategie concurențialî se poate dovedi a fi ineficientă, dacă compania în 

conversiune nu păşeşte cu un pas înaintea concurenţilor. Dotarea tehnică avansată a unei 

asemenea companii constituie baza incipientă pentru poziţionarea avantajoasă în mediul de 
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afaceri. Pentru aceasta este necesară activizarea eforturilor în domeniul cooperării de producţie şi 

marketing, pătrunderea în zonele de perspectivă ale pieţei. 

   

 

 

 

  

 se compune din   

 

Fig.12.1. Strategiile concurente ale companiei în stare de criză 

 

Una din căile ridicării gradului de competitivitate al companiei în conversiune poate fi 

crearea filialelor şi a întreprinderilor mixte. În practica mondială este răspândită crearea filialelor 

în locurile de consum în masă a produselor respective (Ex: în China). În temei acestea sunt 

întreprinderi de asamblare. O asemenea formă de ridicare a eficienţei secţiilor de achiziţii se 

poate dovedi a fi extrem de atrăgătoare pentru marile corporații. O altă formă de ridicare a 

gradului de competitivitate a companiilor în conversiune este vânzarea tehnologiilor de mică 

eficienţă însuşite, în special de producere în serii mici, şi eliberarea pe această cale de  parcul 

maşinilor uzate. Aceasta de asemenea poate contribui la concentrarea forţelor tehnice și 

inginereşti ale companiei asupra unor direcţie noi de activitate. 

La etapa conversiunii unul din mijloacele de însușire accelerată a noilor produse se poate 

dovedi a fi cooperarea între companii. 

Este de asemenea atrăgătoare pentru compania în conversiune activitatea de export. Însă 

acest domeniu specific necesită o mare muncă de pregătire. E mai bine ca aceasta să înceapă cu 

încheierea contractelor pentru deservirea marketing cu companii de export-import specializate 

atât autohtone, cât şi străine. 

Se consideră că factorul principal al reuşitei în competitivitate pe piaţa mondială sunt 

următoarele concepte strategice [6, p. 188]: 

1) în producţia mărfurilor de larg consum cu termen lung de utilizare – monopolurile şi 

oligopolurile; 

2) la producerea tehnicii complexe – utilizarea tehnicii şi tehnologiilor performante; 

3) la fabricarea produselor simple – marketingul. 
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Din aceste considerente pentru companiile în conversiune, atunci când ies pe pieţele din 

străinătate, ar fi mai preferabilă direcţia a treia, şi anume: 

- dezvoltarea structurilor de marketing orientate spre export; 

- implementarea activă în producţie a sistemelor internaţionale de calitate. 

Soluţionarea problemelor privind gestiunea competitivităţii, ca unul din mijloacele 

strategice de ieşire din criză, presupune luarea în considerare a proceselor dinamice nu numai din 

mediul interacţiunii nemijlocite, ci şi la macro- şi meganivel. Aceasta se explică prin faptul că 

procesele ondulatorii la macro- şi meganivel se transmit sub diverse forme şi intervale de timp 

mediului de afaceri, iar ultimul exercită o acţiune nemijlocită asupra companiilor aflate în 

situaţie de criză. 

În legătură cu aceasta este semnificativ următorul fapt: „Statistica din ultimii opt ani 

confirmă că, dacă în luna iunie se observă un anumit salt, apoi acesta şine până la finele anului, 

dacă se înregistrează un declin, apoi şi anul întreg se dovedeşte a fi ratat”. 

În calitate de factor esenţial la aprecierea dinamicii proceselor din mediul extern al 

companiei în conversiune poate fi folosită metoda de dependenţă între creşterea exportului de 

resurse naturale şi activitatea de afaceri din industria prelucrătoare, numită „maladia olandeză”. 

De regulă, creşterea bruscă a rentabilităţii investiţiilor în întreprinderile exploratoare orientate 

spre export provoacă reducerea competitivităţii industriei prelucrătoare. Asemenea fenomene au 

avut loc în Ţările de Jos şi Marea Britanie prin anii 70 ai secolului trecut, când pe istmurile ce le 

aparţineau  au fost descoperite zăcăminte de gaze şi petrol, precum şi în Mexic şi Venezuela, 

unde de asemenea creşterea bruscă a veniturilor în ramurile bazate pe materia primă a condus la 

declinul activităţii în industria prelucrătoare [5, p. 311]. 

La elaborarea şi corectarea strategiei anticriză de interacţiune cu mediul de afaceri se 

poate recomanda  luarea în considerare a următoarelor coraporturi slab exprimate: 

1) valurile creşterii macroeconomice şi a activităţii de afaceri în companiile în 

care nivelul intelectual avansat nu coincid în timp şi  de regulă, sunt opuse după semnul lor; 

2) valurile activităţii de afaceri la macronivel şi în companiile din ramura 

materiei prime, de regulă coincid în timp şi după semnul lor; 

3) avântul activităţii de afaceri în companiilor din ţară intervine peste o jumătate 

de an după începerea declinului în companiile similare din Uniunea Europeană și Rusia; 

4) creşterea economică bruscă în ramurile materiei prime (miniere, de extragere 

a petrolului şi gazelor etc.) atrage după sine declinul activităţii de afaceri în companiile 

industriale din Republica Moldova („maladia olandeză”). 
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Cu toate acestea, după cum confirmă multe exemple, cel mai frecvent în companiile mari 

şi medii mijlocul decisiv pentru depăşirea crizei şi confruntare cu concurenţa este calitatea 

producţiei. 

De exemplu, producătorul japonez Toyota a dublat producția de automobile hibrid în 

2012, atingînd pragul de 1,2 milioane de unități. 

Producția suplimentară este destinată pieței din Asia a producătorului din industria auto, 

urmînd să lanseze versiunea hibrid popularului model Corolla, iar apoi să implementeze 

tehnologia și la Lexus, conform cotidianului de business japonez Nikkei. 

Toyota domină piața și în Statele Unite, unde Toyota Prius este cea mai bine vîndută 

mașina hibrid, vînzările fiind pe cale să depășească țintă companiei de două sute douazeci de mii 

de bucăți, conform Bloomberg. În primele patru luni ale anului, vînzările de automobile hibrid au 

reprezentant 17% din totalul de mașini Toyota, Lexus și Scion vîndute pe piața americană. 

Evoluția pe piața mașinilor "eco" reprezintă o veste bună pentru Toyota, care a fost 

afectată de protestele din China, unde avea fabrici închise. În plus, furnizorul său de pneuri, 

Toyo Tire, tocmai a anunțat că trebuie să își revizuiască planurile de investții în China și să se 

reorienteze spre alte țări, precum Malaezia. 

12.2. Managementul calității în cadrul companiei 

La gestiunea calităţii producţiei obiectele nemijlocite de gestiune sunt procesele de care 

depind parametrii ei de exploatare. Aceste procese se organizează şi decurg la stadiile 

preproducţie, de producţie şi postproducţie ale ciclului de viaţi al articolelor. 

Actele normative ce reglementează valorile parametrilor (indicatorilor) de calitate a 

producţiei (sarcinile tehnice pentru elaborarea articolelor, standardele, condiţiile tehnice, 

desenele tehnice, condiţiile de livrare) constituie o parte importantă a dirijării calităţii produselor 

fabricate de companie. 

În plan general calitatea producţiei lansate trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 

- să respecte strict anumite necesităţi, sfere de aplicare sau destinaţie; 

- să satisfacă cerinţele consumatorului; 

- să corespundă standardelor şi condiţiilor tehnice respective; 

- să respecte legislaţia în vigoare  şi alte cerinţe ale societăţii; 

- să se înscrie în preţurile competitive; 

- să fie orientată spre obţinerea profitului (ieşirea din criză). 

Gestiunea calităţii producţiei trebuie să se efectueze în mod sistematic. Aceasta înseamnă 

că în companie trebuie să funcţioneze sistemul de management al calităţii producţiei, ce 

http://www.business24.ro/toyota/
http://www.bloomberg.com/news/2012-05-08/toyota-says-prius-sales-exceeding-220-000-u-s-target.html
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reprezintă o structură organizatorică şi care repartizează concret responsabilităţile, procedurile, 

procesele şi resursele necesare pentru asigurarea parametrilor articolelor respective. 

În practica mondială competitivitatea producţiei de obicei este determinată de următorii 

factori principali: 

- corespunderea calităţii producţiei cerinţelor pieţei şi ale consumatorului concret; 

- cheltuielile totale pentru achiziţie, expediere, exploatare se înscriu în preţul cererii din  

în anumite volume; 

- capacitatea companiei de a efectua livrări în termenele necesare consumatorului; 

- reputaţia companiei pe piaţă, existenţa şi capacitatea de prezenta argumente ce 

confirmă siguranţa ei ca partener şi furnizor; 

Formând programul de ridicare a gradului de competitivitate a producţiei ăi pe această 

bază de ieşire din criză, compania trebuie să ţină cont de aceste deziderate speciale. 

Capacitatea companiei de a atinge obiectivele propuse, asigurând competitivitatea 

producţiei sale, în multe privinţe este determinată de sistemul propriu de organizare şi gestiune a 

producţiei, ceea ce se integrează în noţiunea de „sistemul managementului calităţii”. În acest 

sens confruntarea concurentă dintre agenţii mediului de afaceri poate fi considerată drept 

confruntarea sistemelor de dirijare a calităţii de care dispun aceştia. 

De menţionat că sistemul managementului calităţii unei sau altei companii este 

întotdeauna individual. Cu toate acestea, ştiinţa şi practica  mondială a formulat criterii generale 

pentru aceste sisteme, precum şi principii şi metode ce pot fi aplicate în ele. 

Cu un anumit grad de convenţionalitate pot fi delimitate următoarele trei niveluri ale 

sistemelor de gestiune a calităţii, având unele deosebiri conceptuale [71]: 

1) sisteme ce corespund cerinţelor standardelor ISO din seria 9000 (ISO)
5
; 

2) sisteme Controlului Total al Calității TQC
6
; 

3) sistemele ce corespund criteriilor premiilor naţionale sau internaţionale pentru 

calitate. 

A. Sistemul de calitate ISO 9000-9004. 

 În ultimii ani în Republica Moldova au căpătat o largă răspândire standardele ISO din 

seria 9001, în care se reflectă experienţa mondială de gestiune a calităţii la întreprinderi. 

Standardul ISO 9000: 

1) nu conţine parametrii concreţi ai căruiva tip de produse şi este aplicabil în multe 

ramuri industriale; 

                                                 
5
 ISO – International Standart Organization (organizaţia internaţională a standardelor). 

6
 TQC – Total Quality Control (controlul total al calităţii). 
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2) include un bloc de noţiuni sistematizate în domeniul calităţii şi stabileşte direcţiile 

generale de activitate ale oricărei întreprinderi; 

3) efectuarea activităţilor cu respectarea standardului ISO 9000 este în puterea oricărei 

subdiviziuni a companiei; 

4) procesul efectuării activităţilor din cadrul respectării standardului ISO 9000 este 

permanent. 

Cu aceste calităţi sistemul ISO 9000 este destul de atractiv pentru compania ce se află în 

stare de criză, ca bază pentru reglementarea şi stabilizarea proceselor intrafirmă, precum şi 

pentru interacţiunea cu mediul de afaceri. 

În conformitate cu standardul ISO se stabileşte politica în domeniul calităţii ca sistem 

integru, ce include asigurarea, îmbunătăţirea şi gestiunea calităţii producţiei. Politica în domeniul 

calităţii poate fi formulată sub forma unui principiu fundamental al activităţii companiei sau a 

unui obiectiv pe termen lung, incluzând următoarele poziţii [71]: 

- îmbunătăţirea stării economice a companiei; 

- extinderea sau cucerirea noilor pieţe de desfacere; 

- atingerea unui nivel tehnic al producţiei care să depăşească nivelul altor companii; 

- orientarea spre satisfacerea cerinţelor consumatorului din anumite ramuri, sfere sau 

regiuni; 

- însuşirea unor articole posibilităţile funcţionale ale cărora se realizează pe principii noi; 

- îmbunătăţirea indicatorilor de bază ai calităţii producţiei; 

- reducerea nivelului de rebut la fabricarea producţiei; 

- majorarea termenelor de garantare a produselor; 

- dezvoltarea servisului. 
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Fig.12.2. Schema organizatorică a managementului calităţii producţiei [52, p. 323] 

 

Conform standardelor ISO ciclul de viaţă al produsului, care se mai numeşte „nodul 

calităţii”, de regulă, include 11etape (figura 12.2). Cu ajutorul nodului calităţii se efectuează 

interacţiunea dintre producător şi consumator şi întregul sistem ce asigură soluţionarea 

problemelor de gestiune a calităţii producţiei. 

Temeiul pentru apariţia standardelor ISO din seria 9000 îl constituie următorii factori: 

reacţia la cerinţele din partea companiilor mari ca multitudine față de micii producători să-şi 

ridice nivelul de calitate a producţiei şi necesitatea unificării cerinţelor faţă de sistemul de 

calitate în scopul reducerii numeroaselor controale. 

Cu toate acestea principala filozofie a standardelor ISO din seria 9000 se bazează pe 

îndeplinirea cerinţelor consumatorilor, concomitent nivelul calităţii este coordonat reciproc 

(consumator – producător) şi corespunde condiţiilor contractuale sau actului normativ respectiv. 

Aceasta şi condiţionează viabilitatea înaltă a acestor standarde. Totodată mulţi consumatori văd  
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în faptul că producătorul aplică standardele ISO seria 9000 un argument al capacităţii sale de a 

fabrica produse calitatea cărora corespunde cerinţelor lor. 

Se poate presupune că sistemul de calitate conform standardelor ISO 9000 se va prezenta 

încă mult timp ca factor important al competitivităţii companiei, iar în multe cazuri – şi drept 

condiţie necesară la încheierea contractelor pentru furnizarea produselor, în special către 

partenerii din străinătate. Aceasta le dictează companiilor sarcina de implementare a sistemului 

ISO, precum şi modificarea lui sistematică. 

De rând cu standardele din sistemul managementului calităţii, una din formele de studiere 

şi realizare a programelor de calitate pot fi anumite „cercuri ale calităţii”. Sarcina celor din urmă 

este cointeresarea lucrătorilor în munca de calitate superioară. Din principiile de bază pentru 

organizarea cercurilor calităţii fac parte [52, p. 326]: 

1) participarea binevolă; 

2) tendinţa spre forme colective de găsire a soluţiilor corecte, examinare operativă a 

acestora, implementarea în producţie a propunerilor adoptate; 

3) satisfacţia morală şi materială pentru succesele obţinute, stimularea activităţii 

creative; 

4) susţinerea spiritului de iniţiativă de către conducere şi organizaţiile obşteşti la toate 

nivelele de gestiune a companiei; 

5)   asigurarea publicităţii şi propagării activităţii în domeniul calităţii, generalizarea şi 

difuzarea experienţei înaintate. 

În cercurile calităţii se îmbină procedeele standard cu forme democratice de atingere a 

obiectivelor propuse, ceea ce e deosebit de important pentru companiile în situaţie instabilă. 

B. Sistemul Controlului Total al Calității – TQC. 

TQC reprezintă un sistem complex orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii, 

minimizarea cheltuielilor de producţie şi livrarea operativă a producţiei. Principala filozofie a 

TQC se bazează pe următoarele principii: „îmbunătăţirea nu are limite”. Conform acestei 

filozofii în firmă trebuie să fie aplicată permanent următoarea directivă: 1) tendinţa spre zero 

defecte; 2) cheltuieli neproductive zero; 3) livrarea fără întârziere. O asemenea filozofie are şi un 

termen special – „îmbunătăţirea permanentă a calităţii” [71]. 

O particularitate a sistemului TQC este utilizarea formelor colective de căutare, analiză şi 

soluţionare a problemelor, participarea permanentă la îmbunătăţirea calităţii a întregului 

personal. Printre postulatele de bază ale sistemului TQC pot fi delimitate următoarele: 

1) scopul activităţii – zero defecte. Sensul principal este de a le sugera lucrătorilor 

tendinţa permanentă de a lucra fără rebut; 
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2) regula de lucru – prevenirea defectelor, şi nu lichidarea lor. În spatele acestei reguli se 

află dispunerea şi aplicarea, bunăoară, a şapte metode statistice, metodele Taguti, de pronosticare 

a consecinţelor şi cauzelor refuzului etc., practicate pe larg în Japonia; 

3) toate relaţiile de producţie  dintre subdiviziunile companiei se construiesc  sub forma 

relaţiilor dintre consumator şi furnizor. Aceasta înseamnă că fiecare relaţie pereche se analizează 

din punctul de vedere al formulării exacte şi înţelegerii cerinţelor, realizarea cărora trebuie 

asigurată prin operaţiunea precedentă pentru efectuarea reuşită a operaţiunii următoare. Deoarece 

la fiecare operaţiune următoare se verifică rezultatul celei precedente, prin aceasta se 

minimizează ciclului de viaţă al defectului, ceea ce este deosebit de important în condiţiile de 

instabilitate şi limitare strictă a resurselor: 

4) instruirea permanentă a personalului pentru munca de calitate şi participarea concretă 

la gestiunea calităţii. Conform concepţiei TQC, orice pas în direcţie îmbunătăţirii calităţii muncii  

îşi aduce aportul fie la perfecţionarea calităţii producţiei, fie la reducerea preţului ei de cost, iar 

fiindcă aceasta trebuie să fie filozofia întregului personal, fiecare lucrător la locul său de muncă 

trebuie să tindă spre o îmbunătăţire cât de mică, efectul general poate fi impunător. 

În sistemul TQC sunt unificate următoarele strategii: 

1) general economică; 

2) a relaţiilor interfirmă; 

3) a relaţiilor reciproce cu furnizorii; 

4) de gestiune a procesului de producţie; 

5) de gestiune a elaborării noilor produse. 

Printre cele mai importante activităţi TQC pot fi evidenţiate următoarele: 

- alegerea strategiei; 

- crearea infrastructurii; 

- pregătirea colaboratorilor pentru schimbări; 

- elaborarea planurilor de implementare; 

- stabilirea canalelor de legătură cu personalul şi specialiştii companiei în domeniul 

gestiunii calităţii din alte organizaţii. 

În ansamblu sistemul TQC este atractiv pentru întreprinderile industriale ce se află în 

condiţii de stres organizatoric, când este vital necesară unirea, consolidarea întregului personal în 

jurul ideii centrale. 

C. Sistemele de calitate orientate spre premiile naţionale sau internaţionale pentru 

calitate. 

Primele (premiile) pentru calitate ca stimulente ale creării la întreprinderi a sistemelor 

eficiente de calitate se practică pe larg în practica mondială. Se consideră că atingerea 
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obiectivelor principale ale premiilor pentru calitate se asigură nu atât prin participarea companiei 

la concursurile pentru obţinerea lor, cât prin utilizarea de către acestea a criteriilor premiilor 

pentru autoapreciere în vederea depistării părţilor slabe şi a rezervelor proprii pentru 

îmbunătăţirea muncii. Se are în vedere faptul că conducerea companiei trebuie să perceapă 

complexul de criterii al premiilor pentru calitate ca model de activitate antreprenorială, ce poate 

fi aplicat reuşit numai în cazul efectuării unor lucrări orientate spre asigurarea unei calităţi 

superioare şi stabile nu numai a producţiei şi serviciilor, ci şi a întregii activităţi. 

O particularitate distinctă a sistemului de premii pentru calitate este caracterul lor 

accesibil din punctul de vedere al parametrilor restrictivi, adaptarea la specificul de ramură şi 

regional al formaţiunilor de producţie. Aceasta permite atragerea în această sferă de concurenţă 

nu numai a companiilor prospere, ci şi a celor care se află în stare de criză, însă acestea pot 

pretinde premii doar la unele articole concrete. 

Una din asemenea forme de stimulare a muncii în domeniul calităţii este concursul anual, 

organizat de Camera de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova, „Cel mai bun 

întreprindezător al anului”, „Cel mai bun producător al anului” etc., la care pot participa 

întreprinderi din diverse sfere de activitate, cu indicatori economico-financiari înalţi, care 

lansează pe piaţă produse cu calităţi superioare de exploatare. Titlul de laureat al unui asemenea 

premiu extinde posibilităţile întreprinderii în comercializarea producţiei şi, pe această bază, de 

îmbunătăţire a indicilor economici şi depăşire a situaţiei de criză. 

12.3. Conceptul integrativ faţă de managementul calităţii şi a eficienţei 

Starea de criză impune companiile din diferite ramuri de activitate să caute în paralel 

diverse căi de ridicarea a gradului de competitivitate a producţiei sale, extinderea volumului de 

producţie şi pe această bază să-şi îmbunătăţească indicatorii economici. Aceasta presupune 

necesitatea aplicării unui concept complex faţă de asigurarea competitivităţii companiei. 

Cadrul de reglementare al activităţii companiei în conversiune pentru asigurarea 

parametrilor necesari ai produselor fabricate îl pot constitui formele tradiţionale. Practica 

autohtonă a acumulat destule cunoştinţe privind sistematizarea activităţii în domeniul calităţii şi 

eficienţei la nivelul întreprinderilor de producţie. 

Cadrul pentru reglementarea activităţii întreprinderii în conversiune pentru asigurarea 

parametrilor necesari ai produselor fabricate îl pot constitui, tradiţional, formele încetăţenite. 

Practica autohtonă a acumulat destule cunoştinţe privind sistematizarea activităţii în domeniul 

calităţii şi al eficienţei nu numai la nivelul întreprinderilor de producţie. Printre aceste sisteme 

eficiente pot fi delimitate: sistemul de muncă fără defecte, sistemul de gestiune a calităţii 
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producţiei, sistemul de ridicare a calităţii producţiei etc., aplicate în întreprinderile din Moldova, 

ce implementează managementul calităţii. 

Fiecare din sistemele menţionate are avantajul că integrează în sine activitatea diversă a 

subdiviziunilor întreprinderii de producţie, având o unică direcţie de orientare spre două 

obiective – calitatea producţiei şi eficienţa procesului de producţie. Standardele interne, create în 

cadrul acestor sisteme, reprezintă lista lucrărilor şi parametrilor finali, cu ajutorul cărora se 

efectuează transmiterea producţiei între subdiviziuni. Tot ele se prezintă şi drept indici criteriali 

pentru controlul intrărilor. 

În condiţiile actuale multe elaborări din anii precedenţi în domeniul standardizării 

intrafirmă prezintă o valoare destul de apreciabilă. Aceasta presupune necesitatea prelucrării lor 

creatoare şi utilizării în formă adaptată în cadrul sistemelor contemporane de gestiune a 

competitivităţii. 

La modul general cerinţele contemporane faţă de gestiunea calităţii sunt [52, p. 351]: 

1) includerea în bilanţurile a cheltuielilor pentru calitate şi utilizarea acestei informaţii ca 

fiind de bază; 

2) fiecare lucrător trebuie să poată determina rolul său în îmbunătăţirea calităţii; 

3) consumatorul trebuie să fie convins de calitatea produselor lansate de firmă; 

4) gestiunea calităţii nu este o funcţie a serviciului tehnic, ci un proces orientat spre 

consumator; 

5)  calitate e ceea ce cere consumatorul; 

6) calitatea şi preţul este sumă, dar nu şi diferenţă; 

7) contribuţia fiecărui lucrător la calitate trebuie să fie stimulată. 

O companie de perspectivă trebuie să posede un sistem dinamic complex de gestiune a 

competitivităţii, în care să fie folosită experienţa (proprie şi a altor organizaţii) de sistematizare a 

activităţii în domeniul eficienţei şi calităţii, adaptat la standardele internaţionale de gestiune a 

calităţii. Activitatea în această direcţie este chemată să-i asigure companiei în conversiune 

sistematizarea structurii interne, responsabilitatea din partea executanţilor şi în final – depăşirea 

crizei. 

Gestiunea competitivităţii producţiei şi a procesului de producţie permite conducătorilor 

companiei să orienteze mai clar potenţialul tehnic spre elaborarea unor articole cu dimensiuni, 

design, clasă de precizie, condiţii de exploatare, stabilitate la uzură, preţ de cost etc.  planificate 

în prealabil. Aceasta necesită un control sistematic asupra calităţii verigilor intermediare de 

producţie. Introducerea câtorva nivele de control asupra calităţii unor articole concrete îi permite 

companiei de producţie să extindă segmentul de piaţă şi să majoreze respectiv volumul de 

producţie şi să îmbunătăţească indicii economici. 
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De rând cu aceasta ridicarea gradului de competitivitate a producţiei prin modificarea 

parametrilor ei de exploatare necesită întreţinerea în componenţa întreprinderilor de producţie a 

unui aparat tehnic de construcţie şi instrumental de producţie destul de mare. Aceasta necesită 

cheltuieli de regie suplimentare şi respectiv majorează preţul de cost al produselor, ceea ce 

frânează într-o anumită măsură ieşirea companiei din criza financiară. 

Aceste două procese contradictorii – modificarea calităţii articolelor şi concomitent 

majorarea cheltuielilor – acţionează în mod diferit asupra volumul de desfacere şi indicatorii 

economici ai întreprinderii industriale. Adaptarea producţiei la condiţiile de concurenţă ale 

mediului de afaceri necesită crearea în cadrul companiei a unui sistem ramificat de servicii 

marketing, formaţiuni tehnologice de construcţie, schimbarea principială a întregului sistem de 

planificare internă a producţiei, gestiune a calităţii şi competitivităţii producţiei. 

Gestiunea competitivităţii constituie elementul fundamental al activităţii companiilor de 

producţie de eficienţa cruia depind în multe privinţe indicatorii economico-financiari finali. 

Aceasta condiţionează necesitatea unor cercetări de profunzime şi elaborări metodice privind 

componentele competitivităţii şi ale calităţii producţiei şi întreprinderii. 

Exemplu 

Criza a creat conflicte deschise între producatorii industriei constructoare de mașini. În Germania, la 

mașinile autohtone se oferă reduceri de preț mari, în medie de 12.1%.  

CEO-ul Fiat, care este și Presedintele ACEA - European Autombile Manufacturers' Association a acuzat 

Volkswagen că a început un razboi al prețurilor, ce a accentuat pierderile din industrie și a numit piața "o baie de 

sînge a prețurilor", precizeaza The Wall Street Journal.  

Ca răspuns, directorul de comunicare Volkswagen a cerut demisia lui Sergio Marchionne din funcția de 

Președinte al ACEA. 

În calitate de lider al organizației producatorilor auto, Marchionne susține intervenția Comisiei Europene 

pentru a sprijini companiile în legătura cu problema supraproducției. 

 

Recapitulare 

1.  Interacţiunea companiei cu mediul de afaceri în mare parte are caracterul relaţiilor de 

concurenţă cu furnizorii de resurse, consumatorii de produse etc. Aceasta condiţionează 

necesitatea existenţei în cadrul companiei a unei gestiuni speciale a competitivităţii. 

2. În condiţiile limitării stricte a resurselor financiare cel mai preferabil tip de 

comportament competitiv al companiei industriale aflate în stare de criză este considerat 

acomodarea la segmente înguste de piaţă din contul lansării unor produse cu calităţi unice. 

3. Procesul de gestiune a competitivităţii producţiei la diferite etape ale ciclului de viaţă a 

mărfurilor se schimbă, dacă la primele două etape principala atenţie a managementului se 

concentrează asupra majorării volumului de producţie şi extinderii pieţei interne, apoi la ultimele 

http://www.business24.ro/volkswagen/
http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443343704577551302443849564.html
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două etape apare necesitatea utilizării resurselor interne şi atragerii celor externe pentru  

continuarea producerii şi diminuarea declinului. Una din resursele suplimentare pentru 

continuarea ciclului de viaţă al produsului poate fi exportul, preferat de companii care dispun de 

tehnologii avansate. 

4. Mijloace eficiente pentru extinderea sarcinilor de conversiune pot fi cooperarea 

interfirmă, vânzarea tehnologiilor învechite, crearea filialelor întreprinderilor de asamblare în 

locurile de consum în masă a produselor respective. 

5. Unul din cele mai eficiente mijloace pentru depăşirea crizei în companii se prezintă 

implementarea sistemului managemelui calităţii produselor, inclusiv a produsului final. 

Sistemele avansate de gestiune a calităţii formate în anii precedenţi constituie o bază solidă 

pentru adaptarea lor la noile condiţii ţinând cont de experienţa străină foarte bogată. 

6. La modul general soluţionarea de către companie aflată în criză a problemelor privind 

gestiunea competitivităţii în interacţiunea ei cu mediul de afaceri se sprijină pe conceptul 

integrativ faţă de managementul calităţii producţiei şi a eficienţei întreprinderii, ce prevede 

rezolvarea pe etape a problemelor ce ţin de economisirea muncii materiale (resurselor tehnico-

materiale energetice etc.) şi vii (optimizarea proceselor de producţie, ridicarea clasei de precizie 

a operaţiunilor şi reducerea rebutului), precum şi faţă de promovarea produselor pe piaţă şi 

înlăturarea concurenţei. Cadrul favorabil pentru soluţionarea acestei probleme în companii este 

existenţe cadrelor superior calificate şi nivelul general înalt al culturii tehnice (tehnologice).  
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 TEMA 13. INFLUENȚA FACTORULUI UMAN ÎN GESTIUNEA ANTICRIZĂ  

13.1. Strategia resurselor umane în organizaţia aflată în criză  

13.2. Modalități de evaluare si formare a personalului în cadrul organizațiilor  

 

13.1. Strategia resurselor umane în organizaţia aflată în criză 

Un loc deosebit în orice organizaţie îl ocupă resursele umane. Anume oamenii, cu 

cunoştinţele şi deprinderile lor, între care s-au format relaţii vertical-subordonative şi orizontal-

consultative, formează imaginea organizaţiei şi conţinutul ei. 

În totalitate oamenii, care formează organizaţia, interesele lor, motivele 

comportamentului, reacţia la acţiunile administraţiei şi alte manifestări ale mediului de afaceri 

alcătuiesc factorul uman al organizaţiei, care se acutizează excesiv în perioadele de criză. 

O particularitate a personalului organizaţiei ca organism viu este continuitatea obligatorie 

a funcţionării lui. Orice stagnare, chiar de scurtă durată, provoacă atrofia fie a unui fragment, fie 

a organismului în întregime. Practica mondială confirmă, că întreprindeile care staţionează, 

concediindu-şi personalul, nu se mai restabilesc. Acest fapt determină necesitatea formării unei 

atitudini deosebite faţă de evaluarea funcţionării personalului organizaţiei ca element 

fundamental al forţelor de producţie. 

În organizaţiile aflate în stare de criză, personalul este principala forţă de producţie aptă 

de a depăşi criza, deoarece doar personalul organizaţiei reprezintă acea formaţiune integră 

capabilă să întreprindă acţiuni raţionale pentru soluţionarea problemelor. 

Personalul este cel mai sensibil şi dinamic element al organizaţiei de producţie. 

Personalul este o formaţiune unitară care uneşte colaboratorii organizaţiei conform unor anumite 

principii şi funcţionează în ritmul ciclului ei de viaţă. În literatura de specialitate noţiunea de  

factor uman al organizaţiilor de producţie mai este interpretată şi ca “resurse de muncă”, “cadre”, 

“forţă de muncă”, “resurse umane”, “personal”. În ediţia dată termenul “personal” reprezintă o 

formaţiune concentrată a factorului uman. Trebuie de remarcat faptul, că deocamdată nici 

“factorul uman”, nici “personalul” n-au devenit noţiuni categoriale, precis determinate. 

În condiţiile de criză a companiei personalul, cu toată dinamica lui extrem de accelerată, 

formează conţinutul ei fundamental. După faliment acest “capital uman” ca reflectare estimativă 

a personalului companiei, îşi pierde valoarea de întrebuinţare şi valoarea sa ca unitate organic 

integră. 

Practica mondială contemporană cunoaşte diverse metode de reglementare a proceselor în 

domeniul personalului. Poziţia faţă de dinamica cadrelor în SUA şi Japonia poate fi caracterizată 
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ca diametral opusă. Dacă în SUA faţă de cadre se manifestă o atitudine mecanică, pragmatică, 

apoi în Japonia se pune accentul pe tradiţionalism, succesiune. Însă şi primul şi al doilea mod de 

gestiune a acestor procese obţin rezultate înalte identice, exprimate în reproducerea sistemelor 

economice ale SUA şi Japoniei, în tendinţele pozitive ale potenţialului de cadre, în dezvoltarea 

socială, în progresul tehnic şi creşterea continuă a nivelului de viaţă a naţiunilor. 

În condiţiile de criză multe procese cu implicarea personalului se acutizează, astfel 

sporind sau stagnând dezvoltarea. Dacă criza se răsfrânge asupra unui sistem macroeconomic, 

fapt caracteristic în prezent pentru economia Republicii Moldova, atunci ea afectează chiar şi 

funcţionarea organizaţiilor stabile. Dacă criza poartă un caracter local în cadrul unei stabilităţi 

macroeconomice, atunci caracterul proceselor în care este implicat personalul se modifică. 

În general starea contemporană a macroeconomiei poate fi caracterizată ca fiind în faza 

de criză. Această stare este confirmată de anumite manifestări negative în unele ramuri şi sfere. 

Această fază acţionează asupra cadrelor în organizaţiile aflate în criză în următoarele două 

direcţii [52, p. 511]: 

1) diminuarea generală a economiei duce la micșorarea cererii pentru producţia 

companiilor aflate în criză, şi corespunzător micșorează gradul de utilizare a forţei de muncă; 

2) diminuarea producţiei în ramurile avansate, instabilitatea locurilor de muncă şi salarii 

mai mici. 

După cum relevă practica moldovenească contemporană, din companiile instabile pleacă, 

în primul rând, muncitorii de calificare înaltă (lăcătuşi, operatori de utilaj universal, muncitori-

constructori ş.a. ) şi specialiştii (programatori, contabili, mecanici, tehnicieni, energeticieni, 

personalul serviciilor comerciale, merceologi ş.a.). Aceasta slăbeşte organizaţiile aflate în criză, 

iar procesul de stagnare sporeşte. În această situaţie se efectuează cu greu măsurile privind 

restructurarea fondurilor de producţie, regruparea parcului industrial de maşini şi optimizarea 

procesului tehnologic în termen restrâns. 

Administraţia companiei aflate în criză este pusă în faţa unei dileme referitor la 

personalul ei: 

a) pe de o parte, factorii de criză sporesc mobilitatea personalului, ce se exprimă printr-un 

nivel înalt al fluctuaţiei cadrelor, permutările dese ale colaboratorilor de diferit nivel (de la 

conducători până la muncitori şi specialişti ), receptivitatea lui  la schimbări. În acelaşi timp, 

însă, se dezvoltă şi factorii destabilizatori, şi anume: neîncredere, bănuială, atitudine ostilă faţă 

de colegi şi administraţie, lipsa dorinţei de a munci în perspectivă, individualism, indiferenţă faţă 

de interesele companiei etc.; 
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b) pe de altă parte, instabilitatea colectivului, condiţionată de fluctuaţia înaltă şi 

restructurările structural-organizatorice, frânează procesele de producţie, dezechilibrează unitatea 

economică şi, ca urmare, provoacă intensificarea crizei în firmă. 

Aceste aspecte înaintează în prim plan formarea unui colectiv unit din rândurile  

colaboratorilor rămaşi după reducerile efectuate, aceasta fiind  una din principalele probleme ale 

managementului anticriză. Companiele aflate în stare de criză preferă stilul nipon de asigurare a 

stabilităţii cadrelor, care „ ... se bazează pe delimitarea  în calitate de verigă primară, ce 

constituie obiectul gestiunii,  a grupului, şi nu a individului. În aşa fel se realizează spiritul 

„colectivismului” ( al familiei ), spre deosebire de stilul american care propagă spiritul 

„asociaţiei”. Practica tradiţională americană stimulează individualismul, dinamismul şi 

concurenţa, fapt ce duce  la ascuţirea contradicţiilor între administraţie şi funcţionari, muncitorii 

de rând” [52, p. 595 ].  

Pentru a se orienta corect în dinamica resurselor umane, administraţia organizaţiei aflate 

în stare de criză este obligată în termen restrâns să lărgească şi să creeze sisteme ramificate de 

monitoring şi analiză a proceselor în care sunt implicate cadrele, în rezultatul cărora sistematic să 

corecteze strategia de gestiune a personalului în toate ramurile şi sectoarele organizaţiei. 

Pentru situaţia de criză a organizaţiei este caracteristică lărgirea considerabilă a 

drepturilor şi libertăţilor şi de asemenea, a responsabilităţii colaboratorilor de toate nivelele – de 

la conducerea de vârf până la funcţionarii şi muncitorii de rând. În aceste condiţii asupra stării 

resurselor umane influenţează intensificarea factorului comportamental, mai vădit se manifestă 

calităţile personale ale indivizilor de toate nivelele din cadrul structurii organizaţiei. „Dirijarea 

personalului la nivel psihologic îi permite conducătorului  să utilizeze pârghii puternice de 

stimulare a oamenilor către o activitate de muncă intensă, să utilizeze mai eficient rezervele 

colectivului şi, în aşa fel, să realizeze cu succes restructurarea întreprinderii. Un rol nu mai puţin 

important îl au relaţiile reciproce din colectivul de muncă, ce se manifestă în activismul 

grupurilor. Fiecare om aparte este orientat spre un anumit sistem de valori. Totalitatea 

orientărilor valorice individuale alcătuieşte unitatea valorico-orientativă (UVO). Dacă colectivul 

dispune de UVO, care se însumează într-o activitate colectivă comună, atunci şi relaţiile 

reciproce ale membrilor colectivului vor fi ordonate.  

Altfel spus, oamenii atraşi în procesul de soluţionare a sarcinilor colective, îşi retrag 

problemele personale pe planul doi” [46, p.130]. În acest context, la etapa de modificare 

numerică şi calitativă a structurii personalului companiei aflate în criză, pe prim plan se pune 

sarcina de formare şi consolidare a unităţii valorico-orientative la un nivel organizatoric nou. 

Atitudinea faţă de personalul organizaţiei, şi a celei aflate în criză inclusiv, ca faţă de o 

unitate social-tehnologică, permite efectuarea unei analize deosebite a dinamicii, luând în 
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consideraţie relaţiile reciproce interne şi elaborarea unor mijloace şi mecanisme de dirijare a 

acestui proces în direcţia necesară. 

Starea contemporană a proceselor cu implicarea cadrelor în organizaţii reprezintă un 

produs al evoluţiei multilaterale a sistemelor de producţie şi a componenţei lor umane. Vârful  

cercetărilor intense legate de personalul organizaţiilor este atribuită lucrărilor soţilor Gilbert (anii 

1920 sec.XX), cercetărilor din Hotorn sub conducerea lui Meio G.E. (anii 1930), lucrărilor lui 

McGregor Douglas (anii 1940) şi Maslow A. (anii 1950). În ultimele decenii se observă 

activizarea cercetărilor în domeniul cadrelor din organizaţii cu utilizarea metodelor economico-

matematice pe baza noilor tehnologii de calcul [52, p. 588]. 

Erupţiile periodice ale mişcărilor sindicale din secolul trecut (anii 1930, 1940, 1960, 1980 

și prezent) au înaintat cerinţe către organele administrațieide stat şi conducerea de vârf a 

companiilor privind intensificarea elaborării legislaţiei sociale şi a sistemelor de relaţii din cadrul 

companiilor între angajatori şi angajaţi. Geneza poziţiilor faţă de dirijarea personalului din 

organizaţii a resurselor umane poate fi urmărită în tabelul 13.1, propus de către profesorul 

Mordovin S. K. 

Tabelul 13.1.  

Geneza poziţiilor faţă de dirijarea personalului din organizaţii după Mordovin S. K. 

[52 p. 599] 

Perioada Cerinţe principale al angajatorilor Atitudinea angajatorilorr faţă de angajaţi 

Până în 1890 Tehnologiile de producţie Indiferenţă faţă de necesităţi 

1890-1910 Asigurarea socială a angajaţilor Angajaţii necesită condiţii de muncă sigure şi 

posibilităţi de creştere 

1910-1920 Eficacitatea sarcinilor Angajaţii necesită salarii înalte în condiţiile de 

creştere a productivităţii muncii 

1920-1930 Diferenţe individuale Evidenţa diferenţelor individuale ale angajaţilor 

1930-1940 Mişcarea sindicală Angajaţii în calitate de forţă oportunistă 

administraţiei 

1940-1950 Securitatea economică Angajaţii necesită protecţie economică 

1950-1960 Relaţii reciproc umane Părerile personale ale angajaţilor trebuie luate în 

consideraţie de către administraţie 

1960-1970 Coparticipare Angajaţii participă în luarea hotărârilor 

1970-1980 Complexitatea sarcinii Angajaţii necesită o muncă care să impună 

soluţionarea problemelor complicate şi să 

corespundă capacităţilor lor 

1980-1990 Transferarea colaboratorilor Funcţionarii necesită o muncă, pierdută în 

perioadele de stagnare economică din cauza 

concurenţei internaţionale şi a schimbărilor 

tehnologice 

1990-2000 Schimbările în componenţa forţei de 

muncă şi deficitul ei 

Angajaţii necesită o mai mare flexibilitate a zilei 

de muncă, înlesniri în privinţa politicii resurselor 

umane 

La acestea se pot adăuga următoarele: 

2000- prezent Diversificarea producţiei pe bază de 

intelectualizare, computerizare a 

muncii 

Profilaxia crizelor, creşterea intelectuală, 

libertatea de exprimare, facilități la locul de 

muncă 
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Primul și cel mai important aspect pe care țin să îl punctez este acela că situația în care 

se află compania trebuie neapărat comunicată angajaților. Ei trebuie să cunoască faptul că 

nu se mai vinde la fel de bine produsul care acum 2 ani se vindea fără nici o problemă și că 

bonusurile lor, din acest motiv, este posibil să nu mai apară și mai rău decât atât, s-ar putea face 

chiar câteva disponibilizări, pentru că nu mai sunt bani suficienți pentru plata salariilor. Angajații 

trebuie să cunoască din timp toate acestea pentru a avea datele necesare evaluării corecte a 

situației în care se află compania și pentru a nu se demotiva. Acest lucru nu garantează, ce-i 

drept, motivarea lor, însă dă angajaților sentimentul de apreciere față de transparența companiei. 

Criza afectează securitatea locului de muncă și cu siguranță fiecare angajat în această 

perioadă a meditat mai mult asupra propriilor priorități. A avea un loc sigur de muncă nu a 

reprezentat până de curând un element atât de important în alegerea companiilor pentru care să 

lucreze, cât factorul financiar. Acum însă, angajații încep să aprecieze companiile care prezintă 

siguranță. Prin urmare, și pe timp de criză, conducerea unei companii trebuie să dea dovadă 

de seriozitate și moralitate față de angajați și să aplice ca ultimă metodă de salvare, 

disponibilizările, după ce a epuizat toate măsurile de reducere a cheltuielilor operaționale. 

Calitatea bună a relației dintre angajați și superiorii lor este un factor motivant pe 

timp criză. O relație care poartă amprenta respectului și a unei atitudini deschise, sincere, 

transparente, este un aspect care nu costă bani și care poate juca un rol foarte important și 

motivant pentru angajat. Acum, mai mult decât oricând, angajatul trebuie să simtă că are o relație 

sănătoasă cu superiorul lui. 

Recunoașterea meritelor angajaților poate fi făcută și când compania este în criză. Cu 

siguranță sunt angajați care în această perioadă se remarcă prin performanțe deosebite, care poate 

chiar susțin, prin activitatea și rezultatele lor, evoluția bună a companiei. E important ca acești 

angajați care se remarcă pozitiv, să nu fie tratați ca și cum “ar trebui să o facă, pentru a nu-și 

pierde locul de muncă”, ci să fie apreciați, să li se recunoască meritele în mod oficial, prin laude 

“în public” sau prin crearea unui plan al evoluției lor profesionale în companie. 

O ultimă idee pe care vreau să o expun aici este aceea legată de frica produsă de criză. 

Frica este un element motivator, cu siguranță, în sensul în care oamenii sunt mai atenți la cum se 

comportă și la ceea ce muncesc, le sunt stimulate eforturile, însă doar pentru a nu-și pierde locul 

de muncă. Ceea ce companiile trebuie să realizeze însă, este faptul că nu vor reuși niciodată să 

obțină loioalitate de la angajații care muncesc de frică. Frica poate crește capacitatea de 

concentrare, poate disciplina, însă blochează creativitatea și capacitatea de învățare. 

Chiar și în momente de criză și în lipsa unui buget, arsenalul departamentului de resurse 

umane și al conducerii unei companii mai conține multe alte arme în afară de recompensele 

financiare.  
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Astfel, intensificarea în managementul actual a tendinţelor de prevenire a pierderilor din 

cauza scăderii cererii şi volumului de producţie reprezintă o continuare logică a genezei 

sistemelor de producţie în unitatea lor materială şi umană. 

În general, managementul resurselor umane în organizaţile aflate în criză include [52, p. 

601]: 

1) evaluarea personalului în dinamica de criză; 

2) planificarea de perspectivă a structurii cadrelor ( în perioada de criză şi postcriză); 

3) angajarea şi concedierea colaboratorilor; 

4) pregătirea generală şi instruirea cadrelor pentru o muncă în condiţii extremale; 

5) profilaxia conflictelor. 

Aceste funcţii ale managementului anticriză se află într-o interdependenţă reciprocă: 

planificarea componenţei resurselor umane a companiei pentru perspective apropiate şi 

îndepărtate se bazează pe rezultatele evaluării personalului în dinamica de criză (ca bază pentru 

extrapolarea dezvoltării evenimentelor); angajarea colaboratorilor noi şi concedierea celor  

deveniţi ineficienți se efectuează în baza structurii planificate; pregătirea profesională generală, 

de asemenea, instruirea pentru o muncă în condiţii extremale este un mijloc de atingere a 

scopurilor planificate; profilaxia conflictelor serveşte drept bază pentru prevenirea pierderilor 

materiale şi sociale, pentru consolidarea şi ridicarea nivelului general de dirijare a personalului 

organizaţiei. 

13.2. Modalități de evaluare si formare a personalului în cadrul organizațiilor 

Evaluarea personalului. Drept bază pentru deciziile  administrative referitor la personalul 

companiei aflate în criză serveşte evaluarea stării lui dinamice. Aceasta se explică prin faptul că 

în condiţiile de criză, de obicei, are loc reducerea spontană a numărului de colaboratori, proces 

care deseori nu poate fi reglat de către administraţia companiei. De aceea, deja în perioada 

anticriză top-managerii trebuie să aprecieze minuţios tendinţele dinamicii cadrelor în interiorul 

companiei pentru a modela desfăşurarea evenimentelor şi a elabora măsurile de profilaxie. 

În general, evaluarea unor colaboratori aparte este anticipată de o analiză totală a 

personalului, de elucidarea tendinţelor modificărilor calitative şi cantitative. În condiţiile 

stresului organizatoric aceste caracteristici dinamice pot oscila mult într-o perioadă scurtă de 

timp, ceea ce se observă în mod evident la indicatorii calitativi. 

Obiectul unei analize deosebit de minuţioase a politicii de cadre în companiile aflate în 

criză trebuie să-l constituie  următorii indicatori în dinamică [55 p. 35]: 

- numărul profesiilor de masă din producţia de bază şi cea auxiliară (e de dorit 

subdivizarea lor după tipurile de producţie, pentru a evidenţia zonele deosebit de primejdioase); 
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- numărul specialiştilor structurilor tehnologice (secţia tehnologului-şef; secţia 

constructorului-şef; secţia mecanicului-şef; secţia instrumente etc); 

- componenţa calitativă a colaboratorilor la liniile de producţie ( maiştri; şefi de sectoare; 

conducători de secţii; mecanici ş.a.); 

- componenţa calitativă a colaboratorilor structurilor de marketing şi desfacere a 

producţiei (merceologi; specialişti de publicitate şi reclamă; specialişti pe vânzări etc ); 

În dependenţă de sfera ramurală a companiei, a direcţiilor planificate de dezvoltare şi a 

factorilor de criză principali pot fi evidenţiate diverse priorităţi în parametrii examinaţi. 

În baza rezultatelor analizei generale şi speciale a cadrelor în organizaţie poate fi 

efectuată evaluarea unor colaboratori aparte sau a unor grupuri de colaboratori, din punct de 

vedere al stabilităţii anticriză. 

În general, organizaţiile realizează optimizarea sistemelor de evaluare a personalului în 

următoarele direcţii [55, p.40]: 

1) universalizarea sistemului de evaluare a personalului; 

2) stabilirea standardelor unice şi a normelor de evaluare; 

3) selectarea unor factori caracteristici  pentru evaluare - eficienţi, siguri şi precişi. 

Pentru organizaţia aflată în stare de criză este preferabil existenţa în sistemul universal de 

evaluare a unor subsisteme caracteristice pentru diverse categorii de colaboratori: conducători de 

vârf, şefi de nivel mediu, specialişti, tehnicieni, muncitori. Astfel de diferenţiere a subsistemelor 

de evaluare ar contribui la clasificarea mai precisă a gradului de utilitate a colaboratorilor din 

aceste grupuri în scopul soluţionării sarcinilor de depăşire a crizei. O asemenea diferenţiere 

precisă a evaluării colaboratorilor nu este necesară într-o companie ce funcţionează stabil, când 

nu sunt acutizaţi factorii de stres organizatoric şi faliment.  

Din criteriile de bază ai evaluării personalului, de regulă, fac parte următoarele [55, p.41]: 

Nr.1 – studiile şi pregătirea profesională; 

Nr.2 – experienţa şi deprinderile practice; 

Nr.3 – calităţile organizatorice; 

Nr.4 – comportamentul; 

Nr.5 – oportunitatea; 

Nr.6 – capacităţile intelectuale; 

Nr.7 – stilul de comunicare; 

Nr.8 – starea sănătăţii, vârsta. 

Cu referire la starea de criză a organizaţiei unii indicii vor deveni cardinali, iar unii îşi vor 

pierde din importanţă. De altfel, prioritatea acestor indicii va fi diferită pentru manageri sau 

pentru muncitori. Spre exemplu, pentru managerii unei întreprinderi industriale aflate în criză 
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criteriile de evaluare în mod descendent pot fi aranjate astfel: nr.5, nr.3, nr.1, nr.8, nr.6, nr.2, 

nr.4, nr.7. În condiţiile de criză este foarte important ca conducătorii să-şi formuleze obiective 

clare şi să aibă dorinţa nestăvilită de a le realiza, încărcând cu această energie şi subalternii lor. 

Trebuie de constatat faptul, că aasemenea calităţi sunt la fel de importante şi pentru muncitori, 

mai ales pentru brigadieri şi şefii de echipe. 

În  rândul metodelor principale de evaluare a personalului organizaţiei aflate în stare de 

criză pot fi evidenţiate următoarele: 

1) metoda de prognozare. Constă în utilizarea datelor de anchetă, a caracteristicilor, 

viziunii membrilor colectivului, a conducătorilor; 

2) metoda practică. Constă în verificarea colaboratorului evaluat la locul său de muncă, în 

funcţia stabilită, la specialitatea concretă. În acest scop sunt utilizate permutări orizontale şi 

verticale ale colaboratorilor (înlocuiri, rotaţii  etc ); 

3) metoda de imitare. Constă în aprecierea de expertiză a calităţilor colaboratorului 

evaluat  prin intermediul unor sarcini propuse ( jocuri de afaceri ); 

4) atestarea. Este o metodă mai complicată de apreciere a calităţilor colaboratorilor 

evaluaţi, mai eficientă pentru companiile aflate în criză, ce stau în faţa unor permutări radicale a 

managerilor şi a reducerilor de personal, urmate de angajarea colaboratorilor lipsă. De regulă, 

urmează a fi supuşi atestării conducătorii şi specialiştii de bază. Atestarea se realizează, de 

obicei, o dată la 3-4 ani. În ce priveşte organizaţia aflată în criză, administraţia poate organiza o 

atestare extraordinară drept bază pentru permutările, reducerile şi substituirea colaboratorilor, cu 

excepţia acelora care conform Codului Muncii Republicii Moldova nu pot fi supuşi atestării ( 

care activează în funcţie un termen de până la un an, unele categorii de femei ş.a. ). Tradiţional 

atestarea colaboratorului se efectuează în baza unei concluzii a conducătorului său, sau a unui 

expert independent. Însă, în ultimul timp a căpătat o răspândire mai largă şi aşa-numita „atestare 

360”, când colaboratorul supus atestării este apreciat de către conducător, colegi şi subalterni 

[55, p.42]. Pentru organizaţiile ce urmează să efectueze permutări şi reduceri impunătoare (adică 

aflate în criză , aşa  formă de atestare este mai raţională deoarece este foarte importantă o 

apreciere „de jos”; 

5) metoda de testare psihologică. Este realizată de către psihologi profesionali prin 

intermediul testelor, a discuţiilor, a unor exerciţii în scopul stabilirii gradului de dezvoltare la 

colaborator a unor calităţi speciale pentru determinarea potenţialului său. Această metodă de 

evaluare, deşi costisitoare, este preferabilă pentru gestiunea anticriză, deoarece permite 

aprecierea posibilităţilor potenţiale ale colaboratorilor de nivel diferit pentru sporirea eforturilor 

spre depăşirea crizei; 
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6) metoda de administrare prin intermediul stabilirii obiectivelor. Este admisibilă pentru 

colaboratorii de nivel diferit, începând cu muncitorii, şi constă în stabilirea pentru ei a unor 

obiective concrete (finale şi intermediare) şi efectuarea totalizării în comun a rezultatelor 

realizării lor. O asemenea metodă de evaluare ca una din formele atestării practice poate fi 

recomandată administraţiei anticriză, deoarece asigură condiţiile pentru atragerea consecventă şi 

diferenţiată a personalului în realizarea strategiei anticriză. 

În funcţie de dimensiuni, structură, conţinutul şi starea organizaţiei, administraţia ei 

trebuie să utilizeze acele metode de evaluare a personalului, care creează un tablou veridic al 

stării şi posibilităţilor de depăşire a crizei pe baza resurselor material-financiare existente. 

Rezultatele evaluării personalului servesc drept temelie pentru planificarea perfecţionării 

calitative a organizaţiei şi optimizarea ei structurală.     

Formarea personalului. Unul din elementele fundamentale ale strategiei organizaţiei 

aflate în stare de criză este formarea personalului cu caracteristicile necesare pentru soluţionarea 

sarcinilor anticriză. Principalele componente ale acestei proceduri este planificarea cadrelor şi 

regruparea (angajarea, concedierea şi permutarea) colaboratorilor. 

În dependenţă de situația companiei, oscilează şi intensitatea lucrărilor în diverse direcţii 

de administrare a dezvoltării personalului. Referitor la fazele diferite ale stării organizaţiei aflate 

în stare de criză, schema ciclului vital al personalului, propusă de profesorul Mordovin S.K. 

poate căpăta următoarea formă, tabelul13.2: 

 

Tabelul 13.2 Intensitatea lucrărilor în direcţiile dezvoltării personalului organizaţiei aflate 

în criză [52, p. 602] 
Nr. 

d.r. 

Ciclul vital al 

personalului 

Fazele stării organizaţiei 

Obişnuită Premise de 

criză 

Criză 

(acutizare) 

Criză 

(ameliorare) 

Postcriză 

A. Nivelul unui colaborator 

1. Selecţie  + ++ ++ ++ + 

2. Angajare + ++ +++ ++ + 

3. Adaptare,cultura 

organizaţională 

+ ++ +++ +++ + 

4. Instruire + + + +++ + 

5. Înlesniri sociale + + ++ + + 

6. Rotaţii + ++ ++++ +++ + 

7. Ridicarea calificării + + + ++ + 

8.  „Scara dublă” + ++ ++ + + 

9. Mecanismul de 

prezentare a 

recomendaţiei 

+ + + ++ + 

10. Concediere + +++ ++++ + + 

B. Nivelul companiei 

1. Cultura organizaţională + ++ ++++ ++++ ++ 

2. Business -    consulting-

ul companiei 

+ ++ ++ + + 

3. Business-consulting-ul + ++ ++ + + 
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direcţiei 

4. Consulting individual + ++ + + + 

5. Baza de date a 

documentelor 

+ ++ + + + 

6. Sistemul informaţional + ++ ++ + + 

7. Diagnosticarea 

proiectelor 

+ ++ ++ + + 

8. Consulting juridic + ++ +++ ++ + 

 Notă: numărul de (+) indică intensitatea lucrărilor în direcţia stabilită 

 

La planificarea schimbărilor în componenţa calitativă a personalului companiile aflate în 

stare de criză este important de luat în consideraţie următoarele: 

- înţelegerea şi apropierea scopurilor angajatorului şi colaboratorului – cea mai scurtă 

cale spre sporirea eficacităţii muncii întreprinderii; 

- orice problemă de gestiune a resurselor umane este o problemă comună pentru 

managerii de linie şi de cadre [55, p.56]; 

Pe lângă aceasta în planificarea schimbărilor de cadre trebuie de avut în vedere şi factorii 

specifici ruseşti: 

1) relaţiile paternale istorice între administraţie şi subalterni, fapt ce împiedică 

conducătorii în realizarea permutărilor şi reducerilor cardinale; 

2) omiterea tradiţională a importanţei lucrului cu cadrele şi atitudinea negativă faţă de 

experienţa străină în această ramură; 

În condiţiile stresului organizaţional aşa factori inerţi dispar. Instabilitatea atmosferei 

interne impune administraţia companiei la acţiuni hotărâtoare în modificarea sistemului de 

gestiune a personalului. 

Planificarea structurii cadrelor în perspectivă în organizaţia aflată în stare de criză se 

realizează în baza evaluării posibilităţilor colaboratorilor şi atestării locurilor de muncă. 

Compararea acestor doi parametri permite de a stabili posibilităţile deficitare şi excesive ale 

diferitor colaboratori şi, în baza lor, de a elabora planuri de dezvoltare a personalului (concedieri, 

permutări, instruiri, angajări ale colaboratorilor de diferite categorii în termeni stabiliţi). Este 

important de luat în consideraţie faptul, că posibilităţile limitate în mijloace financiare 

caracteristice pentru organizaţia în criză, ca regulă, nu permit efectuarea reducerilor mari ai 

colaboratorilor în plus din cauza sumelor mari ale compensaţiilor ce urmează a fi plătite lor ( 

achitarea îndemnizaţiilor ). De aceea, aşa acţiuni e necesar de realizat pe etape. De obicei, mai 

puţine pierderi provoacă permutările interne în cadrul companiei la un loc de muncă mai puţin 

plătit sau trecerea la săptămâna de muncă incompletă. 

Beneficiarii principali ai personalului sunt conducătorii şefii subdiviziunilor serviciilor 

tehnologice. Pentru multe companii contemporane este caracteristică distanţarea conducătorilor 
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numiţi mai sus de lucrul de reducere, permutare, angajare şi instruire a cadrelor. În condiţiile de 

instabilitate de criză cerinţele de coordonare a acţiunilor serviciilor de cadre şi a conducătorilor 

direcțiilor sporesc mult, deoarece pentru  luarea hotărârilor, planificarea şi realizarea măsurilor 

de cadre, este foarte puţin timp şi puţine mijloace financiare. Ca măsuri de atragere a 

managerilor în lucrul activ de optimizare a personalului serveşte înscrierea în fișa postului de 

serviciu a unor puncte speciale în direcţia dată, impunerea lor de a alcătui planuri speciale de 

lucru cu cadrele într-o perioadă deosebită (de criză). 

În dependenţă de apartenenţa ramurală, structura de producţie şi dimensiunile organizaţiei 

pot fi utilizate metode diverse de planificare a cadrelor. Pentru companiile diversificate, aflate în 

stare de criză, de preferinţă sunt utilizarea următoarelor metode de planificare a proceselor de 

cadre: 

1) corectarea extrapolării; 

2) în baza aprecierilor de expertiză; 

3) modelarea electronică. 

Aceasta se explică prin faptul, că în condiţiile de atmosferă internă instabilă în 

organizaţia aflată în stare de criză (fluctuaţia înaltă a cadrelor) extrapolarea simplă (adică 

mutarea dinamicii trecute în perioadele viitoare) poate crea un tablou nereal al viitoarei structuri 

de cadre, şi de aceea ea nu poate servi ca bază reală pentru planificarea dezvoltării anticriză a 

personalului. În aşa situaţie este preferabilă metoda extrapolării corectate, bazată pe utilizarea 

coeficienţilor corectaţi în corelaţie cu specificul dezvoltării proceselor de criză într-o firmă 

concretă. 

În condiţiile schimbărilor cardinale rapide în structura de cadre şi de producţie a 

companiei, când există informaţii limitate despre perspectivele dezvoltării stării de criză, cea mai 

veridică metodă de planificare a dezvoltării personalului poate fi evaluarea de expertiză şi 

crearea modelelor în această bază. Experţii vor lua în consideraţie informaţia despre dinamica 

cadrelor din perioada anterioară crizei, vor examina variantele extrapolării ei, însă vor utiliza 

propriile metode de evaluare şi prognozare a dezvoltării proceselor de criză în organizaţie şi a 

mijloacelor de reglare în direcţia dată. 

Pe măsura dezvoltării tehnicii electronice de calcul pe prim-plan sunt înaintate metodele 

de modelare a proceselor de cadre. În condiţiile necesităţii unei reacţii rapide la schimbările 

spontane ale diverşilor factori din situaţia internă şi externă a companiei aflate în stare de criză,  

elaborarea modelărilor-tip ale variantelor de desfăşurare a evenimentelor în dependenţă de 

diferite hotărâri prezintă o mare valoare. Aceasta permite a considera aşa metodă de planificare a 

proceselor de cadre ca fiind cea mai de perspectivă în managementul anticriză. 
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Cu toate acestea, trebuie de constatat, că produsele electronice tradiţionale nu pot fi 

utilizate nemijlocit în gestiunea anticriză, ci necesită o corectare specială. De asemenea, în 

gestiunea proceselor de cadre a organizaţiei aflate în stare de criză nu este aplicabilă metoda 

Delphy, deosebit de populară în rândul colaboratorilor serviciilor de resurse umane, care se 

bazează pe un schimb în scris de păreri ai experţilor de cadre în urma unei anchete special 

elaborate. O aşa metodă este preferabilă pentru companiile ce funcţionează stabil. Însă aceleace 

se află în stare de stres organizaţional au nevoie de un sistem mai mobil (adaptiv, supus 

modificărilor dese) de evaluare, prognozare şi planificare a proceselor de cadre. 

Formarea direcţionată a personalului organizaţiei în criză presupune necesitatea 

evidenţierii grupurilor principale de colaboratori (specialişti, muncitori) pe tot parcursul 

procesului tehnologic, pentru a asigura păstrarea lor în cele mai grele condiţii ( stoparea 

producţiei, lipsa mijloacelor pentru achitarea salariilor, modificarea tehnologiei, schimbul de 

articole ş.a.). Aceasta este deosebit de important în perioadele concedierilor în masă, când poate 

fi pierdută dirijarea procesului de reducere a numărului de personal. Pentru aceasta administraţia 

organizaţiilor ar trebui să elaboreze programe cu destinaţie specială, calculate în scopul păstrării 

nucleului tehnologic al companiei. Strategia dată va permite formarea bazei pentru ridicarea 

calităţii tehnologice a personalului, pentru asigurarea creşterii în continuare a volumului 

producţiei în indicatori progresişti calitativi. 

Practica relievă, că la determinarea unui aşa nucleu tehnologic principalul indiciu este 

calificarea profesională a colaboratorului. În ce priveşte indicii sexului, vârstei şi studiilor, ei 

poartă un caracter subordonativ ( auxiliar). O mare importanţă în formarea nucleului tehnologic 

al companiei în criză are stagiul și experiența de muncă, deoarece „veteranii companiei” sunt mai 

puţin dispuşi să plece în condiţii nefavorabile, decât cei recent angajaţi. 

O problemă deosebită este numirea conducătorilor subdiviziunilor companiei aflate în 

criză. În condiţiile de criză, când nu sunt resurse de timp pentru adaptare la producţie în toate 

nuanţele ei, angajarea în funcţii de şefi de secţii a persoanelor „din stradă” este foarte 

problematică. Cu toate acestea, dacă a fost determinată restructurarea radicală a producţiei, a 

unor metode tehnologice calitative, atunci numirea în aşa funcţii a specialiştilor noi poate 

contribui la formarea unor noi calităţi tehnologice şi poate servi ca bază pentru ameliorarea 

cardinală a indicatorilor. O poziţie analogică poate fi luată şi faţă de conducătorii de vârf, de 

directorul companiei în criză.  

 

 

Exemplu 

Criza începută în 2008 loveşte dur şi în cel de-al doilea mare producător de automobile din Europa. 
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Compania Peugeot-Citroen a anunţat că va concedia 8.000 de angajaţi în Franţa şi va închide o uzină până în 2014. 

Presa franceză a scris că anunţul companiei a fost o lovitură pentru industria auto din Franţa, unde nu a mai 

fost închisă nici o mare uzină de producţie de maşini, în ultimii 20 de ani. Este vorba despre cea de la Aulnay, unde 

sunt 3.000 de angajaţi. În total, managementul a decis desființarea a 8.000 de posturi, decizia fiind întampinată de 

proteste ample. 

Peugeot-Citroen a demarat în 2009 un plan de reducere a costurilor, dar cu toate acestea, nu poate înfrunta 

criza europeană. Grupul francez avea la sfârşitul anului 2011 peste 200 de mii de angajaţi, în întreaga lume, dintre 

care 100 de mii în Franţa. Vânzările companiei în Uniunea Europeană au scăzut cu aproximativ 15 la sută, în 2012. 

Peugeot a înregistrat o pierdere de 819 milioane de euro doar în prima jumatate a lui 2012. Pe fondul crizei 

economice generale și a creșterii prețului de cărburant, vînzările de automobile din prima jumatate a anului au scăzut 

cu 20% în Italia și 14% in Franța, iar în Grecia și Portugalia se află în cadere liberă, cu scăderi de peste 40% în 

August, potrivit datelor The Economist. 

 

Recapitulare 

1) Problema principală în managementul anticriză este asigurarea continuităţii 

funcţionării personalului organizaţiei ca bază pentru realizarea modificărilor conversionale şi 

depăşirea crizei. 

2) În condiţiile de criză procesele de cadre sporesc mult şi se acutizează extrem. 

Demisionarea cadrelor condiţionată de scăderea economică din organizaţia în stare de criză, în 

caz de pierdere a controlului asupra ei, poate căpăta un caracter ireversibil. 

3) În soluţionarea sarcinilor anticriză o mare importanţă are asigurarea unităţii 

personalului ca totalitate de valori orientative individuale ale colaboratorilor. În evaluarea stării 

şi programarea sarcinilor gestionale este raţional de examinat personalul ca o unitate social-

tehnologică, care funcţionează şi se dezvoltă în baza unor anumite legităţi. 

4) Ca bază pentru planificarea proceselor anticriză în organizaţie serveşte evaluarea 

personalului ei. Priorităţile în parametrii de evaluare sunt condiţionate de orientarea ramurală a 

companiei, de direcţiile presupuse de dezvoltare, şi, de asemenea, de cauzele stării de criză. 

5) Formarea direcţionată a personalului este un instrument important în depăşirea stării de 

criză. În acelaşi timp, este necesară obţinerea apropierii scopurilor angajatorilor şi angajaţilor, 

comasarea funcţiilor şi a responsabilităţii în lucrul cu cadrele a managerilor de linii şi a 

specialiştilor serviciilor cadre. 

6) În perioadele concedierilor în masă drept mijloc de păstrare a unităţii intelectual-

tehnologice a companiei serveşte formarea şi susţinerea grupurilor-cheie de colaboratori de 

diferit nivel (specialişti, muncitori) pe tot parcursul procesului tehnologic. 

 

 

http://viewswire.eiu.com/index.asp?layout=ib3Country&pubtypeid=1112462496&country_id=1740000174%20
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TEMA 14. MOTIVAREA PERSONALULUI ORGANIZAȚIEI ÎN STAREA DE CRIZĂ  

14.1. Modalități de stimulare a muncii în condiții de criză 

14. 2.  Pregătirea profesională, angajarea, rotaţiile, şi concedierea personalului organizației 

aflată în starea de criză. 

 

14.1. Modalități de stimulare a muncii în condiții de criză 

Starea de criză a organizaţiei impune administraţia ei să valorifice mijloace suplimentare 

de stimulare a personalului către o muncă creativă și înalt productivă. În dependenţă de 

categoriile colaboratorilor formele de stimulare pot varia mult. Însă aşa diferenţe intervin la 

atingerea unui anumit nivel de cerinţe materiale a membrilor colectivului („minimul mijloacelor 

de existenţă”). Nivelele acestor cerinţe pentru diverse categorii de colaboratori diferă. Chiar în 

cadrul  unei localităţi (oraş, orăşel), de obicei, limita inferioară a salariilor pentru muncitori şi 

specialişti de acelaşi tip este identică, fapt asigurat de schimbul liber de cadre între organizaţii. În 

faţa conducerii companiei aflate în stare de criză este sarcina balansării între motivarea 

colaboratorilor pentru muncă, reieşind din minimalizarea salariilor, şi preîntâmpinarea trecerii 

lor în alte organizaţii cu salarii mai înalte. Alături de stimularea prin salarii directe există şi alte 

forme de fixare a colaboratorilor la locurile de muncă, care în condiţiile stării de criză, a 

incertitudinii înalte au o mare importanţă [58]. 

Stimularea muncii. Una din funcţiile de bază a managementului este motivarea 

personalului. În condiţiile stresului organizaţional devine practic principalul instrument în 

mobilizarea colaboratorilor de toate nivelele spre realizarea modificărilor direcţionate de 

ameliorare a calităţilor de bază ( nivelul exactităţii lucrărilor, rebutarea produselor minimală, 

cheltuielile de muncă materiale şi umane, eficacitatea general-economică ş.a.). 

În condiţiile deficitului acut de resurse financiare administraţia companiei  în criză 

trebuie, pe lângă o stimulare materială de mare precizie, să utilizeze larg şi alte mijloace de 

stimulare a muncii. Acest proces este favorizat de mecanismul complicat de motivare a omului 

către o activitate intensă, care nu se limitează la interesele materiale, iar deseori ultimele joacă un 

rol secundar, îndeosebi în condiţiile de înaltă incertitudine, caracteristică pentru starea de criză a 

organizaţiei. 

În mod general, crearea sistemului de motivare a personalului spre o activitate anticriză 

se reduce la următoarele măsuri: 

1) aranjarea membrilor colectivului pe grupuri, pentru care este caracteristic un ansamblu 

specific de factori de motivare a unei activităţi intense; de obicei, aceştea sunt colaboratorii 

aproximativ de acelaşi nivel de calificare (muncitori, specialişti, conducători, funcţionari); 
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2) crearea mecanismelor de stabilizare a situaţiei în colectiv în condiţiile de criză în baza 

susţinerii unui climat favorabil moral-psihologic (stingerea nervozităţii, a neînţelegerilor, a 

relaţiilor neformale extremale etc); 

3) lărgirea posibilităţilor membrilor colectivului de aşi realiza potenţialul creator, a 

realiza totalmente posibilităţile de producţie, creşterea profesională şi funcţională; 

4) determinarea fixă a scopurilor finale şi intermediare a colaboratorilor în activitatea sa 

şi remunerările corespunzătoare; 

5) asigurarea unei poziţii egale faţă de evaluarea colaboratorilor, a stimulărilor şi 

pedepselor (practica demonstrează că în condiţiile de criză amenzile sunt puţin eficiente); 

6) creşterea posibilităţilor comunicative (aceasta se explică prin faptul că pentru mulţi 

oameni un factor primordial de atragere într-un colectiv mare este posibilitatea comunicării); 

Pentru echilibrarea relaţiilor în colectiv pot fi utilizate următoarele forme de stimulare: 

- cota-parte în proprietatea comună (membrii colectivului de muncă, care deţin acţiunile 

companiei, manifestă o loialitate sporită către acţiunile anticriză dure ale administraţiei, o susţin 

în permutările de cadre şi limitările financiare); 

- sisteme flexibile de organizare a muncii în scopul asigurării utilizării maximale a 

membrilor colectivului (ele sunt comode în caz de imposibilitate a încărcării maximale, în 

deosebi a specialiştilor şi muncitorilor de înaltă calificare, care pot în aşa condiţii să activeze în 

două locuri şi să nu părăsească compania); 

- retribuirea parţială a odihnei ( aceasta se poate asigura din contul activităţii comerciale a 

propriei baze de odihnă, a edificiilor sportive, a cluburilor etc); 

- garanţiile de ocupare (aşa garanţii sunt asigurate nu de declaraţiile conducătorilor, dar 

de sistemul „angajării pe viaţă”, a ocupării pensionarilor etc); 

- garantarea salariilor (toţi colaboratorii trebuie să fie convinşi, că vor primi salarii 

depline; Codul Muncii a introdus prevederi stricte pentru angajatori în domeniul retribuirii 

muncii. „Retribuirea muncii se efectuează proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul 

lucrului făcut. Retribuirea muncii salariatului depinde de cererea şi oferta forţei de muncă pe 

piaţa muncii, de cantitatea, calitatea şi complexitatea muncii, de condiţiile de muncă, de calităţile 

profesionale ale salariatului, de rezultatele muncii lui şi/sau de rezultatele activităţii economice a 

unităţii. Munca este retribuită pe unitate de timp sau în acord atît în sistemul tarifar, cît şi în 

sistemele netarifare de salarizare. În funcţie de specificul activităţii şi condiţiile economice 

concrete, unităţile din sectorul real aplică, pentru organizarea salarizării, sistemul tarifar şi/sau 

sistemele netarifare de salarizare. Alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se 

efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor”.) [24]; 
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- reduceri de preţuri la propria producţie pentru membrii colectivului (în caz de deficit al 

mijloacelor financiare, administraţia companiei poate elibera producţia sa colaboratorilor, însă 

cota salariului achitat în formă materială nu trebuie să depăşească 20% din suma totală a 

salariului). 

În soluţionarea sarcinilor concrete de anticriză motivarea colaboratorilor poate căpăta 

forme restrânse, concentrate spre atingerea scopurilor fixe. 

Pentru grupurile de muncitori şi specialişti ocupaţi în producţia de serie mare, evidenţa 

aportului muncii în perioada funcţionării uniforme este simplă şi, de aceea, aici pot fi efective 

sistemele dependenţei directe a salariului de volumul muncii executate. În sectoarele de 

producţie cu  bucata a articolelor, de pregătire a producţiei, lucrărilor de reparaţie şi exploatare 

ş.a. evidenţa personificată a volumului de muncă executat este complicată şi de aceea stimularea 

diferenţiată a activităţii de muncă poate fi efectuată doar prin intermediul premiilor, cadourilor 

etc. 

În condiţiile instabilităţii din interiorul companiei, când volumul de lucru oscilează mult, 

utilizarea sistemului de retribuire a muncii în acord poate duce la mari variaţii ale salariilor. Dar 

deoarece o cauză a acestor oscilaţii este incapacitatea administrativă, şi nu nivelul activităţii de 

muncă a colaboratorilor, atunci acest fapt poate provoca mari nemulţumiri şi poate deveni cauză 

a unor conflicte. De aceea, în situaţia de criză este preferabil de utilizat în general formele de 

retribuire a muncii pe unitate de timp cu premii, în acord cu premii ş.a., în care componenţa cu 

bucata de către alţi compensatori. Ultimii, necătând la marea dependenţă de factorii subiectivi 

(opinia conducătorului), în condiţiile incertitudinii înalte pot descrie mai concret cheltuielile de 

muncă reale, decât formulele mecanice şi coeficienţii sistemului de retribuire a muncii în acord. 

În condiţiile de criză, mai mult decât într-o situaţie obişnuită, de la personalul companiei 

se cere un mod de gândire neordinar, propuneri novatoare, atitudine de întreprinzător faţă de 

funcţiile îndeplinite şi faţă de activitatea organizaţiei. Unul dintre mijloacele de depistare a 

manifestărilor creatoare ale colaboratorilor (de la conducător până la muncitor) poate fi o 

anumită democratizare a raporturilor din cadrul structurii organizaţionale-de producţie, sporirea 

autonomiei personalului, orientarea umană a stilului de gestiune. Într-o formă generală, aceasta 

ar însemna un oarecare refuz de ordine în scopul afluxului continuu de idei. Utilizarea metodelor 

de stimulare a activităţii creatoare şi de întreprinzător a colaboratorilor poate deveni un 

instrument eficient nu numai în depăşirea crizei, dar şi în crearea premiselor principale pentru 

dezvoltarea companiei în perioada de postcriză într-un stil novator. 

În procesul optimizării mecanismului de stimulare a personalului ca unul din mijloacele 

de stabilizare a organizaţiei şi de depăşire a crizei poate părea interesantă combinarea metodelor 

americană şi niponă de motivare a colaboratorilor, luând în consideraţie modul de gândire 
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moldovenesc. „Principiul de dominare a celor superiori” utilizat în politica de remunerare şi 

dezvoltare a personalului din companiile nipone vine în contradicţie cu „principiul de merite” din 

companiile americane” [55, p.94]. Însa acest fapt nu exclude combinarea efectivă a acestor două 

poziţii, şi anume: a stimula colaboratorii prin salarii şi creşteri funcţionale pentru o muncă 

eficientă concretă şi  pentru atitudine deosebită faţă de serviciu, având în vedere meritele trecute 

şi vechimea în muncă. Unul din mijloacele eficiente de stimulare a personalului companiei în 

criză poate fi metoda practicată în companiile americane „evaluarea individuală anuală şi 

atestarea colaboratorilor în baza unor criterii „formale” concrete şi a unei proceduri stabilite de 

organizare” [55, p.95]. În anii trecuţi la întreprinderile din ţara noastră atestarea colaboratorilor 

se organiza o dată în 3-4 ani, fapt reglementat de documentele directive ramurale (ordine ale 

ministerelor, scrisori circulare, etc). Codul Muncii actual nu reglementează periodicitatea 

atestărilor. Aceasta crează posibilităţi pentru conducătorii de organizaţii de a stabili independent 

termenii de organizare a atestărilor, care în condiţiile de criză este preferabil de redus maximal 

până la un an, adică de organizat conform periodicităţii companiilor străine avansate. Aceasta va 

permite cunoaşterea mai profundă a colaboratorilor, determinarea utilităţii, a intensificării 

activităţii lor. 

În condiţiile de stres organizaţional, spre deosebire de starea echilibrată a companiei, în 

schimbul stimulărilor şi a  elementelor competitive vin stimulările de conciliere (consensuale), ca 

elemente mai rezultative în motivarea activităţii de muncă. Aceasta, pe de o parte, contribuie la 

stabilizarea relaţiilor în colectivul aflat în criză, iar pe de altă parte, permite încărcarea selectivă 

mai concretă a colaboratorilor în realizarea funcţiilor anticriză. Motivarea muncitorilor, 

specialiştilor şi conducătorilor are un anumit specific. Anume în condiţiile de incertitudine este 

mai dificilă stimularea activităţii rezultative a conducătorilor de nivel mediu şi a specialiştilor.  

15.2 Pregătirea profesională, angajarea, rotaţiile, şi concedierea personalului organizaţiei 

aflată în starea de criză 

Pregătirea profesională. Instruirea cadrelor prezintă unul din mijloacele fundamentale 

de gestiune a personalului. Ridicarea calificării colaboratorilor lărgeşte interesul lor pentru o 

activitate fructuoasă, se manifestă ca un stimulent suplimentar către muncă ca faţă de un mijloc 

de ridicare a bunăstării personale. 

Companiile străine avansate alocă de la 1,5 până la 5% din fondurile de retribuire a 

muncii pentru instruirea personalului. Cota acestor mijloace este mai înaltă în companiile cele 

mai avansate în dezvoltare. În acest context finanţarea redusă a instruirii cadrelor în multe 

companii ruseşti poate fi calificată ca una din cauzele principale a ritmurilor joase de dezvoltare. 
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În oarecare măsură aceasta se explică prin procesele de criză la nivel macroeconomic, prin 

dezvoltarea redusă a legislaţiei ruseşti referitor la instruirea profesională. 

Spre exemplu, în Franţa, Germania, Suedia, Japonia, Coreea, Singapore şi în alte ţări 

instruirea personalului este stimulată de mari înlesniri fiscale şi subvenţii.    

În pregătirea profesională sunt examinate două poziţii diametrale: 

1) în SUA – instruirea în instituţii de învăţământ specializate; 

2) în Japonia – se pune accentul pe instruirea la locurile de muncă. 

Indicii tehnico-economici de funcţionare a companiilor americane şi nipone atestă faptul, 

că utilizarea şi primei şi celei de-a doua metode are rezultate înalte.  

În condiţiile de criză administraţia companiei dispune de mijloace foarte limitate pentru 

pregătirea profesională a cadrelor, îndeosebi în instituţii de învăţământ superior şi colegii. De 

aceea completarea componenţei specialiştilor de calificare înaltă şi medie aşa companii sunt 

impuse a realiza prin angajarea în serviciu a absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţământ şi 

medii de specialitate, de asemenea, prin permutarea colaboratorilor din alte organizaţii. Piaţa 

contemporană din Republica Moldova de ingineri şi tehnicieni este caracterizată printr-o 

reducere considerabilă a ofertei la aşa profesii ca mecanici, tehnologi-chimişti, constructori de 

utilaje, constructori de aparate, prelucrarea metalelor, specialişti în materiale plastice ş.a. Într-o 

oarecare măsură aceasta este o reacţie la reducerea bruscă a cererii la aşa specialişti pe teritoriul 

republicii.  

În deceniul actual, caracterizat printr-o oarecare ameliorare în industria, se prevede 

lărgirea cererii la ingineri. Însă, până în prezent, oferta întrece cererea capacităţii de remunerare a 

acestor specialişti. 

În aşa condiţii companiile conversionale sunt impuse a ridica calificarea propriilor 

ingineri şi tehnicieni. Dar deoarece sistemul de ridicare a calificării cadrelor inginereşti a fost 

distrus, acest lucru trebuie să-l efectueze întreprinderile. În această direcţie procesele de 

centralizare a capitalului ce se profilează în formă de concerne de stat şi „semistatale” (societăţi 

pe acţiuni) pot duce la crearea sistemelor centralizate de ridicare a calificării cadrelor inginereşti 

pe baze economice noi.  

Unul din stimulenţii ridicării nivelului de calificare a constructorilor companiilor 

conversionale este destrămarea şi degradarea multor institute de cercetări ştiinţifice şi de 

proiectare şi construcţii, care nu sunt capabile să asigure necesităţile uzinelor în realizarea noilor 

elaborări. Acest fapt a necesitat dezvoltarea la întreprinderile mari a formaţiunilor 

construcţionale de căutare a direcţiilor tehnice în corespundere cu diversificarea programelor de 

producţie. Dezvoltarea eruptivă a comunicaţiilor a permis chiar şi unor mici birouri de 

construcţii să se simtă parte componentă a sistemului global informaţional în direcţiile ştiinţifice 
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căutate şi să-şi ridice pe această cale nivelul calificării specialiştilor. Trebuie de aşteptat, că în 

Republica Moldova într-un viitor apropiat vor apărea televersităţi de tip american, unde 

Universitatea Tehnică Naţională (or. Fort-Collins statul Colorado) a elaborat peste 700 de cursuri 

şi care sunt translate toată ziua în ţară. Aşa formă de instruire tehnică dispersată poate deveni cea 

mai preferabilă pentru companiile industriale medii şi mici, care n-au posibilităţi proprii de 

ridicare a calificării inginerilor.  

În ce priveşte inginerii care se angajează în companiile aflată în stare de criză „din 

stradă”, atunci, după cum relevă practica, majoritatea lor rămân în birourile de construcţii şi alte 

servicii tehnice şi nu reuşesc să treacă adaptarea la linii (în secţii, servicii de reparaţii etc). 

Aceasta demonstrează preferinţa angajării în companiile conversionale a specialiştilor tineri cu 

rodajul lor în diferite sectoare ale uzinei. Practica confirmă, că aşa conducători de linii destul de 

repede se încadrează în activitate şi traduc în viaţă reformele conversionale radicale. 

O formă efectivă de ridicare a calificării colaboratorilor inginereşti şi tehnici pot deveni 

consiliile tehnice lărgite organizate sistematic (mai bine - lunar) în cadrul cărora sunt examinate 

nu numai întrebări înguste tehnologice de construcţii, dar şi sunt studiate probleme general-

tehnice de dezvoltare a ramurii, realizările avansate în gândirea inginerească şi tehnică. 

În ce priveşte pregătirea cadrelor de muncitori, atunci degradarea unei mare părţi a 

şcolilor profesional-tehnice a lăsat fără rezerve multe întreprinderi industriale. Trebuie de 

aşteptat, că pe măsura stabilizării economiei moldovenești şi avansării diferitor ramuri, 

necesitatea cadrelor muncitoreşti va spori şi acest fapt va lărgi pregătirea lor în şcolile 

profesional-tehnice. Însă la etapa de tranziţie la nivel macroeconomic şi de criză în multe 

întreprinderi conversionale, mijloacele principale de pregătire a muncitorilor calificaţi rămân 

centrele instructive din cadrul uzinelor. E bine de constatat, că cursurile de pregătire a 

muncitorilor în bazele centrelor instructive pe lângă uzine au acel avantaj, care le permite să 

introducă o diferenţiere radicală în programele de studiu. Acest fapt impune specialiştii uzinei, 

care organizează cursuri cu muncitorii, permanent să-şi ridice nivelul profesional-instructiv, ceea 

ce este important pentru realizarea schimbărilor în firma conversională. 

Lucrul bine pus al centrului instructiv de pe lângă companie permite organizarea instruirii 

sistematice a întregului personal, orientarea lui spre inovaţii şi reforme conversionale. Procesul 

comunicării sistematice a muncitorilor cu specialiştii, organizat în centrele instructive poate servi 

ca bază pentru stingerea conflictelor, care sunt destul de distrugătoare în condiţiile de criză. 

Alături de centrele instructive ale companiei, o formă efectivă de ridicare a calificării 

cadrelor (de la muncitor până la conducător) sunt cercurile de instruire generală economico-

tehnologice de tipul şcolilor cunoştinţelor economice din anii 80 ai sec.XX. Una din diversităţile 

acestor şcoli sunt aşa-numitele „cercuri ale calităţii” populare în rândul companiilor avansate 
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nipone, în care la întâlnirile lunare (sau săptămânale) conducătorii şi muncitorii examinează 

problemele de îmbunătăţire a calităţii produselor (tehnica, tehnologia, disciplina, economia etc). 

În calitate de o formă organizaţională de consolidare a colectivului în hotărârea sarcinilor 

concrete de depăşire a stării de criză pot fi consultările de producţie permanente practicate în anii 

60-80. Aşa o formă de comunicare sistematică a reprezentanţilor diferitor pături ale colectivului 

de muncă poate completa acele goluri de propagare informaţională, care s-au creat în urma 

încetării practicii adunărilor sistematice (lunare). Deoarece în condiţiile stresului organizaţional 

problema consolidării colectivului este deosebit de acută, atunci formele de comunicare 

examinate (centrele instructive, cercurile calităţii, consultările de producţie, adunările generale şi 

pe secţii ş.a.) pot fi foarte utile: 

1) În condiţiile de înaltă incertitudine o mare importanţă are găsirea formelor efective de 

motivare a personalului spre o activitate productivă de depăşire a crizei. Formele de stimulare a 

diferitor categorii de colaboratori pot să se deosebească radical, acest fapt este condiţionat de 

priorităţi şi preferinţe diverse. 

2) În condiţiile deficitului de resurse financiare administraţia organizaţiei este nevoită să 

utilizeze un set larg de stimulente materiale, morale, psihologice ş.a. către o activitate de muncă 

fructuoasă a colaboratorilor. Combinarea lor poate fi destul de efectivă. 

3) În soluţionarea sarcinilor concrete locale de anticriză motivarea colaboratorilor poate 

căpăta forme restrânse, concentrate. 

4) În condiţiile de incertitudine a volumului de producţie creşte importanţa sistemelor de 

retribuire a muncii pe unitate de timp cu premii. 

5) Rotaţiile, angajarea şi concedierea grupurilor mari de colaboratori sunt sarcini 

importante în managementul anticriză. O problemă aparte este concedierea colaboratorilor de 

prisos, şi, de asemenea, păstrarea, reţinerea celor mai utili. 

6) Un mijloc efectiv de sporire a rezistenţei la criză a companiei este pregătirea 

profesională a specialiştilor şi muncitorilor. În condiţiile actuale, de preferinţă sunt formele de 

ridicare a nivelului de calificare al personalului în centrele instructive ale companiilor, în cadrul 

consiliilor tehnice sistematice, a cercurilor calităţii, a consultărilor de producţie permanente etc.  

Angajarea, rotaţiile şi concedierea personalului. O măsură impusă şi în acelaşi timp un 

mijloc efectiv de stimulare a personalului către o activitate anticriză sunt rotaţiile (permutările 

reciproce), angajarea şi concedierea colaboratorilor. Intrarea organizaţiei în stare de criză în mare 

măsură este o cauză a necorespunderii componenţei de cadre calitative şi cantitatea condiţiilor 

schimbate în atmosfera companiei. În acest caz managementul trebuie să înainteze sarcini de 

schimbări radicale în componenţa personalului, trecerea lui într-o nouă calitate organizaţional-

tehnologică. Însă măsurile de rotare, angajare şi concediere a colaboratorilor trebuie să fie 
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anticipate de elaborări de program, apoi realizate sub un control strict şi o analiză profundă a 

acestor procese. Aceasta se explică prin faptul, că organizaţia aflată în stare de criză, ca regulă, 

dispune de resurse extrem de limitate de depăşire a proceselor de cadre ieşite de sub control şi în 

caz de formă spontană poate să nu găsească mijloace de stopare a lor, de corectare a direcţiei lor. 

Însă aceasta nu neagă necesitatea unor manipulări de cadre hotărâtoare în condiţiile de 

incertitudine. Într-o oarecare măsură, instabilitatea modelează personalul, îl face mai receptiv la 

permutări şi concedieri. În ce priveşte colaboratorii nou angajaţi, aceste procese, dimpotrivă, 

slăbesc dorinţa de a veni într-o firmă în criză. În privinţa noilor angajaţi acţionează drepturi de 

alegere mai largi, dacă procesele de criză în oraş, orăşel poartă un caracter local, şi nu unul 

general. În cazul dat, pentru ei drept stimulare serveşte mărimea salariilor. De aceea, 

administraţia companiei aflate în stare de criză este obligată în perioada soluţionării sarcinilor de 

angajare şi permutare în cadrul companiei să studieze profund tendinţele generale în retribuirea 

muncii pentru diverse categorii de muncitori şi specialişti, în primul rând, în limitele localităţii. 

Pe lângă aceasta, nu este de prisos cunoaşterea tendinţelor în retribuirea muncii la un nivel 

macroeconomic. Clar, că oamenii de diferite profesii şi de diferit nivel de calificare diferit se 

autoapreciază şi sunt gata să muncească pentru remunerări diferite. Structura unor aşa necesităţi 

(disponibilităţi), este elucidată în  figura 14.1. 

7

20

13

18

5

16

19

2

0

5

10

15

20

25

%
 d

in
 n

u
m

ă
ru

l 
re

s
p

o
n

d
e
n

ţi
lo

r

 

Fig. 14.1. Rezultatele cercetării „Pentru ce salariu aţi fi de acord să lucraţi” 

 

Reieşind din datele anchetei, 60% de respondenţi sunt de acord să lucreze pentru un 

salariu în limitele a 2500 de lei lunar, fapt ce corespundea posibilităţilor întreprinderilor 

conversionale la data anchetării. Din cauza inflaţiei indicii arătaţi în figura 14.1 se vor modifica, 

însă un aşa monitoring dă posibilitate administraţiei organizaţiei să elaboreze măsuri concrete de 

reorganizare a personalului în cadrul strategiilor anticriză. Experienţa companiilor străine 
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demonstrează faptul, că înnoirea cardinală a personalului contribuie la sporirea calităţilor lui 

tehnologice. De obicei, aşa schimbări corespund cu perioadele de reducere bruscă a cererii la 

producţia dată şi sunt mai dese în întreprinderile de construcţie a utilajelor, tehnică electronică, 

conductori şi comunicaţii, în producţia tehnicii de uz casnic complicate. Fenomenele 

contemporane în industria moldovenească indică la asemănarea tendinţelor dezvoltării proceselor 

în Republica Moldova şi în străinătate. Anume înnoirea personalului devine instrumentul 

principal în realizarea schimbărilor cardinale, în sporirea bruscă a capacităţii competitive a 

întreprinderilor industriale, în deosebi, acele care funcţionează în segmentele unde sunt prezenţi 

producătorii străini. 

Pentru administraţia organizaţiei aflate în stare de criză cel mai greu din punct de vedere 

moral-psihologic şi financiar este concedierea colaboratorilor deveniţi inutili. Acest proces ia 

multe forţe morale şi  eforturi creatoare ale conducătorilor. Practica mondială şi naţională a 

acumulat o experienţă bogată în optimizarea proceselor de concedieri la iniţiativele 

administraţiei. Însă personalul fiecărei întreprinderi este unical şi necesită o atitudine individuală 

faţă de această problemă şi elaborarea în această bază a unui complex de măsuri speciale pentru 

fiecare sector, etapă, mijloc etc. Practica demonstrează că, de obicei, pleacă cei mai buni 

muncitori şi specialişti, iar colaboratorii cei mai puţin utili urmează a fi impuşi la concediere, şi 

care, ca regulă, sunt retribuiţi nu în acord, dar pe unitate de timp. Deoarece este dificilă  

documentarea activităţii insuficiente a muncitorilor angajaţi pe unitate de timp, şi impunerea la 

concediere a lor ia multe eforturi din partea şefilor de linii şi a conducătorilor organizaţiei. În caz 

de necesitate a reducerilor radicale de personal este preferabil de organizat acest proces în 

ordinea următoare: 1) selectarea colaboratorilor care doresc sau sunt de acord să-şi ia concedii de 

lungă durată fără păstrarea salariului şi oformarea documentară a acestor cazuri; 2) 

colaboratorilor ce nu doresc să-şi ia concedii fără păstrarea salariilor, să li se oformeze acte de 

întrerupere în muncă şi să-i impună a se prezenta la lucru (la aşa „pedeapsă prin inactivitate” 

rezistă puţini şi după trecerea unei perioade de timp mulţi sunt de acord la concedii fără păstrarea 

întreţinerii sau demisionează); 3) în ce priveşte acei colaboratori de prisos care conform actelor 

de întrerupere în muncă continuă să se prezinte la locurile de muncă, a începe procedura de 

concediere din iniţiativa administraţiei (necătând la toate cheltuielile, totuşi este o metodă mai 

puţin dăunătoare decât acţiunea distrugătoare a celor ce nu lucrează asupra personalului); 4) prin 

ordine aparte de concediat pe etape în bază de reduceri de state grupurile rămase de colaboratori 

de prisos. 

Practica demonstrează, că o formă mai comodă de concediere a colaboratorilor de prisos 

este reorganizarea structurii organizaţionale, periodicitatea căreia nu este limitată de către 

legislaţie. Aceasta permite, în termen de 2-3 luni, efectuarea câtorva reorganizări ale structurilor 
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în segmentele organizaţiei aflate în criză şi, prin aceasta, asigurarea bazei legislative pentru 

eliberarea de toţi colaboratorii de prisos de toate nivelele ( de la muncitori până la conducători). 

Legislaţia contemporană nu acordă drepturi suplimentare pentru angajatori în procedura 

de concediere a pensionarilor. În starea de criză a organizaţiei, prin încărcări incomplete şi salarii 

mici, această categorie de colaboratori poate deveni destul de utilă, pe de o parte, neavând 

pretenţii faţă de salarii ( îi salvează pensia), iar pe de altă parte, anume aceşti oameni, ca regulă, 

sting manifestările de extremism în colectivul de muncă (prin forţa autorităţii lor, a 

raţionamentului just şi a înţelegerii mai profunde a cauzelor crizei). În acest context, se poate de 

recomendat conducătorilor-anticriză să nu grăbească procesul de concediere a pensionarilor, 

mulţi dintre care, deşi nu lucrează repede, dar calitativ, adică anume aşa cum este necesar în 

condiţiile de depăşire a crizei. Aceasta se referă atât la muncitori, cât şi la specialişti şi 

conducători. Însă trebuie de atenţionat şi faptul, că colaboratorii vechi rareori transmit secretele 

măiestriei lor colaboratorilor tineri. De aceea, păstrând pensionarii, urmează a-i impune să 

instruiască tineretul. În acest scop este raţional de introdus sisteme speciale de instructaj, de 

grupuri de tineret, planuri de creaţie individuale pentru şefii-instructori de vârstă pensionară etc. 

Necesitatea unei astfel de influenţe asupra pensionarilor este determinată de faptul că, spre 

deosebire de persoanele de vârstă prepensionară, ei în orice moment pot părăsi întreprinderea şi 

prin aceasta pot stopa procesul de producţie principal.  

O problemă specială este practica de concediere a femeilor. Legislatorul a introdus un 

rând de restricţii pentru angajatori. De aceea, această situaţie necesită o studiere minuţioasă.  

E de remarcat faptul, că concedierea colaboratorilor din iniţiativa administraţiei prezintă 

o acţiune crudă faţă de oameni – omul este lipsit de mijloace de existenţă. 

În majoritatea ţărilor o anumită categorie de colaboratori au o protecţie strictă faţă de 

concedierile conform reducerii de state. Aceasta se referă la femeile însărcinate, femeile ce se 

află în concedii de îngrijire a copiilor mici. În Germania şi SUA sunt protejaţi şi colaboratorii de 

o vârstă înaintată. Pentru concedierea invalizilor în Germania şi SUA este necesară o permisiune 

specială. În întreprinderile Italiei pentru invalizi sunt stabilite cote speciale. Muncitorii străini, de 

obicei, încheie contracte urgente, care nu sunt reîncheiate în perioadele de stagnare a producţiei 

[55, p.103] 

De aceea, chiar şi conducătorii organizaţiilor aflate în stare de criză, pe lângă 

responsabilitate penală şi administrativă, mai poartă şi o mare responsabilitate morală pentru 

soarta celor, care şi-au dedat forţele şi anii (deseori cei mai buni) întreprinderii date. Aceasta 

impune procedurilor de concediere a colaboratorilor elaborarea unui complex de măsuri în 

scopul plasării în câmpul muncii, precum şi alte metode de susţinere materială. 
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Ca formă de reorganizare a personalului companiei în criză poate fi utilizată rotaţia 

cadrelor. Ea presupune permutări reciproce ale colaboratorilor şi se poate referi atât la 

conducători, cât şi la muncitori. O deosebită popularitate rotaţia cadrelor are în companiile 

nipone, mai ales în cele ce practică sistemul angajării pe viaţă. În companiile nipone este 

considerat normal faptul schimbării cu locul a şefului şi subalternilor săi, când specialiştii tineri 

pe parcursul a 10 ani periodic activează la producţiile cu specific tehnologic diferit. Asemenea 

forme de permutare a colaboratorilor nu sunt caracteristice pentru companiilor europene. Însă 

aceasta nu înseamnă că ele nu sunt utile pentru practica industrială moldovenească cu tradiţii 

paternale puternice. 

În condiţiile de criză angajarea noilor colaboratori este dificilă. Însă această măsură poate 

deveni cea mai efectivă în depăşirea dinamicii economice negative. Dacă angajarea 

colaboratorilor noi decurge paralel cu reducerea de state şi reducerile celor de prisos, atunci 

acesta este un puternic izvor de tensiune în colectiv. Cu toate acestea, administraţia companiei în 

criză, ca regulă, nu dispune de resurse de timp pentru realizarea consecutivă a concedierilor şi 

angajării colaboratorilor, şi de aceea trebuie să găsească forţe şi mijloace pentru asigurarea 

acestui proces într-o atmosferă satisfăcătoare, să nu permită acţiuni deconstructive din partea 

celor, interesele cărora sunt lezate. Manifestând umanism în hotărârea problemelor de cadre, 

administraţia companiei în criză trebuie să stea bine pe poziţii, pentru a parcurge această 

perioadă cât mai puţin dureros. O astfel de poziţie a administraţiei trezeşte respect în rândul 

subalternilor şi prezintă un mijloc suplimentar de motivare a activităţii lor de afaceri. 

 

Exemplu 

Chrysler avea 54.000 de angajați la sfîrșitul anului 2008 și producea în 30 de uzine în America de Nord, 

dintre care 12 de asamblare mașini și 18 pentru diverse componente. Compania a avut pierderi de 8 miliarde dolari 

în 2009, iar in 2010 a supraviețuit datorită ajutorului de patru miliarde dolari primit de la guvern. 

În 2007 compania a produs peste 2,5 milioane de automobile, dintre care aproape toate au fost produse în 

America de Nord, cu exceptia a 69.000 de mașini Chrysler si Jeep produse în Austria, de Magna. 

În 2009 vînzările au fost grav afectate de criza și abia s-au apropiat de 1,5 milioane de unități. 

Vînzările Chrysler în Europa au scazut cu 22% anul în 2009, de la 120.000, la 93.000 de masini. În primele 

trei luni ale anului 2010, vînzările Chrysler, Jeep și Dodge au scăzut cu 53%, spre 14.000 de mașini. 

Chrysler a cerut intrarea sub protecția legii falimentului, iar estimarea extrem de optimistă a fost ca în 

maxim doua luni procesul se va încheia. Practic, Chrysler va fi vîndută unei companii noi, creata de Guvernul 

american conform legii falimentului. 

În plus, i s-au promis ajutoare totale de 10,5 miliarde dolari, de la guvernul SUA, dar si din Canada, în timp 

ce vestea cea mai buna este încheierea parteneriatului cu Fiat, care acum deține 20% din Chrysler și va ajunge la 

35%. În 2013 este foarte posibil ca Fiat să devină acționar majoritar, cu condiția că toate ajutoarele primite să fie 

rambursate pana atunci. 



309 

 

Șeful Chrysler, Bob Nardelli a plecat, dar și restul conducerii s-a schimbat. Fiat nu a pompat bani în 

Chrysler dar a făcut transfer de tehnologie. 

În urma acestor măsuri, în 2011 Compania, Chrysler a cîștigat 183 de milioane de dolari, comparativ cu 

pierderea de 652 de milioane de dolari raportata în anul anterior, 

Compania a înregistrat o creștere de 24% a vînzărilor din Statele Unite, anul 2010, și o creștere de 22% a 

vînzărilor la nivel mondial, pînă la 1,86 de milioane de automobile. Veniturile au sărit cu 31%, pînă la aproape 55 de 

miliarde de dolari. 

Venitul net al Chrysler pe al patrulea trimestru a fost de 225 de milioane de dolari, în comparație cu 

pierderea netă de 199 milioane de dolari, înregistrată în aceeaăi perioadă a lui 2010. Acesta a fost cel mai profitabil 

trimestru de la ieșirea companiei din faliment. 

Chrysler nu este prezentă pe piața de capital publică, așa că nu există estimări ale analiștilor legate de 

rezultatele financiare. Pe lîngă Fiat, care controlează Chrysler, restul acțiunilor sunt deținute de fonduri controlate de 

uniuni, înființate pentru plata pensiilor și a asigurărilor de sanatate. 
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TEMA 15. GESTIONAREA CONFLICTELOR PERSONALULUI ORGANIZAȚIEI ÎN 

STARE DE CRIZĂ 

15.1. Aplanarea şocurilor de criză a personalului organizaţiei 

15.2 Democratizarea gestiunii administrative în cadrul organizaţiei 

 

15.1. Aplanarea şocurilor de criză a personalului organizaţiei 

A. Smith (1723-1790) în cartea sa publicată în anul 1776 „Avuția națiunilor” a 

fundamentat ideea despre „mâna nevăzută”, care în baza acordului de interese ale diferitor 

subiecţi economici asigură coordonarea socială lipsită de crize. Mulţi autori au încercat să 

formuleze mecanismele de coordonare a intereselor diferitor membri ai societăţii, de prevenire a 

pagubelor în urma conflictelor distrugătoare. Aşa experienţe practice sociale au fost Comuna din 

Paris, Republica Bavaria, Cuba şi multe altele [42]. 

Necătând la insuccese, gândirea socială nu s-a stopat în tendinţa de a construi „Oraşul 

soarelui” (1632), care a evoluat în gândurile vestitului italian Tommazo Campanella (1568-

1639), ţara „Utopia” existentă în imaginaţia englezului Tomas Mor (1478-1532), asuprit pentru 

liberalism. Modele ideale de organizaţii economice deranjau somnul Verei Pavlovna în romanul 

lui Cernâşevskii, la fel supus caznei... 

Încercări de realizare a modelelor lipsite de conflicte a organizaţiilor de nivel micro şi 

macroeconomic neliniştesc minţile multor specialişti contemporani în ramura economiei şi 

dreptului. Profesorul P. Heyne de la universitatea din Sietl fundamentează ideea coordonării 

sociale lipsite de crize pe calea acordului de interese, numind în calitate de exemplu ideal de aşa 

colaborare mişcarea transportului. 

„ ... Particularitatea principală a transportului în orele de vîrf este nu drumul, dar 

mişcarea. Toţi şoferii tind spre diferite scopuri, gândindu-se exclusiv la propriile interese... Alţi 

şoferi doresc să evite accidentele tot atât de tare ca şi el singur... Mai sunt şi reguli generale, 

cărora li se supune fiecare şofer... Iată, practic, totul. Aceasta se aseamănă cu descrierea 

instrucţiunii de creare a haosului. Şi ar fi adus în final la munţi întregi de metal uzat. În loc de 

aceasta apare o mişcare bine coordonată, atât de lentă, că privind-o de la înălţime înaltă, poţi 

primi o satisfacţie estetică... Într-adevăr, mişcarea transportului în orele de vîrf şi în general a 

transportului orăşănesc în orice timp al zilei arată exemplu  a unei deosebit de reuşite colaborări 

sociale.” [38, p. 156]   

Cu toate acestea, practica socială demonstrează, că este imposibil de ocolit şocurile de 

criză, dar este posibilă aplanarea acţiunilor lor distrugătoare, utilizarea stării de criză pentru 

tranziţia la o calitate organizaţional-tehnologică nouă. 
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În ce priveşte factorul uman, una din principalele funcţii ale gestiunii anticriză este 

prognozarea posibilelor conflicte în organizaţii şi prevenirea lor, găsirea motivelor unificatoare 

pentru consolidarea membrilor colectivului la hotărârea problemelor de dezvoltare şi progresare. 

Principalele direcţii în această activitate sunt dezvoltarea socială a colectivului de producţie, 

democratizarea administrării, colaborarea strânsă a administraţiei cu sindicatele şi alte organizaţii 

obşteşti. 

Dezvoltarea socială. Starea de înaltă incertitudine, permutările în masă întreprinse de 

administraţie şi reducerile de cadre pot deveni cauze a unor stări conflictuale acute în colectivul 

organizaţiei aflate în criză. În Republica Moldova conflictele pot fi destul de distrugătoare atât 

pentru organizaţie, cât şi pentru personalul ei. De aceea, administraţia companiei în criză trebuie 

să coreleze hotărârea sarcinilor tehnico-productive cu dezvoltarea socială planificată a 

colectivului, necătând la limitarea strictă a mijloacelor financiare pentru aceste scopuri.  

Dezvoltarea socială a colectivului de producţie include următoarele măsuri: 

1) reglementarea relaţiilor formale şi neformale în colectiv; 

2) sporirea nivelului general de cultură a personalului pe calea realizării instruirii 

generale şi tehnice; 

3) optimizarea grupurilor formale de muncitori şi interacţiunea între aceste grupuri; 

4) stabilirea unei direcţii organizaţional-constructive pentru grupurile neformale; 

5) activizarea eforturilor în ramura protecţiei muncii şi asistenţei medicale; 

6) ameliorarea condiţiilor comunale de trai ale colaboratorilor şi membrilor familiilor lor; 

7) perfecţionarea sistemului de odihnă ş.a.  

Soluţionarea problemelor sociale prin eforturile companiei compensează factorii negativi 

externi, care influenţează asupra oamenilor, în aşa mod ameliorând starea sănătăţii lor şi 

atrăgându-i în organizaţie. Neplăcerile, primite de către colaborator în afara organizaţiei, ca 

regulă, sunt aduse în colectivul de muncă, cu intenţia de a găsi înţelegere, susţinere şi protecţie.  

Administraţia organizaţiei trebuie să fie informată despre decurgerea evenimentelor şi proceselor 

sociale, pentru a reacţiona efectiv la influenţele nefavorabile. Este interesant de urmărit 

dispoziţia generală şi temerile oamenilor, de examinat care din ele pot leza interesele colectivului 

organizaţiei. De exemplu, rezultatele diferitelor sondaje din Republica Moldova au stabilit, că cel 

mai mult pe oameni îi afectează creşterea preţurilor (26%), şi pericolul de şomaj (14%). 

Acţiunile militare, puterea de stat slăbită, creşterea criminalităţii – la fel, sunt probleme majore. 

Aşa un vector al problemelor general umane trebuie să trezească o reacţie corespunzătoare la 

administraţia organizaţiei în scopul de a evita rezonanţele acestor evenimente. 
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Fig. 15.1 Rezultatele cercetării la întrebarea : „Care dintre problemele interne ale societăţii 

noastre vă afectează cel mai mult?” 

 

Evidenţa rezultatelor anchetării periodice a populaţiei permite administraţiei organizaţiei 

să introducă corectări în programele sociale, să pună accentul pe cele mai acute probleme ale 

vieţii. 

Unul din instrumentele principale de stabilizare a situaţiei în colectiv este reglementarea 

relaţiilor formale şi neformale. În condiţiile de tranziţie la un nou sistem de gestiune au loc 

modificări cardinale în baza legislativă a ţării, a teritoriilor şi a organizaţiilor economice. Aceste 

procese sunt cauza unor neconcordanţe legislative între diferite nivele ale economiei, iar uneori 

şi a încălcărilor directe din partea conducătorilor. 

Conform datelor anchetelor de interogare a opiniei publice în a.2010-2011, jumătate din 

respondenţi de vârstă activă de muncă au remarcat, că în ultimii 2-3 ani drepturile lor au fost 

lezate. Iar vectorul încălcărilor drepturilor civile şi social-economice este direcţionat de sus în 

jos: de la grupurile de conducători spre subalterni. Printre încălcările drepturilor legitime un loc 

de frunte îl ocupă administraţia de la locul de muncă – aproximativ 60%, şi organele puterii de 

diferite nivele, incluzând şi cele de drept, - 53%. Cota colaboratorilor, care în ultimii 2-3 ani s-au 

pomenit în situaţii de muncă nereglementate, alcătuieşte 60-65%. în legătură cu aceasta, una din 

marile rezerve ale organizaţiilor în criză este, necătând la problemele financiar-organizaţionale, 

introducerea relaţiilor de muncă într-un câmp juridic. Deoarece acţiunile nereglementate juridic 

(de conflict, reciproc avantajoase şi solitare) alcătuiesc în prezent o mare parte a relaţiilor de 
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muncă [66], atunci administraţia organizaţiei în criză mai dispune de unele rezerve pentru 

oformarea relaţiilor de muncă din interiorul companiei în cadru juridic legal. Este periculos de 

tărăgănat realizarea acestei reglementări, deoarece pot urma erupţii nu din afară (cerinţe din 

partea organelor de drept), dar dinăuntru – va „erupe” colectivul, ce se află în stare de stres. 

Una din problemele acute ale dezvoltării sociale ale organizaţiilor în criză este 

respectarea legislaţiei muncii referitor la retribuirea muncii. Statistica oficială determină, că în 

ultimul timp dinamica acestui proces s-a ameliorat puţin în Republica Moldova.  

Un mijloc de sistem al reglementării relaţiilor în colectivul de producţie poate fi 

formalizarea în baza standartelor întreprinderii. 

O aşa clasificare a interacţiunilor grupurilor formale (secţii, sectoare, servicii, ş.a.) şi a 

colaboratorilor aparte este preferabilă în colectivele, care suportă stres organizaţional, deoarece 

slăbeşte componenta emoţional-personală în acţiunile administrative (coordonări, control, 

stimulări ş.a.). această „inovaţie” delimitează relaţiile formale şi neformale, care, în fine, ridică 

disciplina de muncă şi cea tehnologică. 

În baza standartelor, în întreprinderi pot fi: 

1) reglementări mai stricte pentru grupurile formale de muncitori în scopul realizării 

măsurilor anticriză; 

2) relaţiile reciproce între grupuri sunt libere de relaţiile externe destructive; 

3) în bază formalizată relaţiile „om – organizaţie” sunt umanizate; 

4) sunt impuse limitări formalizaţional-constructive în grupurile neformale şi pentru 

liderii lor pe calea standartizării detaliate a activităţii lor (în acelaşi timp, şi a formelor diverse de 

nesupunere); 

5) mai strict sunt determinate volumele, formele, executorii şi responsabilitatea în 

privinţa stării sanitare industriale, protecţiei muncii, tehnicii securităţii ş.a.) 

Companiile conversionale tradiţional au la balanţă destule fonduri locative în formă de 

case de locuit, cămine, instituţii medicale, care în urma privatizării au trecut în proprietatea 

organelor puterii municipale, regionale şi private. Necătând la acestea, aflarea la balanţa 

companiilor conversionale a unor aşa obiecte, pe lângă problemele financiare, mai conţin şi 

elemente pozitive, deoarece lărgesc zona de influenţă a administraţiei asupra sferei locative de 

trai a unei părţi (uneori, destul de numeroasă) a personalului, fapt ce asigură un canal 

suplimentar de stabilizare a cadrelor. 

Soluţionarea sarcinilor sociale prin intermediul administraţiei o apropie pe ea de 

colaboratori, contribuind astfel la profilaxia conflictelor acute, consolidând personalul în 

hotărârea problemelor anticriză ale organizaţiei. 
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15.2 Democratizarea gestiunii administrative în cadrul organizației 

Un mijloc important în unificarea colectivului organizaţiei spre depăşirea stării de criză 

poate servi intensificarea democratizării în administraţie. Practica relevă, că participarea 

colaboratorilor în elaborarea hotărârilor administrative mult îmbunătăţeşte executarea lor. Însă 

trebuie de luat în consideraţie şi faptul, că discuţiile şi consultările excesive, în primul rând, iau 

prea mult timp (tărăgănând hotărârea  sarcinilor operative), în al doilea rând, participarea 

executorilor în elaborarea hotărârilor, ca regulă, micşorează caracterul lor radical şi categoric 

(doar fiecare tinde spre facilitarea activităţii sale). Toate acestea în situaţiile de criză pot 

minimaliza calitatea managementului anticriză. Deseori, acordarea  unor drepturi suplimentare 

subalternilor (excesive) micşorează autodisciplina lor, face posibilă executarea incorectă a 

indicaţiilor conducerii. O aşa dezorganizare a mecanismului de gestiune în condiţiile de criză 

este deosebit de distrugătoare pentru organizaţie. 

Realizând democratizarea gestiunii anticriză ca mijloc de optimizare a hotărârilor şi 

profilaxie a conflictelor, conducerea de vârf a companiei trebuie să urmeze linia de corelare 

optimală a lor cu cerinţe înalte şi disciplină de serviciu. E bine, când aceasta se întâmplă cu 

susţinerea tradiţiilor constructive ale colectivului. 

Practica personală a autorilor, şi, de asemenea, observările colegilor demonstrează, că o 

formă efectivă de realizare a hotărârilor administrative, în deosebi ale celor, care lezează 

interesele conducătorilor de nivel mediu (comasarea sectoarelor, reducerea inginerilor şi 

tehnicienilor, ridicarea cerinţelor faţă de calitatea producţiei, economisirea materialelor şi a 

energiei, lărgirea diapazonului responsabilităţii conducătorilor de linii ş.a.) este susţinerea din 

partea celor mai calificaţi muncitori. Anume aceste „cadre” devin stabilizatorii de bază în 

discuţiile şi contradicţiile din colectiv. De aceea, se poate de indicat conducerii de vârf a 

companiei în criză să pună accentul pe relaţiile cu „personalul de cadre” şi „specialiştii de 

cadre”. E bine, dacă aceste contacte ale directorului general cu muncitorii şi specialiştii sunt 

permanente şi nemijlocite (cel puţin, în fiecare simestru). Aceasta interacţiune crează o legătură 

neformală directă verticală între nivelele superioare şi inferioare ale structurii gestionale, pe de o 

parte, informări directe nemijlocite, pe de altă parte – un canal democratic de realizare a 

hotărârilor administrative. 

Una din cauzele erupţiilor deconstructive (greve, refuzul eliberării producţiei ş.a.) în 

colectivele aflate în criză sunt vorbele auzite apărute în baza informării scăzute a personalului. 

Acest fapt înaintează problema informării sistematice a membrilor colectivului aflat în criză 

drept una din cele mai actuale. Practica relevă, că conducătorii de linii, ca regulă, aduc la 

cunoştinţa muncitorilor şi specialiştilor informaţia  primită de sus incomplet, deseori, chiar în 
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forme deviate. Aceasta devine un izvor al atitudinii incorecte a colaboratorilor  de rând faţă de 

direcţiile strategice ale conducerii, care în situaţiile de criză uneori par lipsite de logică şi 

neoptimale ( în mare parte, din cauza abaterii lor de la hotărârile-standart pentru subsistemele de 

producţie balansate). Din acest punct de vedere, principala sarcină a gestiunii anticriză este 

crearea structurii interne a companiei de propagare sistematică a politicii conducerii de vârf în 

rândurile colaboratorilor. Organizarea acestei subdiviziuni este mai comodă în cadrul centrului 

sau secţiei marketing. Tehnologiile PR, utilizate în mediul extern, pot fi folosite cu succes şi în 

lucrul cu personalul organizaţiei. 

O formă efectivă de comunicare sistematică a conducerii de vârf cu conducătorii de nivel 

mediu poate fi organizarea consultărilor informaţionale săptămânale cu privire la problemele 

generale şi speciale „mărturisirea de vineri”, „ora informativă” ş.a.). Aşa o formă de comunicare 

a conducerii de vârf  cu conducătorii de linii permite, pe lângă problemele general-economice, 

tehnico-ştiinţifice ş.a., examinarea sistematică (săptămânală) a practicii operativ-economice, 

hotărârea sarcinilor de corelare a activităţii serviciilor diferite în depăşirea factorilor şi 

fenomenelor de criză. 

Practica naţională de utilizare a formelor democratice în hotărârea sarcinilor economice 

pot găsi o realizare efectivă în gestiunea anticriză. Însă, trebuie de avut în vedere şi faptul, că 

copierea acestor forme n-ar avea efecte scontate fără elaborarea lor referitor la organizaţia 

concretă şi la starea ei de criză (stagnare, incertitudine, pericol de faliment, plecarea cadrelor, 

demoralizarea conducătorilor de linii, deficitul financiar, nemulţumirile personalului ş.a.). În 

acelaşi timp, atitudinea indiferentă faţă de lucrul explicativ în colectiv, are ca efect distanţarea lui 

de conducerea de vârf, dezmembrarea şi ascuţirea contradicţiilor. În aşa situaţie conducătorilor 

organizaţiei în criză le-ar fi dificil să impună colaboratorii la o muncă activă în cadrul 

programului  anticriză, având datorii la salarizarea colaboratorilor şi multe probleme de 

producţie şi sociale nesoluţionate. 

În aşa fel, atragerea executorilor nemijlociţi în procesul de elaborare şi luare a hotărârilor 

în condiţiile de stres organizaţional îndeplineşte principala funcţie stabilizatoare pe calea 

consolidării personalului într-o tendinţă unică de depăşire a crizei.  

Schimbarea mijloacelor de producţie efectuată în anii 90 ai secolului trecut a contribuit la 

modificarea cardinală a rolului şi funcţiilor sindicatelor în societatea rusească. Centrul de 

greutate al lucrului sindical brusc s-a reorientat de la activitatea economică de repartizare la cea 

social-organizatorică. 

În economia socialistă, baza căreia alcătuiau mijloacele comuniste de producţie, 

sindicatele în general executau funcţii de deservire. În proprietatea şi la balanţa lor se aflau 

fonduri gigantice în forme de sanatorii, case de odihnă, tabere pionereşti, edificii sportive, baze 
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turistice, instituţii culturale şi alte instituţii, în gestiunea cărora  erau cheltuite principalele forţe 

ale organelor sindicale. Un loc principal în activitatea organizaţiilor sindicale uzinale ocupa 

repartizarea foilor cu preţ redus în instituţiile medicale, construite din contul mijloacelor 

fondurilor locative, a mărfurilor deficitare de larg consum, şi, de asemenea, organizarea întrecerii 

socialiste între membrii colectivului şi instruirea economică. Contractele colective încheiate în 

acele condiţii între administraţia întreprinderilor de producţie socialiste şi organizaţiile sindicale 

n-aveau bază de iniţiere a conflictelor şi contradicţiilor. În acele condiţii activitatea organizaţiilor 

sindicale era strict direcţionată de către organizaţiile corespunzătoare şi organele partidului 

comunist al Uniunii Sovietice [54, p. 108]. 

Odată cu căpătarea independenței Republicii Moldova s-a avut ca efect independenţa 

totală a sindicatelor, primul pas al cărora a fost autonomizarea conform principiilor ramurale. În 

acelaşi timp, au apărut noi structuri sindicale, care au repartizat între ele organizaţiile sindicale 

primare ale întreprinderilor, instituţiilor, instituţiilor de învăţământ, gospodării ş.a. În rezultatul 

privatizării a o mare parte a obiectelor ce aparţineau sindicatelor, ele s-au eliberat de funcţiile 

economice de repartizare, permutând centrul lucrului înspre aceea, pentru ce ,de fapt, au şi fost 

create „asociaţiile muncitorilor”, adică, apărarea intereselor colaboratorilor angajaţi în faţa 

angajatorilor. 

O serie de legi noi, care reglementează relaţiile sociale în condiţiile noului mod de 

producţie, Codul Muncii al Republicii Moldova au creat un câmp juridic dezvoltat în scopul 

funcţionării independente a formaţiunilor sindicale [24]. 

În condiţiile crizei de sistem, sindicatele îndeplinesc o funcţie dublă: pe de o parte, 

structurile lor trebuie să influenţeze angajatorii în persoana top-managerilor organizaţiilor 

economice, pe de altă parte – să contribuie la prevenirea extremismului la colaboratori, 

rezultatele cărora pot duce la închiderea întreprinderilor, instituţiilor şi lichidarea locurilor de 

muncă. 

Parametri analogici funcţionali reglează atitudinea comitetului sindical faţă de 

administraţia companiei în criză, deoarece şi unii şi alţii sunt cointeresaţi în depăşirea crizei 

economice. Însă interesele top-managerilor şi a comitetului sindical corespund doar în această 

direcţie. În ce priveşte preţul problemei, adică pe ce cale, din contul cui firma va ameliora indicii 

economici, interesele conducerii şi sindicatelor diferă (tabelul 15.2) 

Tabelul 15.2. Interesele top-managerilor şi a comitetului sindical în organizaţia economică 

Nr.d.r. Problemele şi măsurile gestiunii 

anticriză 

Nivelul de susţinere sau contrazicere 

Top-manager Comitetul sindical 

1. Depăşirea crizei +++ +++ 

2. Respectarea regimului economic +++ + 
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3.  Reorganizarea producţiei, 

comasarea secţiilor şi sectoarelor 

++ ++ 

4. Reducerea utilajului ++ ++ 

5. Reducerea personalului ++ - 

6. Înlocuirea conducătorilor + + 

7. Implementarea proceselor 

tehnologice, ce reduc munca 

oamenilor 

+++ +- 

8. Valorificarea producţiei, care 

adaugă locuri de muncă 

+ +++ 

9. Intelectualizarea producţiei +++ ++ 

10. Simplificarea (deintectualizarea) 

producţiei 

+ + 

11. Înlocuirea conducerii de vârf - - 

12. Divizarea companiei pe părţi ++ + 

13. Crearea companiilor auxiliare şi a 

filialelor 

+++ ++ 

14. Vinderea obiectelor sociale (baze de 

odihnă, cămine, tabere pionereşti, 

policlinici ş.a.) 

+ -- 

15.  Acordarea ajutorului de 

sponsorizare organizaţiilor externe 

+- - 

16. Instruirea personalului +++ +++ 

17. Protecţia muncii + +++ 

18. Atitudinea faţă de greve -- + 

19. Atitudinea faţă de acţiunile unitare 

de nesupunere 

-- + 

20. Reducerea salariului personalului +++ -- 

21. Sporirea normelor de producţie +++ - 

 

Notă: numărul de (+) şi (-) corespunde nivelului de susţinere sau contrazicere 

Sursa: Rezultatul interviurilor executate de autori 

Compararea atitudinilor administraţiei şi comitetului sindical, relevată în tab. 6.4, 

stabileşte existenţa poziţiilor diferite a subiecţilor relaţiilor de muncă indicaţi în privinţa mai 

multor probleme. Cu toate acestea, este admisibilă încheierea acordurilor între ei. 

În corespundere cu Codul Muncii al Republicii Moldova relaţiile de muncă în organizaţie 

se stabilesc în baza parteneriatului social [24]. 

„Parteneriatul social –reprezintă un sistem de raporturi stabilite între salariaţi 

(reprezentanţii salariaţilor), angajatori (reprezentanţii angajatorilor) şi autorităţile publice 

respective în procesul determinării şi realizării drepturilor şi intereselor sociale şi economice ale 

părţilor. Autorităţile publice sînt parte a parteneriatului social în cazurile cînd ele evoluează în 

calitate de angajatori sau de reprezentanţi ai acestora împuterniciţi prin lege sau de către 

angajatori.” [24, art.23]. Drept bază pentru relaţiile de muncă sistematice ale administraţiei 

companiei (angajator) şi personal este contractul colectiv de parteneriat social. „Contractul 
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colectiv de muncă este actul juridic care reglementează raporturile de muncă şi alte raporturi 

sociale în unitate, încheiat în formă scrisă între salariaţi şi angajator de către reprezentanţii. În 

cazul reorganizării unităţii prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi 

separare) sau transformare ori în cazul lichidării unităţii, contractul colectiv de muncă continuă 

să-şi producă efectele pe toată durata procesului de reorganizare sau lichidare. În cazul 

schimbării tipului de proprietate al unităţii, contractul colectiv de muncă continuă să-şi producă 

efectele în decurs de 6 luni din momentul transmiterii dreptului de proprietate. În cazul 

reorganizării sau schimbării tipului de proprietate al unităţii, oricare dintre părţi poate propune 

celeilalte părţi să încheie un nou contract colectiv de muncă sau să prelungească contractul 

precedent.. Aceasta simplifică şi ordonează sistemul de alcătuire a contractului colectiv, care 

trebuie încheiat pe un termen nu mai mare de trei ani [art.33]. 

Codul Muncii al Republicii Moldova actual, destul de larg descrie cercul de relaţii 

de muncă în organizaţiile contemporane, fapt ce permite conducerii lor să realizeze strict 

managementul anticriză [24]. 

Cu toate acestea trebuie de luat în consideraţie şi faptul, că legile nu sunt capabile să 

descrie toată diversitatea şi nuanţele relaţiilor de muncă. Este bine cunoscută aşa-numita „grevă 

italiană” –atunci când toţi execută numai prevederile instrucţiunilor de serviciu, şi procesul de 

producţie stagnează. Aceasta se întâmplă de aceea, fiindcă nu există aşa instrucţiune, care ar 

prevedea toate devierile din procesele de producţie şi ar descrie toate nuanţele de interacţiune ale 

participanţilor. În acest context, şi interacţiunea administraţiei cu comitetul sindical e mai bine de 

stabilit nu numai formal, dar şi neformal, - ca relaţii de colaborare în depăşirea greutăţilor 

generale. În caz contrar, comitetul sindical oricum va găsi argumente pentru desfăşurarea 

acţiunilor de nesupunere. De aceea, o sarcină a administraţiei companiei în criză este 

comunicarea sistematică cu consiliul sindical (membrii comitetului sindical, preşedinţii 

comitetelor de secţii ş.a.) şi stabilirea direcţiilor reciproc avantajoase în realizarea măsurilor 

anticriză (care deseori sunt dureroase pentru ambele părţi). 

Legea permite existenţa în colectivul de muncă a câtorva organizaţii sindicale de 

orientare diversă, şi, de asemenea, a colaboratorilor neîncadraţi în mişcarea sindicală. Existenţa 

într-o companie a organizaţiilor sindicale concurente ar aduce puţin folos în consolidarea 

colectivului spre depăşirea perioadei de criză. De aceea, administraţia companiei ar trebui să 

găsească mijloace pentru unitarizarea mişcării sindicale din cadrul ei. 

Din punct de vedere gestional, este mai comod când colectivul de muncă deleghează 

protecţia intereselor proprii printr-un contract colectiv cu angajatorul (administraţia companiei) 

organizaţiei sindicale. Acest fapt simplifică evidenţa intereselor colaboratorilor în management, 

gestiunea proceselor sociale. 
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O problemă complicată pentru administraţia organizaţiei aflate în stare de criză este 

atitudinea faţă de acţiunile de nesupunere a unor persoane aparte sau a unor grupuri. Practica 

arată, că cei mai afectaţi de greve şi alte manifestări sunt colaboratorii cu salarii mici. Mai des 

aceştia sunt colectorii fabricaţiei la conveier, colaboratorii serviciilor tehnologice. De asemenea, 

pot manifesta ostilitate muncitorii care lucrează în condiţii dăunătoare de muncă (galvanişti, 

matriţeri ai maselor plastice etc) şi cei care lucrează în condiţii grele de muncă (ştanţatori, 

tăietori la turnătorii etc). Mai rar participă în acţiuni de nesupunere muncitorii şi specialiştii 

calificaţi, colaboratorii aparatului administrativ. În rândul activiştilor manifestărilor împotriva 

administraţiei pot fi înscrişi cei, care au hotărât să plece de la întreprindere. O aşa erupere de 

emoţii poate contamina mulţi colaboratori, şi poate crea multe probleme. De aceea, administraţia 

este obligată de a prognoza potenţialii concediaţi şi a urmări comportarea lor în colectiv. Metode 

de neutralizare a astfel de „agitatori” pot deveni următoarele: achitarea urgentă a datoriilor la 

salarii; permutarea în colective mici cu muncitori independenţi; acordarea concediului de muncă 

sau a concediului fără păstrarea salariului; concedierea ş.a. În cazul dat, principalul pentru 

administraţie este păstrarea iniţiativei. În caz contrar procesul deconstructiv se poate revărsa într-

o acţiune de nesupunere în masă, pe care nu orice manager general o poate controla. 

În aşa fel, în ramura gestiunii conflictelor managementul anticriză trebuie să monitorizeze 

minuţios procesele moral-psihologice şi sociale din organizaţie, trebuie să ajungă la un consens 

cu personalul în persoana consiliului sindical, şi, de asemenea, trebuie să ia măsuri radicale 

operative în privinţa provocatorilor acţiunilor de nesupunere.  

Notă 

Angajaţii în vârstă din Europa evită se se pensioneze din cauza crizei economice cu care se confruntă 

Uniunea Europeană din 2008, ponderea celor de peste 55 de ani pe piaţa muncii fiind în creştere la nivelul Uniunii 

Europene, ceea ce provocă un conflict între generaţii, având în vedere şomajul ridicat din rândul tinerilor.  

"Din punct de vedere financiar, pensionarea nu este o opţiune. Mă gândesc să lucrez cel puţin până la 66 de 

ani", a declarat Jean-Luc Guillaume, în vârstă de 61 de ani, biolog la Sanofi. 

Creşterea vârstei de pensionare împarte analiştii în două tabere, unii care susţin că acest fapt nu reduce 

oportunităţile de angajare pentru tineri, iar alţii care au o opinie contrară. 

Şomajul în rândul tinerilor în anul 2012, depăşeşte în UE 20%. 

"Chiar dacă nu sunt întotdeauna mulţumiţi, vârstnicii rămân în activitate mai mult decât se obişnuia. Tinerii 

suportă greutăţile crizei", a declarat Eric Thode, analist la Bertelsmann Stiftung, institut de cercetări din Gutersloh, 

în Germania. 

În perioada 2000-2010, ponderea persoanelor de peste 55 de ani active pe piaţa muncii a crescut în toate 

ţările Uniunii Europene, cu excepţia Portugaliei şi României, potrivit datelor Eurostat. Tendinţa pare să fi continuat 

în majoritatea ţărilor în 2011.Creşterea vârstei de pensionare la 67 de ani va ţine tinerii în afara pieţei muncii, susţine 

Grillo. 

În deceniile trecute, liderii politici s-au folosit de acest argument, iar în perioadele de criză angajaţii 
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vârstnici îşi pierdeau locurile de muncă, deseori încurajaţi de programele de pensionare anticipată, prin care se făcea 

loc pe piaţă tinerilor. 

De această dată, ţările sunt presate să reducă cheltuielile programelor de pensii finanţate de stat. Politicienii 

au mărit vârsta de pensionare, au aprobat legi care combat discriminarea din cauza vârstei şi au renunţat la 

programele de pensionare anticipată. 

În urmă cu 17 ani, la agenţia de angajări temporare Kelly Services cea mai mare grupă de vârstă plasată în 

SUA şi Europa era sub 30 de ani. În prezent, cel mai mare segment este de peste 50 de ani pe ambele continente, a 

declarat Carl Camden, directorul general al companiei. 

În 1995, Italia a renunţat la indexarea pensiilor, reducând atractivitatea pensionării rapide. În 2012, 

premierul Mario Monti a mărit numărul minim de ani necesari pentru obţinerea unei pensii, iar vârsta de pensionare 

va fi majorată de la 65 de ani la 66 de ani în 2018. 

Rezultatul este că ponderea persoanelor cu vârste de 50-64 de ani active pe piaţa muncii a crescut la 49,6% 

în 2011, de la 47,3% în 2008. 

În Franţa, majoritatea opţiunilor de pensionare anticipată au fost eliminate în 2003, iar în 2010 vârsta 

minimă de pensionare a fost mărită de la 60 de ani la 62. 

Ca şi în Italia, ponderea lucrătorilor în vârstă a crescut, de la 55,4% în 2008 la 56,5% în acest an. 

La trei ani de la declanşarea crizei datoriilor suverane în zona euro, regiunea se îndreaptă spre recesiune, iar 

rata şomajului a atins în august 11,4%, cel mai ridicat nivel de la crearea monedei uncie. 

Pentru cei cu vârste sub 25 de ani, rata şomajului este de 22,8%. 

 

Recapitulare 

1) Intrarea organizaţiei economice în stare de criză lărgeşte terenul pentru diverse 

conflicte organizaţionale interne. Realizarea reorganizărilor, permutărilor şi reducerilor de 

personal trezeşte nemulţumire în rândul colaboratorilor, fapt, care nu trebuie adus până la 

conflicte sociale acute şi acţiuni de nesupunere. 

2) Un mijloc efectiv de soluţionare a sarcinilor anticriză este gestiunea dezvoltării sociale 

a colectivului de producţie, ridicarea nivelului culturii tehnice şi a bunăstării. 

3) Depăşirea instabilităţii din cadrul colectivului organizaţiei aflate în stare de criză poate 

fi realizată pe calea reglementării relaţiilor formale şi neformale. Un mijloc eficient în hotărârea 

acestor sarcini poate fi dezvoltarea standartizării interne. 

4) Un mijloc important de atragere a membrilor colectivului în soluţionarea sarcinilor 

anticriză, şi, de asemenea, în profilaxia conflictelor sociale acute este democratizarea 

administraţiei. Pentru a ocoli scăderea disciplinii şi posibilităţii de conducere a personalului, top-

managerii trebuie să coreleze raţional principiile democratice şi autoritare în gestiune, deoarece 

prevalarea unuia din ele poate provoca acutizarea crizei. 

5) Un loc central în soluţionarea sarcinilor de gestiune a conflictelor în firma aflată în 

stare de criză îl ocupă optimizarea interacţiunii top-managementului cu consiliul sindical. 

Necătând la existenţa intereselor diferite în tehnologia de soluţionare a unor probleme 
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fundamentale a managementului anticriză, şi administraţia companiei, şi comitetul sindical în 

general sunt cointeresaţi în depăşirea crizei şi progresarea de mai departe. Aceasta serveşte ca 

bază favorabilă pentru găsirea din ambele părţi a unui consens în gestiunea conflictelor. 
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LISTA ABREVIERILOR 

ACEA - European Autombile Manufacturers' Association 

AG – Activitatea gestiuni. 

BNM – Banca Naţională a Moldovei. 

CBN – Certificatele Băncii Naţionale. 

CEO - Chief executive officer. 

FFP - fondurilor fixe de producere  

GE – General Electric. 

IBM – International Business Machines. 

ISO – International Standart Organization (organizaţia internaţională a standardelor). 

MLC - Mărfuri de larg consum  

PIB – Produsul intern Brut. 

TVA – Taxa pe Valoare Adăugată. 

SRL – Societate cu Răspundere Limitată. 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats analysis. 

TQC - Sistemul Controlului Total al Calității 

UVO- Unitatea valorico-orientativă  


