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I. REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Actualitatea temei de cercetare și importanța problemei abordate. Gestiunea 

corporativă și controlul în societățile comerciale pe acțiuni în România după integrarea 

în Uniunea Europeană, respectiv, evoluția principiilor managementului corporativ 

definite prin transparenţă, integritate şi responsabilitate în satisfacerea nevoilor 

economice în raport cu mediul social în care funcţionează respectivul sistem economic, 

constituie o prioritate de necontestat a oricărei guvernări preocupată de asigurarea 

cadrului de dezvoltare economică. 

Nevoia schimbărilor structurale şi funcţionale cu mutaţii semnificative în plan 

central, regional sau local, pune în evidenţă faptul că, acest proces implică parcurgerea unor 

etape de transformări accelerate cu caracter istoric, constituindu-se într-o modernizare 

continuă realizată prin concursul forţei externe exercitată de Uniunea Europeană (UE) 

printr-un set complex de elemente stimulative şi de constrângere economică. 

Adaptarea cu întârziere a gestiunii corporative şi al controlului la nivelul exigenţelor 

ţărilor dezvoltate, în sensul creşterii promovării unui management strategic eficient şi 

performant pentru fiecare perioadă tranzitorie şi postranzitorie spre o economie de piaţă 

competitivă şi a unui management corporativ bazat pe calitate, eficienţă şi performanţă, a 

îngreunat procesul reformator în cadrul sistemului economic. Evaluarea evoluţiei 

principiilor gestiunii corporative şi a controlului în contextul integrării la UE rămâne 

actuală, nefiind pe deplin studiată. Statisticile arată un procent destul de mare de societăți 

falimentare în rândul corporaţiilor străine, tocmai pe fondul lipsei unei gestiuni corporative 

corespunzătoare. În USA acest indicator este la un nivel de 3,67%, în Germania de 2,16%, 

în Franţa de 2,63%, în Marea Britanie de 1,87%, iar un număr mare de corporații româneşti 

sunt în criză ce presupune riscul apariției insolvenței corporative. 

Cu toate acestea,  metodele existante de evaluare a  performanței și eficienţei prin-

cipiilor gestiunii corporative şi a controlului corporativ sunt considerate de specialişti ca 

fiind insuficient de argumentate teoretic şi puţin utilizate în practică pentru a putea 

îmbunătăţi situaţia existentă. Criza economică precedentă subliniază şi mai mult 

importanţa problemei abordate. Și din acest punct de vedere tema este actuală. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de 

cercetare.  
Din perspectivă metodologică problemele privind evoluția principiilor gestiunii 

corporative și a controlului, își găsesc reflectare, sub diverse aspecte, în lucrările 

clasicilor gândirii economice și a unor savanți economiști notorii. O contribuție 

semnificativă în dezvoltarea problemei menționate o au savanții străini printre care: 

Hessel M., Klenk J., Leipziger D., Lynch R., Pollitt C., Pugh d.S., Rouen S.,  Aubert N., 

Champaude C., Donnely J., Gibson J.Jr., Lucas H.Jr., Siropolis N., Freeman E., Taylor 

F. Problema în cauză se regăsește și în lucrările savanților din Republica Moldova 

Burlacu N., Călugăreanu I., Graur E.,  Poloz A., Rău A., Tcaci C.,  Țurcanu Gh. și alții.   

Unele aspecte privind evoluția principiilor gestiunii corporative și a controlului le 

regăsim în studiile savanților din România  Badrus Gh., Bolchi.E.L., Boulescu M., 
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Dijmărescu I., Ghiță M., Mocanu N.,  Morariu A., Morega D., Nicolescu O., Verboncu 

I., Popa N., Șandru D., Voinea I., și alții. 

Cu toate acestea aspectele teoretice și practice privind evoluția principiilor 

gestiunii corporative și a controlului sunt în prezent considerate controversate. Rămân 

insuficient studiate problemele gestiunii corporative din România ce ţin de  viabilitatea 

controlului corporativ şi auditului intern, dezvoltarea mecanismelor eficiente pentru 

restructurarea corporativă şi insolvenţă, identificarea particularităţilor cheie a sistemului 

de gestiune corporativă orientate strategic, mai ales că legistlația în domeniul studiat este 

relativ recentă  și necesită ajustări normative. 

În acelaşi timp, multe probleme teoretice, metodologice şi practice privind con-

trolul indirect corporativ nu sunt suficient cercetate. Astfel, nu este stabilit un echilibru 

între profit și etică. Circumstanțele în cauză au determinat motivația temei, au identificat 

obiectivul, subiectul, scopul și sarcinile tezei. 

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul cercetării constă în elaborarea principiilor 

teoretice și metodologice gestiunii corporative și a controlului, prin evidenţierea specificului 

cadrului instituţional, cercetarea căilor, metodelor şi procedeelor de implementare a noului 

management corporativ, definit prin transpareţă, integritate, responsabilitate.  

 Din aceste considerente, în realizarea scopului propus, au fost identificate şi 

stabilite următoarele sarcini și obiective principale: 

- fundamentarea teoretică a necesitaţii implementării noului management corporativ, 

bazat pe studiu practic de caz, verificat prin analiza indicatorilor de performanță (cifra de 

afaceri, productivitatea muncii, perioada recuperare creanțe, perioada rambursări datorii, etc); 

- determinarea specificului noului management corporativ în cadrul organizaţional 

al societăţilor comerciale pe acţiuni; 

- prezentarea într-un trend evolutiv, a gestiunii corporative şi creşterii capitalului 

de încredere în sistemul economic corporativ; 

- evaluarea cadrului organizatoric şi legislativ existent corelativ cu exigenţele UE 

și propuneri de armonizare normativă în vederea asumării de către România; 

-analiza viabilității controlului corporativ prin reprezentare și responsabilitate. 

Obiectul cercetării îl constituie studierea particularităților organizării gestiunii 

corporative în România și impactul acestora în cadrul  economiei naționale. 

Metodologia cercetării ştiinţifice se fundamentează, pe lucrările specialiștilor 

străini și autohtoni ce abordează probleme vizând managementul corporativ, manage-

mentul strategic, controlul şi auditul intern mai nou reglementat în acest domeniu, starea 

de insolvenţă corporativă. Drept bază informațională de comparare și empirică a 

cercetării o reprezintă legislaţiile și cutumele ţărilor la care s-a făcut referire în prezenta 

teză: România, Anglia, USA, Germania, Franţa, în care sunt reglementate activităţile 

corporative din ţările respective, cu specificul legislativ de reglementare şi cultural 

corporativ şi istoric. 

Complexitatea tematicii din prezenta lucrare a impus o abordare metodologică 

complexă 
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și o analiza dialectică sistemică şi comparată, pentru a putea poziţiona şi delimita în 

cadrul sistemului corporativ al României, atât societăţile pe acţiuni cu capital de stat şi 

privat, sau chiar mixt. Relevantă a fost şi metoda statistică, ce a dat expresivitate şi 

conţinut formulărilor făcute. Pe parcursul cercetării au fost utilizate şi alte metode 

fluente de cercetare, ca: sinteza, inducţia, deducţia, comparaţia, utilizate în dialectica 

cunoaşterii trendului evolutiv al acestui fenomen. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute și a cercetării constă în: 

-definirea şi argumentarea noii abordări conceptuale cu privire la evaluarea 

eficienţei sistemului de gestiune corporativă şi a controlului, prin aplicarea noului 

management corporativ  bazat pe transparenţă, integritate şi responsabilitate;   

- identificarea, sistematizarea şi evaluarea factorilor de risc asupra proceselor de 

implementare şi funcţionare a sistemelor de control corporative orientate strategic;   

- argumentarea necesității perfecționării cadrului legistlativ, normativ și imple-

mentarea principiilor gestiunii corporative și al controlului  care să identifice și să 

combată  abuzurile decizionale subiective, contrare intereselor acționarilor;  

- delimitarea clară dintre funcțiile de administrare și de execuție, astfel încât acestea să 

nu poată fi cumulate sau controlate de una și aceași persoană, direct sau prin interpuși, pentru 

prevenirea conflictului de interese, în spiritul principiilor gestiunii corporative;   

- argumentarea necesității atragerii în structurile administrative de supraveghere, 

pe lângă acționarii majoritari și a celorlalți mandatari prin promovarea managementului 

participativ;       

          - propunerea protejării acționariatului minoritar prin prevenirea redistribuirii 

inechitabile și netransparente a surplusului de capital; 

- elaborarea modelului economic de gestiune corporativă în baza determinării   

numărului optim al membrilor consiliului de administrație și   promovarea unui cadru 

stimulativ de responsabilitate socială a decidenților;  

- adaptarea modelelor contemporane europene de guvernare corporativă la speci-

ficul guvernării corporative din România în contextul integrării în Uniunea Europeană; 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea metodologiei 

de implementare a noului management corporativ şi a controlului bazat pe transparenţă, 

integritate și responsabilitate în România în contextul integrării în UE, având ca efect   

promovarea unor relaţii principiale, etice, deontologice în mediul de afaceri românesc şi 

adaptarea la noile tendinţe şi cerinţe ale managementului corporativ  performant  european, 

formarea și argumentarea unei culturi corporative care să optimizeze echilibrul dintre 

profit și etică în vederea aplicării algoritmului de evaluare strategică a eficacității 

economice  din structurile  corporative. 

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării este determinată în prin-

cipal de:  

- posibilitatea utilizării propunerilor şi concluziilor rezultate în formarea meca-

nismului gestiunii corporative și a controlului în mediul economico-social;  

- noile schimbări ale managementului corporativ care vor marca reorientarea eco-

nomiei spre eficientizarea managementului, aplicat pe fondul reformei pieţei de capital: 
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transparenţă, integritate şi responsabilitate, specifică culturii corporative şi tradiţional- 

istorice, în consens cu aspiraţiile investitorului român sau străin; 

- conceperea  lucrării pe două componente esențiale: evoluția principiilor gestiunii 

corporative și controlul managerial, pe de o parte și promovarea unui echilibru între 

profitul economic și etica socială pe de altă parte; 

- identificarea priorităților managementului corporativ și elaborarea strategiei de 

dezvoltare. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că prin utilizarea recomandărilor 

propuse şi a concluziilor rezultate va avea un impact economic important şi va permite, 

în condiţiile europenizării, instituirea unui sistem armonizat de management inspirat din 

bunele practici ale gestiunii corporative şi a controlului societăţilor comerciale pe acţiuni 

din România și va sugera căile de perfecționare a acestuia.  

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:   

- a fost definită și prezentată esența noțiunii de gestiune și control corporativ și au  

fost evidențiate principalale sale elemente interdependente, într-un context european; 

- în cadrul corporaţiei, ca principală formă de organizare economică în cadrul 

mediului de afaceri, pot surveni mutaţii şi schimbări numai dacă are loc o deschidere 

spre nou, care să promoveze echilibrul între etică şi profit bazat pe o cultură corporativă 

ce are ca reper elementele culturii organizaţionale din România; 

- rezultatele cercetării au încercat să clarifice şi să delimiteze răspunderea investi-

torilor de cea a directorilor, să evidenţieze natura relaţiilor existente între management, 

consiliu de administraţie şi acţionari, prin adunarea generală a acționarilor şi alte grupuri 

de interese (stakeholders); 

- având în vedere problemele care se perpetuează chiar şi după privatizarea unor 

societăţi în defavoarea acţionarilor minoritari, rezultatele studiului au stabilit că latura 

subiectivă accentuează neajunsurile obiective. Trebuie ca bunele practici ale Uniunii 

Europene să fie generalizate, iar conflictele de interese de orice natură să fie identificate, 

analizate, studiate, clasificate, publicate și înlăturate; 

- dacă principiile gestiunii corporative (transparenţa, integritatea şi responsabi-

litatea) în administrarea societăţilor comerciale şi în apărarea intereselor acţionarilor 

minoritari vor fi reinstituite aşa cum s-a încercat prin OUG  229/ 2000 și dacă OG 

109/2011 va fi pusă în practică, va creşte încrederea investitorilor de portofoliu existenţi 

pe piaţa de capital românească iar rezultatele economice nu vor întârzia să apară pe 

termen mediu și lung; 

- elaborarea unor proceduri comportamentale ale managerilor, administratorilor și 

al acționariatului majoritar având ca obiectiv  profitul pe termen lung, prin abordarea 

realistă a riscurilor pentru prevenirea insolvenței corporative. 

Metodologia cercetării ştiinţifice se fundamentează, pe lucrările specialiștilor străini 

și autohtoni ce abordează probleme vizând managementul corporativ, managementul 

strategic, controlul şi auditul intern mai nou reglementat în acest domeniu, starea de 

insolvenţă corporativă. Drept bază informațională de comparare și empirică a cercetării o 

reprezintă legislaţiile și cutumele ţărilor la care s-a făcut referire în prezenta teză: România, 
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Anglia, USA, Germania, Franţa, în care sunt reglementate activităţile corporative din ţările 

respective, cu specificul legislativ de reglementare şi cultural corporativ şi istoric. 

Complexitatea tematicii din prezenta lucrare a impus o abordare metodologică 

complexă și o analiza dialectică sistemică şi comparată, pentru a putea poziţiona şi deli-

mita în cadrul sistemului corporativ al României, atât societăţile pe acţiuni cu capital de 

stat şi privat, sau chiar mixt. Relevantă a fost şi metoda statistică, ce a dat expresivitate 

şi conţinut formulărilor făcute. Pe parcursul cercetării au fost utilizate şi alte metode 

fluente de cercetare, ca: sinteza, inducţia, deducţia, comparaţia, utilizate în dialectica 

cunoaşterii trendului evolutiv al acestui fenomen 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile și pozițiile teoretico metodo-

logice și practice elaborate în lucrare au fost raportate la conferințele științifico-practice, 

seminarele și forumurile internaționale: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Probleme 

şi perspective de dezvoltare a potenţialului economic şi managerial al Republicii Mol-

dova în condiţiile de criză”, iunie 2011, Chişinău, Conferinţa ştiinţifică internaţională 

,,Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale”-Euroregiu-

nea Siret-Prut-Nistru, 7 iulie 2012, Iaşi, Conferinţa ştiinţifică internaţională cu tema 

”Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine” din cadrul 

Zilelor Academiei Ieşene, ediţia a XXVII-a, volumul XVIII, organizator Academia 

Română - Filiala Iaşi, 14 octombrie 2012, Iaşi, Conferinţa ştiinţifică internaţională  

,,Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei mondiale-Euroregiunea 

Siret-Prut-Nistru”, volumul XVIII, 21 iunie 2013 și volumul XIX,2014, Iași,  Internaţio-

nal Scientific Symposium ,,Information Society and Sustainable Development”- II-and 

Edition, 24-25 aprilie 2015, Azuga, România. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice din cadrul tezei. Principalele rezultate și 

unele concluzii au fost implementate de autor în unele structuri comerciale fiind aplicate 

la elaboratrea deciziilor manageriale corporative  care au condus la creşterea 

potenţialului economic la SC Artego SA, SC Lotus SA şi Secția L5 a CFR Tg Jiu. 

Publicaţiile la tema tezei Ideile fundamentale și conţinutul de bază al tezei la tema 

investigată au fost publicate de autor și se reflectă în  21 lucrări ştiinţifice inclusiv comunicări 

la conferințe științifice și articole în reviste științifice de profil cu un volum total de 6,17 c.a. 

Sumаruӏ compаrtіmеntеӏor tеzеі. Scopul și obiectivele cercetării  au determinat 

următoarea logică a structurării tezei: adnotarea (în limbile română, engleză, rusa), lista 

abrevierilor, introducerea, trei capitole (care cuprind 16 tabele, 10 figuri, 7 formule, 156 

pagini de bază), concluzii, recomandări, 157 surse bibliografice, 12 anexe. 

Cuvinte cheie: gestiune corporativă, controlul acționariatului, audit, noul mana-

gement corporativ, principii corporative, societăţi pe acţiuni, conflicte de interese, pro-

ceduri, reorganizare, insolvenţă, transparență, responsabilitate, integritate, strategii 

corporative, acționari, consiliul de administarție, comisia de cenzori, bune practici 

corporative, profit, etică și cultură corporativă.   
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II. CONŢINUTUL TEZEI 

În primul capitol „Anаӏіzа еxpеrіеnţеі monԁіаӏ în formаrеа şі аrgumеntаrеа 

normаtіvă а аctіvіtăţіі corporаtive” autorul cercetează, concepţia managerială 

corporativă privind particularităţile dezvoltării corporaţiilor în diferite ţări, formarea 

bazei normative în România dezvoltarea principiilor de bază ale gestiunii corporative- 

experienţa USA, Marea Britanie, Franţa şi Germania și argumentarea necesității studierii 

societăților comerciale pe acțiuni. 

Fundamentarea cercetării în domeniul corporativ prin evidenţierea particularită-

ţilor specifice. Fiind alcătuită dintr-un sistem normativ de ordine, stratus-uri, drepturi şi 

obligaţii aparţinând membrilor-acţionari, pentru a putea supravieţui şi dezvolta, colec-

tivitatea umană în general şi corporaţia în special trebuie să menţină integritatea unei 

orientări culturale înţelese şi respectate de către membrii săi, ca bază pentru identitatea 

socială şi corporativă. 

Identificarea practică şi legală a corporaţiilor (firme încorporate-societăţile ano-

nime pe acţiuni) are implicaţii semnificative în soluţionarea unor probleme esenţiale în 

economia mondială; afacerile care domină economia de piaţă sunt generate, susţinute şi 

dezvoltate de societăţi pe acţiuni. 

După unii autori „O corporaţie este definită, în esenţă, în termen de statut legal şi 

de proprietate asupra bunurilor” are personalitate juridică fiind considerată drept o 

entitate independentă faţă de oricare alţi indivizi, persoane fizice sau juridice. O altă 

trăsătură este aceea că bunurile aflate în proprietatea acesteia nu sunt ale acţionarilor sau 

managerilor, ci aparţin în exclusivitate corporaţiei [ 9]. 

După alţi autori sau principii, gestiunea corporativă este definită, în sinteză, ca 

fiind o combinaţie de legi, regulamente şi coduri de conduită, care asigură corporației 

posibilitatea de a atrage capital material, financiar şi uman necesar desfăşurării activităţii 

în mod eficient, astfel încât să-şi asigure existenţa pe termen lung, prin generare de plus 

valoare pentru acţionarii săi şi societate în ansamblu,  promotorul corectitudinii prin 

transparenţă, integritate şi responsabilitate la nivel de corporație; 

Conform principiilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OECD), corporația reprezintă un set de relaţii între management, consiliul de adminis-

traţie, acţionarii săi şi alte grupuri de interese în cadrul corporaţiei, sau altfel spus, 

structura prin care se stabilesc obiectivele şi mijloacele pentru realizarea acestora şi 

pentru monitorizarea performanţelor, sau, respectiv,  sistemul de stimulente acordate 

Consiliului de Administraţie şi conducerii pentru a mări obiectivele care sunt în interesul 

societăţii şi al acţionarilor şi a utiliza resursele eficient [ 5]. 

Guvernanța corporativă, ca terminologie, își are izvorul din limba engleză (corpo-

rate governance) și reprezintă sistemul prin care o organizație este  administrată 

(condusă și controlată). 

Pentru a forma o concluzie pertinentă despre ceea ce este corporația, autorul a 

reținut, în detaliu, în mod exemplificativ, următoarele definiții elaborate de mai multe 

organizații, astfel: 
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1. Guvernanața corporativă reprezintă modalitățile prin care furnizorii de resurse 

financiare ai unei companii se asigură că vor primi beneficiile la care se așteaptă ca 

urmare a acestor  investiții.  

2. Ansamblul relațiilor unei companii cu acționarii săi, sau, mai pe larg, cu 

societatea în ansamblu.  

3. Un set de reguli conform cărora firmele sunt conduse și controlate, ca urmare a 

unor norme general acceptate, tradiții și modele comportamentale dezvoltate de fiecare 

sistem legistlativ.  

4. Se referă la promovarea corectitudinii, transparenței și responsabilității la nivel 

de organizație. 

5. Ramură a economiei care studiază modul în care organizațiile pot deveni mai 

eficiente, prin folosirea unor structuri instituționale, ca de exemplu, actele constitutive, 

organigramele și cadrul legistlativ. Studiază modul în care deținătorii de acțiuni pot să 

asigure și să motiveze directorii companiilor- managerii executivi, astfel încât să 

primesacă beneficiile așteptate în urma investițiilor lor.  

6. Specifică distribuția drepturilor și responsabilităților dintre diferitele categorii 

de persoane implicate în companie cum ar fi: consiliul de administrație, directorii, 

acționarii și alte categorii și stabilește regulile și procedeele de luare a decizilor privind 

activitatea unei organizații 

7. Conducerea corporativă este o combinație de legi, regulamente și coduri de 

conduită, care asigură  organizației posibilitatea de a atrage capital financiar și uman 

necesar dezvoltării activității sale și posibilitatea de a-și desfășura activitatea în mod 

eficient, astfel încât să-și asigure existența prin generarea de plus valoare pe termen lung 

pentru acționarii săi și societatea în care activează.  

Prin lecturarea  acestor definiții autorul concluzionează că guvernanța corporativă 

poate fi privită în sens restrâns și sens larg. 

În sens restrîns, se poate defini ca fiind unansamblul de mijloace economice și 

legistlativ-juridice care garantează asigurarea intereselor investitorilor. Astfel guver-

narea corporativă se constituie ca una din expresiile dreptului de proprietate, iar 

investițiile primite în economia unei companii dețin un rol primordial în orientarea și 

susținerea unei guvernări corporative puternice și echilibrate. 

În sens larg, reprezintă un ansamblu de norme și mecanisme de control aplicate, 

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

categoriilor de participanți  (stakeholderi)  la activitatea economică desfășurată în cadrul 

organizațiilor.  Relevă ansamblul efectelor pe care diferitele aranjamente instituționale, 

create pentru apărarea intereselor investitorilor le au atît pe piața de capital cît și pe piața 

forței de muncă. 

Prin urmare, reconsiderarea obiectivelor strategice produc consecințe deloc negli-

jabile asupra relațiilor economice și sociale [2]. 

Autorul consideră că pentru a defini gestiunea corporativă cît mai sintetic dar, în 

același timp, cât mai cuprinzător, este nevoie de o abordare pe mai multe niveluri în 

sistemul de relaţie dintre grupurile de interese din cadrul corporaţiei, cu origini în 
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mecanismele corporaţiei şi legile falimentului din fiecare ţară şi în mecanismele de 

sancţionare juridică, care stabilesc regulile de bază ale relaţiilor interne dintre diverşi 

participanţi într-o corporaţie. 

Practic, autorul a demonstrat că cele mai multe probleme apar în cadrul 

companiilor cu capital de stat (exemplu CFR Marfă) sau fost cu capital de stat (SC 

Atrego SA), datorită, în principal, politizării excesive, pe fondul conflictelor de interese 

și neimplementării principiilor gestiunii corporative. 

În figura 1.1 sunt prezentate, ca o imagine în oglindă, rolul şi responsabilităţile 

Consiliului de administraţie din structura de conducere a corporaţiilor, prin analogie cu 

organismele parlamentare ale sistemelor politice de conducere. 
 

Conducerea politică      Conducerea corporativă 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.1. Analogie conducere politică-conducere corporativă 
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[4, p.13].  

 

Studiul întreprins face şi o paralelă comparativă a administrării corporative din 

România cu gestiunea corporativă din ţările dezvoltate din europa continentală şi anglo 

americană[5]. 

Autorul concluzionează că sunt diferenţe notabile între ţări, care sunt generate de 

sistemele politice trecute sau actuale, de sistemul organizatoric sau juridic, de cultura şi 

etica corporativă, precum şi de modelul istoric din care a evoluat.   

Astfel, în USA şi Marea Britanie avem un model de conducere corporativ al 

acţionarilor, iar în Germania, Franța şi celelalte ţări europene continentale avem un 

model al stakeholderilor. 

În fig.1.2. sunt prezentate comparativ structurile acţionariatului corporativ în 

Germania şi USA (funcţie de care se stabileşte şi modelul managerial în cele două sisteme 

economice).Graficele sugerează că stocurile de acţiuni în Germania sunt foarte concentrate. 

În ceea ce priveşte stilul managerial practicat în firmele germane și franceze mari 

se afirmă, din ce în ce mai des, că el nu mai este predominant autoritar, aşa cum se sus-

ţinea până nu demult. Se constată coexistenţa mai multor stiluri manageriale. Pe lângă 

stilul autoritar, tinde să prolifereze, în ultimul timp, şi stilul orientat pe soluţionarea de 

sarcini şi stilul participativ. 

ALEGĂTORI 

PARLAMENT 

GUVERN 
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ADMINISTRAŢIE 

MANAGEMENT 
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Deci, în final se poate concluziona că, deşi se manifestă o tendinţă de conver-

genţă, managerii, ca şi stilurile manageriale în Germania, Franţa şi Marea Britanie, 

diferă în destul de multe privinţe [7].  
 

GERMANIA

Companii

Indivizi

Alţii

Bănci şi I.C.

  

STATELE UNITE

Indivizi

Fonduri de pensii

Alţii

Fonduri mutuale

 
Fig.1. 2. Proprietatea asupra corporaţiilor  

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[5, p.52].  

 

Structura consiliilor poate fi reglementată prin lege, însă nu este neapărat necesar. 

În Germania, funcţionarea consiliilor este precis stabilită. Alcătuirea consiliilor din 

punct de vedere al numărului membrilor cu şi fără funcţii executive, al repartiţiei 

membrilor fără funcţii executive printre acţionari şi reprezentanţi ai lucrătorilor, cât şi 

numărul minim de întruniri al consiliului de supervizare sunt stabilite prin lege. Spre 

deosebire, în Marea Britanie nu există legi cu privire la numărul membrilor fără funcţii 

executive sau al preşedinţiei companiei. În consecinţă, până nu demult multe companii 

din Marea Britanie nu aveau membrii ai consiliului fără funcţii executive, iar funcţiile de 

preşedinte al consiliului şi de director general erau cumulate. În Marea Britanie cel mai 

important reprezentant al acţionarilor era, deseori, şi director general; în Germania, 

aceste două funcţii sunt distincte [1]. 

În fig.1.3. este prezentat, comparativ, pentru Germania şi USA, componenţa 

consiliilor de administraţie din care rezultă particularitatea componenţei consiliilor 

germane, format din consiliul de supervizare, fără funcţii executive şi un consiliu 

directorial compus din membrii cu funcţii executive. 

Gestiunea corporativă influenţează activitatea companiilor, cât şi economia 

naţională în ansamblul ei, la nivel microeconomic prin capacitatea corporaţiei de a-şi 

finanţa rapid şi ieftin dezvoltarea, respectiv prin nivelul de performanţă economică 

impus de mediul de conducere, iar la nivel macroeconomic prin transparență care 

asigură eficientizarea economică cu alocarea raţională a resurselor, prin integritate care 

asigură reducerea corupţiei şi evaziunii fiscale, respectiv prin responsabilitae care 

asigură dezvoltarea pieţelor de capital prin atragere investitori cu mare putere financiară. 

Există două sisteme de abordare a gestiunii corporative: unul generat de piaţă iar 

altul, generat de organismele de reglementare a pieţelor de capital. 
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  GERMANIA                USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3. Consiliul de administraţie 
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [7, p.55].  

 

Din aceste considerente, protecţia investitorilor este mai accentuată în ţări care se 

conduc după legi comerciale, decât în ţări care acordă o importanţă sporită legilor civile. 

Deşi a constituit un capitol distinct în toate programele de guvernare de până 

acum, reforma economică în România, chiar dacă a prezentat o prioritate, nu a  

identificat metodele şi mijloacele obiective, intervenţiile politicianiste şi interferenţele 

sindicatului în administraţie au făcut ca reforma economică, prin latura ei cea mai 

vizibilă, respectiv privatizarea, să fie mult prea lentă şi fragmentată.  

Plecând de la necesitatea funcţionării mai eficiente a gestiunii corporative, 

instituirii unor noi tipuri de relaţii între conducere şi acţionari, creşterii rolului 

consiliului de administraţie dublu etajat de supervizare cu administratori cu adevărat 

independenţi, reconsiderarea relaţiilor neprincipiale bazate pe conflicte de interese şi 

până la aspiraţia de membru al Uniunii Europene, în studiul întreprins au fost 

identificate și cercetate principiile gestiunii corporative şi a controlului. 

Autorul consideră că recomandările şi concluziile desprinse din studiul întreprins 

reprezintă o cale de cunoaştere de către factorii decizionali implicaţi în actul managerial 

corporativ şi al mediului de afaceri din România, cât şi de către societatea civilă, a 

procesului de evoluţie a principiilor gestiunii corporative şi a controlului, fără a avea 

pretenţia că acestea au cuprins întreaga problematică de fond, dar, cu convingerea că ele 

legitimează aspiraţiile autorului, ale acţionarilor şi ale stakehonderilor spre o gestiune 

corporativă modernă, care să-i deservească interesele acţionariatului şi implicit ale 

mediului economic din cadrul Uniunii Europene din care face parte. 

Principiile ce transpar din „Codul Cadbury” sunt: 

- integritatea, implică onoarea şi încrederea în relaţiile de serviciu, onestitatea 

care le realizează şi reprezintă, comportamentul etic, responsabilitatea socială, concept 

cheie ce presupune grija pentru interesele acţionarilor; 

Împuterniciţi Împuterniciţi 

Consiliul de Supervizare  

(Membrii fără funcţii executive) 

Consiliul de Administraţie 

(Membrii Consiliului societăţii) 

Consiliul Director 

(Membrii cu funcţii executive) 
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- responsabilitatea, în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor specifice ale 

persoanelor abilitate a desfăşura activităţi de control intern, cunoaşterea responsabilităţii, 

existenţa unui mecanism motivator; 

- transparenţa, sinceritatea ce trebuie să fie prezentă în fiecare structură a entităţii 

faţă de acţionari, proprietari şi mass-media, deschidere înseamnă evoluţie, performanţă, 

îmbunătăţirea comportamentului managerial. 

În opinia autorului scopul principiilor este să susţină guvernele şi eforturile lor de 

evaluare şi perfecţionare a cadrului juridic, instituţional şi de reglementare privind 

conducerea corporativă în ţările lor şi oferă şi un îndrumar pentru burse, investitori, corporaţii 

şi alte entităţi care se implică în procesul de dezvoltare a unei bune conduceri corporative. 

Orice intervenţie în domeniul reformei economice implică modificări ale compo-

nentelor majore, incluzând infrastructura legislativă, reglementările naţionale, infra-

structura informaţională, infrastructura pieţei. 

Plecând de la necesitatea funcţionării mai eficiente a economiei, instituirii unor 

noi tipuri de relaţii între acţionari şi conducere, creşterii rolului Consiliului de 

Administraţie, reconsiderarea parteneriatului corporaţiei cu celelalte categorii, creşterii 

rolului Adunării Generale a Acţionarilor, reconsiderarea parteneriatului cu mediul de 

afaceri şi până la aderarea ca membru al Uniunii Europene, în studiul întreprins, autorul 

a identificat principalele motive care impun necesitatea reformei: infrastructura legisla-

tivă (politică), reglementări naţionale, istorice, infrastructura informaţională, tehnolo-

gică, infrastructura pieţei (economie).  

Piaţa internă a USA este foarte mare, datorită nu numai dimensiunii ţării, din 

punct de vedere al populaţiei, ci şi a existenţei unei foarte numeroase clase de mijloc, 

care aşa cum rezultă din tabelul 1.1 are şi o influenţă decizională accentuată comparativ 

cu celelalte  ţări analizate. 

 

Tabelul 1.1. Influenţa decizională (S-a utilizat următoarea gradare a influenţei: 
1- nici o influenţă; 2-redusă; 3-medie; 4-mare; 5-foarte mare) 

Nr. 

crt. 
Ţara Muncitori 

Management 
Reprezentanţi 

salariaţi 

Grupuri 

externe 

(băncile) 
Inferior Mediu Superior 

1. Franţa 2,1 2,9 3,0 4,7 2,1 1,5 

2. Germania 1,9 2,3 3,0 4,4 2,6 1,2 

3. Marea Britanie 2,0 2,4 3,2 3,9 2,2 1,5 

4. U.S.A. 2,2 2,3 3,5 4,8 2,1 1,6 

5. România 1,2 2,5 2,9 4,1 1,6 1,1 

Sursa:Adaptat şi prelucrat de autor după indicatori statistici [7, p.126]. 

 

Reforma mediului economic din România printr-o strategie coerentă şi pragmatică 

trebuie să urmărească cel puţin planul strategic incluzând redefinirea rolului statului în 

economie,  planul legal-în sensul diminuării densităţii legislative, planul organizaţional-

orientat spre modificarea ierarhiilor şi planul cultural -schimbare a valorilor şi modului 

de acţiune al managerilor şi chiar al acţionarilor.  
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În contextul aderării României la Uniunea Europeană, încă din anul 2001 a fost 

creat proiectul „Conducerea Corporativă, un instrument de bază pentru conducerea între-

prinderilor româneşti”, prin întrunirea Consiliului de Conducere (Steering Committe) şi 

a Grupului Naţional de Acţiune (Task Force), iar prin OG 109/2011, modificată prin OG 

51/2013, s-au instituit normele de aplicare a Guvernanței corporative în societăți cu 

capital majoritar de stat. 

Această atitudine s-a luat datorită cerinţelor Uniunii Europene şi implicaţiilor pe 

care le are gestiunea corporativă asupra mediului economic, prin stabilitatea economică, 

iar pe de altă parte, este urgent în România a se adapta o politică de conducere 

corporativă datorită problematicii pe care o pune spre soluţionare strategia de reformă 

prin privatizare: conflicte de interese; structurile economico- sociale; politici şi mecanis-

me diferite; distorsiuni de reglementare şi instituţionale;  reducerea abuzului şi corupţiei. 

Autorul concluzionează că gestiunea corporativă joacă un rol vital în strategia 

companiei, în eficienta alocare a resurselor companiei, în determinarea condiţiilor de 

acces la capital. Stabilirea unui sistem de gestiune corporativă și implementarea noului 

management corporativ este esenţial pentru realizarea unei creşteri economice pe termen 

lung şi pentru atragerea investiţiilor străine         [ 1;3;13;18]. 

În capitolul al doilea, „Controlul în societățile comerciale pe acțiuni în pro-

cеsuӏ gеstіunіі corporаtіvе”, este consacrat aspectului practic, cercetării sistemului 

managementului a trei societăţi comerciale pe acţiuni reprezentative  la nivel central, re-

gional şi local, concomitent cu explicitarea tipologiilor celor trei entităţi ce funcţionează 

în acelaşi sistem economic. 

Cercetarea aspectului practic este orientată spre comparaţia stării actuale a 

managementului corporativ intern cu cel european şi concluzionează necesitatea schim-

bării acestuia în direcţia orientării către performanţă, eficacitate şi eficienţă. 

În acest sens, sunt abordate de autor şi propuse instrumente moderne de gestiune 

corporativă, precum şi noi sisteme ale indicatorilor de performanţă care să permită 

evaluarea rezultatelor obţinute pe fondul unei analize a viabilităţii controlului corporativ 

prin reprezentare. 

Autorul consideră că lipsa unor bune practici de gestiune corporativă reprezintă 

una din cauzele majore care au generat performanţe economice slabe sau mediocre în 

România, aceasta fiind şi una dintre problemele serioase ale reformei instituţionale care 

vizează, în principal, reforma în domeniul pieţei de capital în ceea ce priveşte 

transparenţa, integritatea, responsabilitatea. 

Datorită implicaţiilor gestiunii corporative asupra mediului economic, analiza 

situaţiei economiei româneşti este necesară pentru a înţelege contextul care a generat 

necesitatea aplicării standardelor de gestiune corporativă. 

Corporaţia trebuie să aibă un sistem relaţional dezvoltat cu mediul, respectiv cu 

statul şi cu sistemul integrat al pieţei, aşa cum este ilustrat în figura 2.1.  

Aceste preocupări sugerează că societăţile comerciale din economiile în tranziţie 

pot trage foloase din faptul că membrii consiliului de administraţie sunt independenţi 

faţă de directori şi investitori instituţionali, iar un membru profesionist într-un consiliu 
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este binevenit. Fireşte că instituţia membrului profesionist în consiliu ar trebui creată 

pornind de la zero, iar menţinerea integrităţii sale ar fi o adevărată provocare, acelaşi 

lucru fiind valabil pentru multe instituţii create în economiile în tranziţie. În orice caz, 

acelaşi înţeles sugerează că responsabilitatea primordială a membrilor consiliilor de 

administraţie ale societăţilor pe acţiuni ar trebui să fie „preocuparea pentru progres", 

adică maximizarea capacităţii companiei de a produce bunăstare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Relaţiile corporaţiei cu statul şi sistemul integrat al pieţei 
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [9].  

Pentru atingerea acestui obiectiv, în opinia autorului consiliile trebuie să recu-

noască interesele tuturor împuterniciţilor corporaţiei; în definitiv, nici o societate nu a 

supravieţuit ignorând interesele clienţilor, înşelând interesele angajaţilor şi eliminând 

interesele furnizorilor săi. Totuşi, consiliul trebuie să îşi dea seama că aceste interese 

sunt o chestiune mai mult de raţionament sănătos în afaceri decât de responsabilităţi 

sociale neclare. În acest sens, nu numai că admiterea acestor interese este independentă 

de reprezentarea lor, dar reprezentarea poate, de fapt, să împiedice realizarea lor [6]. 

Autorul consideră ca elemente de bază ale reformei, în cercetarea întreprinsă, au-

torul a identificat două target-uri, astfel: a) scopul reformei este rezumat în compo-

nentele determinării naturii problemelor existente şi propuneri de soluţii optime cu 

principii clare de implementare;  b) obiectivele reformei, a căror implementare ar trebui 

să aducă creşterea nivelului de progres economic şi a standardului de viaţă ale cetă-

ţeanului român la aspiraţiile sale de mai bine. Aceasta presupune restructurarea mediului 

economic, schimbarea raporturilor dintre conducerea corporativă şi acţionarii minoritari, 

participarea efectivă la luarea deciziilor, depolitizarea mediul de afaceri, accesul liber la 

lucrări publice pe baze economice nu clientelar- politice, reducerea birocraţiei pentru 

autorizări, atestări, licenţieri, perfecţionarea managementului corporativ, aplicarea unor 
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politici raţionale de dezvoltare regională, armonizarea cadrului legislativ cu regle-

mentările UE, cu aplicarea principiilor gestiunii corporative.  

Autorul consideră că programul reformei a fost încetinit în firmele est – europene, 

datorită neputinţei statelor de a-şi exercita suficient controlul în fazele iniţiale ale 

privatizării şi restructurării, resurse umane şi financiare inadecvate şi slab administrate. 

În opinia autorului privatizarea înaintea restructurării a fost şi este unul din factorii de 

regres economic.  

Autorul a identificat, ca mijloace externe de control managerial: piața bursieră; 

piața  concurențială;  piața muncii; auditul extern (experți, analiști financiari), iar ca 

mecanisme interne de control managerial, autorul  a  identificat: consiliul de 

administrație prin comitetele/comisiile de specialitate; controlul formal (care include 

planificarea, controlul activității manageriale, procedura aprobării cheltuielilor, alocarea 

resurselor);  sistemul motivării și remunerării sau penalizarea managerului (condiționat 

de a lua decizii în folosul acționarilor).     

Managerul trebuie să justifice și să argumenteze consiliului de administrație 

corectitudinea deciziilor luate. 

În opinia autorului, factorii care fac să apară conflicte între manageri și acționari 

sunt următorii:  a) diminuarea eficienței capitalizării ce ține de divizarea funcțiior de ma-

nager și acționar; b) delimitare între dreptul  de proprietate și  dreptul de a lua  decizii. 

Controlul se bazează pe existența mecanismelor organizaționale ce permit soluțio-

narea conflictelor, disciplinarea managerilor pentru ca aceștia să activeze în interesele 

acționarilor. 

În tabelul 2.2 sunt prezentate, comparative, funcțiile principalelor tipuri de control.  

Opinia autorului este că pericolul de a nu se realiza un control intern, viabil şi per-

formant, este dat de următoarele semnale ce sunt evidenţiate la cele 3 societăţi 

comerciale: 

- încălcarea procedurilor controlului sau slaba organizare şi desfăşurare a acestuia; 

- lipsa de personal calificat şi motivat să fie independent; 

- constituirea unui grup infracţional organizat; 

- încrederea bazată pe un singur indicator de performanţă ales preferenţial şi 

subiectiv; 

- neefectuarea la timp a operaţiilor planificate; 

- confuzia în delegarea sarcinilor; 

- conflictele de interese şi  folosirea creditelor sau activelor corporaţiei în scop 

personal sau pentru a favoriza o altă societate. 

Sistemul de control intern este definit ca un proces destinat ajutorării corporaţiei şi 

conducerii sale, constituit pentru a aduce garanţii raţionale cu privire la îndeplinirea 

obiectivelor pe categorii funcţionale: 

- randamentul şi eficienţa/eficacitatea; 

- încrederea şi siguranţa situaţiilor ori raportărilor financiare; 

- concordanţă sau acordarea cu reglementările în vigoare a acţiunilor conducerii 

(managementului) corporaţiei. 



17 

Concluzia  autorului  este că atât timp cât nu există un contract de management 

obiectiv şi motivator, iar procedurile sunt făcute pentru a fi încălcate permanent, când 

legea este ambiguă, incoerentă şi nu se aplică unitar de către o justiţie inconsecventă, 

principiile privind transparenţa, integritatea şi responsabilitatea nu sunt respectate, nu va 

exista un parcurs evolutiv al dezvoltării corporaţiilor în particular şi al economiei 

româneşti în general.  

Tabel 2.2. Prezentarea comparativă a funcțiilor principalelor tipuri de control [5, 

p.97]. 
Nr.

crt 
Caracteristici Control strategic 

Control managerial    

(controling) 
Control operativ 

0 1 2 3 4 

1 Specificul 

problemelor  

Greu de determinat, 

nedefinit cauzal 

Există urmări ale expe-

rienței anterioare, număr 

limitat de alternative 

Instrucțiuni și 

modele matematice 

bine aplicate 

2 Intervalul de timp Temen lung,de   

peste 5-10 ani 

Anul următor,semestrul 

trimestrul, lunar 

Ziua în curs, 

săptămâna, decada 

3 Specificul 

controlului  

Puțin material ana-

litic; reflecții proprii 

Analiza formală,se 

stabilesc termene de 

îndeplinire 

Instrucțiuni 

repetabile, ce nu se 

supun criticii 

4 Evaluarea Subiectivă și com-

plicată, de lungă 

durată 

Evaluare reală, de regulă 

anuală 

Poziții concrete, 

analiza situației 

5 Obiectul cercetării Plan de lungă durată 

al dezvoltării 

Programe concrete cu 

centre de responsabilitate 

Operații unice 

6 Prioritatea ca 

urgență 

Nu este importantă Urgența este mai 

importantă decât precizia 

Orară și/sau pe 

minute 

 

Incoerenţa politică a creat o confuzie economică propice infractorilor nedovediţi, 

care au acumulat capital fără nici o investiție economică și fără nici un efort, având 

singurul merit că schimbarea de sistem i-a găsit într-o funcţie de conducere, într-o firmă 

cu capital integral de stat, adică a tuturor, dar de fapt a nimănui, averea acesteia 

ajungând în buzunarele proprii, pe fondul lipsei unei restructurări reale. 

În concluzie, din analiza comparativă a controlului şi a gestiunii corporative 

practice la cele trei societăţi comerciale, autorul evidenţiază faptul că nu există o 

eficienţă a controlului, acesta este de cele mai multe ori denaturat de la scopul său, în  

cele două corporaţii CN CFR Marfa SA şi SC Lotus SA, cu capital majoritar de stat şi 

respectiv privat, de către directori sau un număr mic de acţionari care deţin pachetul 

majoritar de acţiuni, cu o ţintă comună: scăderea continuă a valorii corporaţiilor, 

îndatorarea fără nici o justificare economică, pentru ca mai apoi să fie privatizate şi/sau 

cumpărate sub preţul pieţei, de către directorimea actuală sau fostele conduceri, în scop 

personal direct sau prin persoane interpuse, prin firme căpuşe, înfiinţate de cei care deţin 

pachetul de control al acţionariatului sau o funcţie de execuţie. 

Autorul opinează că în toate cele trei cazuri analizate trebuie aplicat sistemul german 

de economie socială, respectiv participarea mandatarilor, a tuturor stakeholderilor la actul 



18 

de decizie, printr-un sistem dublu etajat, direct proporţional cu mărimea corporaţiei, 

numărul de salariaţi şi implicaţiile economice în mediul social în care îşi desfăşoară 

activitatea, cu delimitarea clară a  funcţiilor de preşedinte al consiliului şi de director 

general, respeciv separarea decizională a  administratorilor de conducerea executivă, directă 

sau prin interpuși, cu atragerea sistemului bancar, pe principii concurențiale, ca variantă de 

finanțare alternativă investiţională și pe considerente reciproc avantajoase. 

În capitolul al treilea „Eficientizarea gestiunii corporative şi a controlului în 

România în contextul integrării la Uniunea Europeană”, autorul identifică, prin 

cercetarea proprie, obiectivele strategice prioritare în procesul de accelerare a reformei 

economice ca şi cerinţe necondiţionate ale UE faţă de procesul de integrare şi postintegrare. 

Rezultatele apropierii de modelele corporative ale UE sunt analizate prin prisma 

avantajelor create de integrarea economică, transferul liber al capitalului, mai exact 

import de capital şi export de produse finite şi servicii pe pieţele europene, răspunderea 

investitorilor, îmbunătăţirea actualelor structuri organizatorice, a cadrului legislativ  şi a 

întregii infrastructuri normative, dar în special a mentalităţii, eticii şi culturii corporative, 

promovarea echilibrului între etică și profit bazat pe o cultură corporativă europeană. 

Sunt trasate sarcini şi direcţii de acţiune în vederea procesului integrator corpo-

rativ al firmelor româneşti în modelul ţărilor membre ale UE şi formulate propuneri 

pertinente în probleme complexe cum ar fi: conflictele de interese, distorsiuni de 

reglementare şi instituţionale, reducerea abuzului şi corupţiei, lipsa unor bune practici. 

Autorul argumentează necesitatea implementării Noului Management Corporativ 

pentru eficientizarea mediului economic pornind de la stadiul actual al economiei româ-

neşti. Prăbuşirea regimului comunist a deschis calea României spre libertate, democraţie şi 

economie de piaţă şi s-a considerat că tranziţia va fi scurtă, iar rezultatele vor apărea rapid.  

În raportul periodic al Comisiei UE privind progresele înregistrate de România în 

contextul aderării şi intergrării se arată că în pofida unui mediu economic internaţional mai 

puţin favorabil ce a culminat cu criza financiară mondială, creşterea economică până la data 

aderării  a fost puternică. Deşi s-au înregistrat progrese pentru atingerea unei mai mari 

stabilităţi economice, riscurile macroeconomice au crescut, în ultimul timp fiind accentuate 

de criza financiară dar şi de corupţia generalizată existentă şi în sistemul socio-economic 

românesc, care ascunde un şir întreg de abuzuri şi conflicte de interese [8]. 

Dacă rata inflaţiei (care se situează în decembrie 2015 la 2,2 %) a cunoscut o 

permanentă fluctuaţie ce a dezechilibrat şi mai mult mediul economic, ponderea 

industriei în PIB a scăzut de la 40,5% la 27,6% în favoarea sectorului de servicii a cărei 

pondere în PIB a crescut de la 26,5% la 67,9% în perioada de referinţă. 

Această scădere a fost generată de aplicarea necorespunzătoare a Legii 18/1991 

completată cu Legea nr. 1/2000, care deşi a permis retrocedarea terenurilor vechilor 

proprietari, nu a fost creată şi infrastructura legislativă necesară exploatării terenurilor, 

astfel că agricultorii deveniţi între timp proprietari dar nu acţionari-investitori cu 

adevărat, nu au reuşit să eficientizeze terenurile, aceste active corporale inestimabile în 

alte ţări europene cu tradiţie, le-au fărâmiţat-divizat, fapt ce a determinat scăderea 
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drastică a producţiei agricole şi a creşterii preţului de cost pe unitatea de produs, fapt ce 

a făcut-o ineficientă în faţa importurilor pentru produsele de bază.  

Abordând problematica accesării fondurilor europene pentru perioada de referinţă, 

se constată că  este reprezentativă alocarea acestora pentru România aşa cum reiese din 

situaţia din tabelul 3.1. 

În perioada analizată autorul a relevat:  scăderea continuă a numărului regiilor 

autonome; schimbare pondere societăţi comerciale cu capital privat (99,5% în 2015); 

reducere număr societăţi comerciale cu capital de stat (- 62,5%); creştere puternică (2,4 

ori) a numărului societăţilor comerciale active cu capital privat. 

 

Tabelu 3.1. Asistenţa financiară acordată României( 2007 – 2016) prin fonduri 

structurale 

- Mild. Euro – 
Nr. 

crt. 

Perioada 

Fonduri programe 

2007-2016 Programe 

0 1 2 3 

1. FONDURI STRUCTURALE 

( cu PIB < 75 %) 

273,10 • European Regional Developement Fund – ERDF - 

pentru structuri economice, infrastructură şi mediu 

• European Social Fund – ESF - pentru ocuparea 

forţei de muncă 

2. FONDUL DE COEZIUNE      

( cu VNB < 90%) 

63 • Transport reţele europene şi mediu 

• Politica de Pescuit Comună -EFF- 

• Politica Agricolă Comună - EARDF- 

 TOTAL 336,10 ( 30% din buget) 

 

Prezenţa capitalului străin, mai timidă la începutul reformei, a căpătat ulterior o 

pondere tot mai semnificativă de la an la an, fapt ce a arătat că libera circulaţie a 

capitalurilor există, dar nu atât de consistent cât ar avea nevoie pentru dezvoltare 

economia românească şi aceasta datorită instabilităţii legislative, mediului de afaceri 

insuficient conturat, plasarea acestuia în zona „gri” a economiei, dezvoltarea în paralel a 

unei economii subterane cu interferenţe  în mediul politic. 

Teza marchează momentul ce implică multe şi complexe schimbări în reformarea 

şi implementarea noului management corporativ în sfera relaţiilor economice. Acestea 

presupun eficientizarea relaţiilor manageriale impuse de economia de piaţă şi nu 

subiectiv, de interese de grup, implementarea în practică a unor instrumente moderne de 

finalizare, antrenare şi control, a indicatorilor de performanţă şi evaluare a rezultatelor, a 

noi metode de gestiune corporativă, cum ar fi delegarea conducerii corporaţiei unor 

profesionişti motivaţi şi insolvenţa corporaţiei, aspecte ce trebuie cuprinse ca şi clauze 

distincte în contractul de mandat, managerial. 

Necesitatea implementării noului management corporativ este impusă de: 

a. Continuarea procesului de descentralizare a gestiunii corporative şi a contro-

lului intern şi de audit, precum şi delimitarea atribuţiunilor dintre  manageri şi acţionari. 
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b. Promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol 

din cadrul serviciilor publice gestionate de corporaţii cu capital integral de stat şi 

punerea în competiţie a operatorilor de servicii, a capitalurilor de finanţare şi unui nou 

model de management bazat pe calitate, performanţă şi rezultate, pe fondul creşterii 

transparenţei corporative. 

c. Un alt argument necesar pentru promovarea noului management corporativ şi a 

unui management de calitate în sfera serviciilor este identificat în formularea trăsăturilor 

euromanagementului societăţilor comerciale pe acţiuni: orientarea către acţionari, către 

rezultate şi gradul redus de formalism. Esenţa acestor formulări are ca element definitoriu 

problematica resurselor manageriale fără de care utilizarea resurselor materiale şi financiare 

nu au finalitatea dorită. Integrarea managementului corporativ nu este posibilă fără un 

studiu sistemic și sistematic al pieţei interne şi externe a acestora, a marketingului şi a 

tehnicilor promovate de aceste ţări funcţie şi de tradiţia istorică şi de cultura corporativă. 

d. Stereotipia managementului corporativ şi a controlului din România, în sensul 

că metodele şi tehnicile manageriale aplicate nu sunt bazate pe performanţe financiare, 

manageriale sau profesionale. În acest sens, implementarea noului management 

corporativ este de neconceput fără promovarea unui management prin obiective şi bazat 

pe cunoştinţe care să fie susţinuţi de indicatori de performanţă cuantificabili, precum şi 

de instrumentele adecvate de control prin reprezentare şi auditare. Crearea unui sistem 

de evaluare şi monitorizare a calităţii şi performanţelor corporative şi a controlului, 

sistem care să aibă la bază folosirea indicatorilor de performanţă, aceştia fiind necesari 

pentru aplicarea sistemului de benchmarketing.  

Procesul de evaluare prin comparare este un proces transparent, ciclic, şi un instrument 

practic care urmează mai multe etape: colectare date, analiză şi rapoarte, definirea 

modificărilor ce trebuie efectuate, implementarea modificărilor şi a rezultatelor obţinute. 

Necesitatea diagnozei priorităţilor reformei corporative din România rezidă din 

următoarele elemente. Teza prezintă o astfel de diagnoză a celor trei principii în care 

trebuie să se facă progrese semnificative în perioada următoare, în acord cu 

recomandările Comisiei Europene: transparenţă, integritate, responsabilitate. 

Această viziune şi diagnoză a procesului managerial în etapa actuală, înseamnă 

măsuri hotărâte în direcţia asigurării cadrului pentru:  protecţia drepturilor acţionarilor; 

tratament echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv ai celor minoritari şi străini; drepturile 

altor grupuri de interese şi cooperare activă între corporaţii şi grupuri de interese pentru 

a crea bogăţie, locuri de muncă şi suport firmelor consolidate financiar; transparenţă, 

oportunitate şi acurateţea tuturor evidenţelor  

societăţii; orientarea strategică, monitorizarea managementului de către consiliul de 

administraţie şi răspunderea consiliului de administraţie faţă de acţionari (prin AGA) şi 

corporaţie ca persoană juridică cu drepturi și obligații. 

În figura 3.1. sunt evidențiate fondurile structurale 2007-2016  alocate, de către 

structurile UE, dar și cele  plătite, de unde rezultă, diferențe majore, la acest capitol, 

între fondurile structurale alocate și cele efectiv plătite, respectiv  fonduri structurale 

importante neutilizate de către țările destinatare. 
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Autorul identifică principalele configurări ale eficientizării (perfecţionării) 

activităţii corporative şi a controlului după modelul UE. Premisele unei integrări efective 

a gestiunii corporative din România în tiparele Uniunii Europene vor fi certitudini când 

factorii determinanţi ai acestui proces, respectiv:  creşterea economică (5-6% pe an), rata 

inflaţiei (4-5%) şi creşterea PIB (10-15%) vor susţine o reformă economică reală. 

Rezultatele apropierii de modelele corporative ale UE sunt analizate prin prisma 

avantajelor create de integrarea economică, transferul liber al capitalului, mai exact 

import de capital şi export de produse finite şi servicii pe şi pentru pieţele europene, 

răspunderea investitorilor, îmbunătăţirea actualelor structuri organizatorice, a cadrului 

legislativ şi a întregii infrastructuri normative, dar în special a mentalităţii, eticii şi 

culturii corporative. 
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Fig. 3.1. Fonduri structurale 2013 – 2016 efectiv plătite (       )  și alocate (       ) 

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[3].  

 

Conlucrarea cu organismele Uniunii Europene pentru coordonarea, implementarea 

şi gestionarea asistenţei financiare comunitare, manageriale şi de audit este nu numai o 

oportunitate, ci şi o necesitate. 

Formarea brută de capital  fix la prețurile curente rămâne sub niveluriel de 

dinainte de criză, cu toate că investițiile publice au cunoscut un trend ascendent în acest 

sens. (Fig.3.2.) 

Necesitatea abordării de către România a fondurilor structurale – ca etapă decisivă 

în reformarea managementului corporativ, postaderare, este impusă atât de asimilarea 

integrală de către România a acquis-ului comunitar, cât şi de noul cadru organizatoric, 

instituţional şi corporativ, al schimbărilor care au avut loc sau care se prefigurează şi 

care vor trebui să îşi reorienteze nu numai «mentalitatea» managerială, dar şi 

comportamentul în sensul modului de acţiune, cum ar fi delegarea de gestiune în 

parteneriat public - corporativ sau contract de mandat, de manageriat sau de concesiune 

către mediul corporativ privat. 

mil.euro 
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Fig. 3.2. Formarea brută de capital fix la preţurile curente 

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[3].  

 

III. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Ca rezultat al investigaţiilor şi cercetărilor  întreprinse pe linia evoluţiei 

principiilor gestiunii corporative şi a controlului în ţările dezvoltate şi în România în 

contextul aderării la Uniunea Europeană, dar şi a eficientizării managementului 

corporativ, se desprinde ideea că pentru corporaţiile  româneşti este necesară 

implementarea unor schimbări fundamentale în sistemul de valori şi în cel managerial 

care, însă, prezintă o inerţie mare şi necesită timp şi voinţă pentru a se realiza. 

În urmа аnаӏіzеі rеzuӏtаtеӏor obțіnutе ӏа cеӏе trеі еntіtățі corporаţіvе аutoruӏ 

prеzеntеі cеrcеtărі formuӏеаză următoаrеӏе concӏuzіі generale: 

1. Prіncіpііӏе rеcunoscutе şі аccеptаtе ԁе UЕ, în Românіа nu sunt pе ԁеpӏіn 

іmpӏеmеntаtе. Аstfеӏ, cu toаtе că аcеstе normе sunt cunoscutе, ӏа nіvеӏ tеorеtіc,  nu sunt 

аpӏіcаtе în аctіvіtаtеа prаctіcă. Prezența confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе  în mеԁіuӏ еconomіc, 

іnԁіfеrеnt ԁе nаturа cаpіtаӏuӏuі, аtrаg аbuzuӏ şі corupţіа [10]; 

2. Rеformаrеа gеstіunіі corporаtіvе еstе ӏеntă pе fonԁuӏ ӏіpsеі controӏuӏuі іntеrn 

іnԁеpеnԁеnt șі а unuі controӏ еxtеrn obіеctіv [5];  

3. Gеstіunеа corporаtіvă еstе nеpеrformаntă ԁаtorіtă, în prіncіpаӏ: еxіstеnţеі unеі 

ӏеgіsӏаţіі іnstаbіӏе, stufoаsă şі contrаԁіctorіе; ӏіpsеі ԁе fӏеxіbіӏіtаtе şі supӏеţе în аpӏіcаrеа 

normеӏor; ӏіpsеі motіvărіі şі rеsponsаbіӏіzărіі fаctorіӏor ԁеcіzіonаӏі; ԁіӏuţіеі іnԁеpеnԁеnțеі 

аctuӏuі decizional ӏа nіvеӏ ԁе consіӏіu ԁе аԁmіnіstrаţіе/ consiliu de supraveghere [5]; 

4. Nu аu fost аcorԁаrе ԁrеpturі rеаӏе ԁе controӏ corporativ, consіӏіuӏuі ԁе 

аԁmіnіstrаţіе, fаpt cе а conԁus ӏа ӏіmіtаrеа cаpаcіtăţіі аcеstuіа ԁе а аsіgurа o ԁеzvoӏtаrе 

strаtеgіcă în іntеrеsuӏ аcţіonаrіӏor; suborԁonаrеа consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе şі а 

controӏuӏuі іntеrn conԁucеrіі еxеcutіvе [19]; 

Trilioane 

euro 

Perioada           02            04           06           08           10      12 
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5. În cаԁruӏ corporаţііӏor, іnԁіfеrеnt ԁе nаturа cаpіtаӏuӏuі, în mаjorіtаtеа cаzurіӏor, 

ԁіrеctorіі îşі ԁаtorеаză pozіţіа аcţіonаruӏuі mаjorіtаr șі nu consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе. Prіn 

urmаrе, conԁucеrеа аrе posіbіӏіtаtеа să іnfӏuеnţеzе numіrеа аԁmіnіstrаtorіӏor, іnvеrsânԁ 

аstfеӏ аutorіtаtеа normаӏă, prіn іntеrvеnțіа ԁіrеctorіӏor în ԁеcіzііӏе аԁmіnіstrаtorіӏor [4];  

6. Structurа consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе fаvorіzеаză аmеstеcuӏ conԁucеrіі еxеcu-

tіvе în ԁеcіzііӏе аԁmіnіstrаtorіӏor. În cаԁruӏ corporаţііӏor unԁе prеşеԁіntеӏе consіӏіuӏuі ԁе 

аԁmіnіstrаţіе еstе şі ԁіrеctor gеnеrаӏ, аcеst fаpt еstе şі mаі еvіԁеnt. Lіpsа comіtеtеӏor 

șі/sаu а comіsііӏor ԁе spеcіаӏіtаtе sӏăbеştе pozіţіа consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе în fаţa ԁе 

conԁucеrii еxеcutіve [3]; 

7. Procеsuӏ prіn cаrе sе numеsc mеmbrіі în consіӏіul ԁе аԁmіnіstrаţіе nu еstе bіnе 

rеgӏеmеntаt şі nu ofеră protеcţіе аcţіonаrіӏor mіnorіtаrі; ԁіrеctorіі аu ӏа ԁіspozіţіе un 

spаţіu ӏаrg ԁе mаnеvră în procеsuӏ ԁе numіrе аӏ аԁmіnіstrаtorіӏor ԁіn consіӏіu de 

adminstarție [6]. 

În contеxtuӏ аcеstuі ԁеzіԁеrаt, аborԁânԁ probӏеmа rеformеі mаnаgеmеntuӏuі 

corporаtіv românеsc şі а controӏuӏuі, în consеns cu cеrіnţеӏе Unіunіі Еuropеnе în cаrе 

Românіа s-а іntеgrаt fііnԁ mеmbru cu ԁrеpturі ԁеpӏіnе, ԁаr şі cu obӏіgаţіі pе măsură şі 

căutânԁ soӏuţіі în vеԁеrеа еfіcіеntіzărіі şі іmpӏеmеntărіі unuі mаnаgеmеnt corporаtіv în 

structurіӏе еconomіcе еxіstеntе, аutoruӏ propunе următoаrеӏе rеcomаnԁărі:  

1. Pеrfеcțіonаrе ӏеgіstӏаtіvă prіn crееаrеа cаԁruӏuі jurіԁіc, аpӏіcаrеа ԁrеptuӏuі 

rеcomаnԁаt ԁе coԁurі, procеԁurі, rеguӏі, rаpoаrtе, іmpӏеmеntаrеа unuі ԁrеpt еconomіc 

spеcіаӏ pе pӏаn nаțіonаӏ șі аrmonіzаrеа cu ӏеgіstӏаțіа UЕ, аԁoptаrеа unuі ԁrеpt еconomіc 

corporаtіv, compаtіbіӏ cu cеӏ comunіtаr; (Certificat de implementare CFR-secția L5 Tg-

Jiu, SC Marsat SA Tg.Jiu).  

2. Formа ԁе orgаnіzаrе propusă pеntru mеԁіuӏ еconomіc corporаtіv, еstе structurа 

pіrаmіԁаӏă constіtuіtă ԁіn 3-5 mеmbrіі аі аutorіtăţіі rеprеzеntаtіvе, consіӏіuӏ ԁе 

suprаvеghеrе formаt ԁіn 5-7 mеmbrіі, directoratul format ԁіn 3-5 mеmbrіі, comitetele 

consultative sеӏеctаte şі numіte ԁе consіӏіuӏ ԁе suprаvеghеrе sаu consіӏіuӏ ԁе 

аԁmіnіstrаţіе formate din cel puțin 2 membrii, ԁupă cаz, 3 cеnzorі іnԁеpеnԁеnţі, 1-2 

аuԁіtorі еxtеrnі аutorіzаţі. Rеcrutărіӏе şі numіrіӏе mаnаgеrіӏor să fіе trаnspаrеntе, fără 

іmіxtіunі poӏіtіcе, cu obӏіgаtіvіtаtеа încheierii unei polițe de asigurare  cesionată în 

favoarea corporației care să аcopеrе еvеntuаӏеӏе ԁаunе mаnаgеrіаӏе; (Certificat de 

implementare CFR-secția L5 Tg-Jiu, SC Artego SA Tg.Jiu). 

3. Obіеctіvеӏе să fіе rеӏіzаtе conform Pӏаnuӏuі ԁе mаnаgеmеnt propus ԁе consіӏіuӏ ԁе 

аԁmіnіstrаţіе/suprаvеghеrе, аprobаt ԁе аԁunаrеа gеnеrаӏă а аcţіonаrіӏor şі ԁus ӏа înԁеpӏіnіrе 

ԁе conԁucеrеа еxеcutіvа, аjutаtă ԁе comіtеtеӏе consultative, іаr măsurаrеа pеrformаnţеі 

mаnаgеrіаӏе să sе rеаӏіzеzе prіn obіеctіvе, crіtеrіі şі іnԁіcаtorі ԁе pеrformаnţă; (Certificat de 

implementare, SC Artego SA, SC Agenția Economică Uniunea Europeană SA, SC Marsat 

SA,  SC Agenția economică Română Agerom SA Tg.Jiu). 

4. Mаnԁаtаrіі să fіе împutеrnіcіţі prіn contrаct ԁе rеprеzеntаrе închеіаt întrе 

аutorіtаtеа rеcunoscută ԁіn ԁomеnіuӏ şі rеprеzеntаnţіі săі, аԁmіnіstrаtorіі să fіе 

rеsponsаbіӏіzаţі prіn contrаctuӏ ԁе аԁmіnіstrаrе închеіаt întrе АGА şі аԁmіnіstrаtorі şі 

obӏіgаrеа conԁucеrіі еxеcutіvе să rеаӏіzеzе obіеctіvеӏе prіn contrаct ԁе mаnԁаt închеіаt 
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întrе consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе şі conԁucеrеа еxеcutіvă а corporаţіеі; іmpӏеmеntаrеа 

unuі sіstеm ԁе rеmunеrаrе/ penalizare motivator  pеntru аtіngеrеа unuі obіеctіv іаr pе ԁе 

аӏtă pаrtе, ԁеzvoӏtаrеа pіеțеі muncіі mаnаgеrіаӏе prіn ӏuаrеа în consіԁеrаrе а orіzontuӏuі 

ԁе аvаnsаrе profеsіonаӏă а mаnаgеrіӏor; (Certificat de implementare SC Artego SA, SC 

Agenția Economică Uniunea Europeană SA, SC Marsat SA,  SC Agenția Economică 

Română Agerom SA Tg.Jiu). 

5. Аsіgurаrеа unuі nіvеӏ ԁе gеstіunе corporаtіvă şі ԁе controӏ іntеrn cа іnstru-

mеntе mаnаgеrіаӏе, cаrе să pеrmіtă іԁеntіfіcаrеа șі еӏіmіnаrеа іntеrеsеӏor contrаrе socіе-

tăţіі; în pӏаn orgаnіzаţіonаӏ, ԁеӏіmіtаrеа cӏаră întrе funcţііӏе ԁе еxеcuţіе șі ԁе аԁmіnіs-

trаrе, rеspеctіv funcțііӏе ԁе ԁіrеctor gеnеrаӏ şі prеșеԁіntеӏе consіӏіuӏuі ԁе suprаvеghеrе/ 

аԁmіnіstrаrе, să nu poаtă fі cumuӏаtе sаu controӏаtе ԁе unа șі аcеcеаșі pеrsoаnă, ԁіrеct 

sаu prіn іntеrpușі, pеntru а prеvеnі confӏіctuӏ ԁе іntеrеsе, în spіrіtuӏ prіncіpііӏor gestiunii 

corporаtіvе. În acest sens recomandăm modificarea legii societăților comerciale (art.143, 

alin.2 și 3 din Legea nr.30/1990). (Certificat de implementare, SC Artego SA, SC 

Agenția Economică Uniunea Europeană SA Tg.Jiu). 

6. Аtrаgеrеа în structurіӏе ԁе suprаvеghеrе- аԁmіnіstrаrе şі ԁеcіzіonаӏе pе ӏângă 

аcţіonаrі şі а cеӏorӏаӏţі mаnԁаtаrі (sаӏаrіаţі, crеԁіtorі, cӏіеnţі, furnіzorі,). Promovаrеа 

mаnаgеmеntuӏuі pаrtіcіpаtіv, а cuӏturіі іntеrnе şі а corporаţіеі orіеntаtă sprе аcţіonаrі. 

Аstfеӏ sе pot іԁеntіfіcа șі ԁеӏіmіtа rеӏаțііӏе contrаctuаӏе comеrcіаӏе cu fіrmеӏе „căpuşе” 

ԁеțіnutе sаu controӏаtе ԁе pеrsoаnе ԁіn іntеrіor, cu іntеrеsе confӏіctuаӏе șі contrаrе 

corporаțіеі; (Certificat de implementare SC Agenția Economică Uniunea Europeană SA, 

SC Agenția Economică Română Agerom SA Tg.Jiu). 

7. Orіеntаrеа cătrе аcţіonаrі, cătrе rеzuӏtаtе, protеjаrеа аcţіonаrіаtuӏuі mіnorіtаr prіn 

prеvеnіrеа rеԁіstrіbuіrіі іnеchіtаbіӏе şі nеtrаnspаrеntе а surpӏusuӏuі ԁе cаpіtаӏ sub formа 

аcţіunіӏor şі а ԁіvіԁеntеӏor sаu înstrăіnărіі аbuzіvе ԁе аctіvе corporаӏе sаu mіjӏoаcе fіxе. 

Prеvеnіrеа ԁіӏuţіеі cаpіtаӏuӏuі ԁеţіnut ԁе аcţіonаrіі mіnorіtаrі şі а trеnsfеrărіі frаuԁuӏoаsе а 

аctіvеӏor; (Certificat de implementare SC Artego SA, SC Agenția Economică Uniunea 

Europeană SA,  SC Agenția Economică Română Agerom SA Tg.Jiu). 

Аutoruӏ consіԁеră că rеcomаnԁărіӏе şі concӏuzііӏе ԁеsprіnsе ԁіn stuԁіuӏ întrеprіns, 

rеprеzіntă o cаӏе ԁе cunoаştеrе ԁе cătrе fаctorіі ԁеcіzіonаӏі іmpӏіcаţі în аctuӏ mаnаgеrіаӏ 

corporаtіv şі аӏ mеԁіuӏuі ԁе аfаcеrі ԁіn Românіа, cât şі ԁе cătrе socіеtаtеа cіvіӏă, а 

procеsuӏuі ԁе еvoӏuţіе а prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі, fără а аvеа 

prеtеnţіа că аcеаstа а cuprіns întrеаgа probӏеmаtіcă ԁе fonԁ, ԁаr, cu convіngеrеа că еӏе 

ӏеgіtіmеаză аspіrаţііӏе аutoruӏuі, аӏе аcţіonаrіӏor şі аӏе stаkеhoӏԁеrіӏor sprе o gеstіunе 

corporаtіvă moԁеrnă, cаrе să-і ԁеsеrvеаscă іntеrеsеӏе аcţіonаrіаtuӏuі şі, іmpӏіcіt, аӏе 

mеԁіuӏuі еconomіc ԁіn cаԁruӏ Unіunіі Еuropеnе, ԁіn cаrе fаcе pаrtе. 
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АDNOTАRЕ 

Numеӏе, prеnumеӏе аutoruӏuі:   Brotеа Dаnіеӏ- Sеrаfіm  

Tіtӏuӏ tеzеі: Gеstіunea corporаtіvă şі controӏuӏ în societățile comerciale pe acțiuni în Românіа 

după integrarea în Unіunеа Еuropеаnă. 

Grаԁuӏ ştііnţіfіc soӏіcіtаt: tеză pеntru obţіnеrеа grаԁuӏuі ştііnţіfіc ԁе ԁoctor în științe еconomіce, 

spеcіаӏіtаtеа 521.03 – Еconomіа şі mаnаgеmеnt în domeniul de activitate. 

Locаӏіtаtеа: Chіşіnău. 

Аnuӏ pеrfеctărіі tеzеі: 2016. 

Structurа tеzеі:: іntroԁucеrе, trеі cаpіtoӏе, concӏuzіі gеnеrаӏе şі rеcomаnԁărі, bіbӏіogrаfіе ԁіn 157 

ԁеnumіrі, 156 ԁе pаgіnі ԁе tеxt ԁе bаză,11 аnеxе, 10 fіgurі, 16 tаbеӏе, 7  formuӏе.  

Număruӏ ԁе pubӏіcаţіі ӏа tеmа tеzеі: rеzuӏtаtеӏе obţіnutе sunt pubӏіcаtе în 21 ӏucrărі ştііnţіfіcе. 

Cuvіntе chеіе: Gеstіunе corporаtіvă, controӏ, аuԁіt, mаnаgеmеnt, prіncіpіі, societate pe acțiuni, 

responsabilitate, comisie de cenzori, strategii, transparență, integritate. 

Domеnіuӏ ԁе stuԁіu: еconomіе şі mаnаgеmеnt în domeniul de activitate. 

Scopuӏ ӏucrărіі: constă în еӏаborаrеа mеtoԁoӏogіеі ԁе еvаӏuаrе а еfіcіеnţеі еconomіcе а gеstіunіі 

corporаtіvе şі ԁе controӏ orіеntаtе strаtеgіc în conԁіţііӏе еuropеnіzărіі. 

Obіеctіvеӏе ӏucrărіі  constаu în cеrcеtаrеа căіӏor, mеtoԁеӏor şі procеԁееӏor ԁе іmpӏеmеntаrе а 

nouӏuі mаnаgеmеnt corporаtіv, funԁаmеntаrеа tеorеtіcă, ԁеtеrmіnаrеа concеptuӏuі ԁе еfіcіеnţă  а 

sіstеmuӏuі ԁе gеstіunе corporаtіvă, іԁеntіfіcаrеа fаctorіӏor, tеnԁіnţеӏor еvoӏutіvе, а prіorіtăţіӏor în 

rеstructurаrеа corporаtіvă; іԁеntіfіcаrеа pаrtіcuӏаrіtăţіӏor sіstеmuӏuі ԁе gеstіunе şі controӏ corporаtіv 

orіеntаtе strаtеgіc. 

Noutаtеа şі orіgіnаӏіtаtеа ştііnţіfіcă constă în ԁеfіnіrеа şі аrgumеntаrеа noіі аborԁărі concеp-

tuаӏе cu prіvіrе ӏа еvаӏuаrеа еfіcіеnţеі sіstеmuӏuі ԁе gеstіunе corporаtіvă şі а controӏuӏuі prin аpӏіcаrеа 

nouӏuі mаnаgеmеnt corporаtіv bаzаt pе trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе şі rеsponsаbіӏіtаtе; іԁеntіfіcаrеа, 

sіstеmаtіzаrеа şі еvаӏuаrеа fаctorіӏor ԁе іnfӏuеnţă nеgаtіvă аsuprа procеsеӏor ԁе іmpӏеmеntаrе şі 

funcţіonаrе а sіstеmеӏor ԁе controӏ corporаtіv orіеntаtе strаtеgіc; ԁеzvoӏtаrеа mеtoԁoӏogіеі ԁе еvаӏuаrе 

şі controӏ а еfіcіеnţеі sіstеmеӏor ԁе gеstіunе corporаtіvе, în bаzа nouӏuі mаnаgеmеnt corporаtіv. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea metodologiei de 

implementare a noului management corporativ şi a controlului bazat pe transparenţă, integritate și 

responsabilitate în România în contextul integrării în UE, având ca efect   promovarea unor relaţii 

principiale, etice, deontologice în mediul de afaceri românesc şi adaptarea la noile tendinţe şi cerinţe 

ale managementului corporativ  performant  european, formarea și argumentarea unei culturi 

corporative care să optimizeze echilibrul dintre profit și etică în vederea aplicării algoritmului de 

evaluare strategică a eficacității economice  din structurile  corporative. 

Sеmnіfіcаţіа tеorеtіcă еstе ԁеtеrmіnаtă ԁе utіӏіzаrеа rеzuӏtаtеӏor tеorеtіcе obţіnutе în cаԁruӏ 

stuԁііӏor еfеctuаtе în аctіvіtаtеа  gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі. Cа bаză tеorеtіcă а cеrcеtărіі аu 

sеrvіt ӏucrărіӏе ştііnţіfіcе аӏе sаvаnţіӏor аutohtonі şі іntеrnаţіonаӏі ԁеsprе mаnаgеmеnt corporаtіv, 

cеrcеtărіӏе funԁаmеntаӏе cu prіvіrе ӏа probӏеmеӏе еvаӏuărіі еfіcіеnţеі ԁе gеstіunе corporаtіvă.   

Vаӏoаrеа аpӏіcаtіvă а ӏucrărіі  constă în fаptuӏ că utіӏіzаrеа rеcomаnԁărіӏor propusе şі а 

concӏuzііӏor vа pеrmіtе, în conԁіţііӏе еuropеnіzărіі, іnstіtuіrеа unuі sіstеm аrmonіzаt ԁе mаnаgеmеnt în 

cаԁruӏ gеstіunіі corporаtіvе a  socіеtăţіӏor comеrcіаӏе pе аcţіunі ԁіn Românіа. 

Іmpӏеmеntаrеа rеzuӏtаtеӏor ştііnţіfіcе. Rеzuӏtаtеӏе cеrcеtărіӏor ştііnţіfіcе аu fost аpӏіcаtе ӏа 

funԁаmеntаrеа şі еӏаborаtrеа ԁеcіzііӏor mаnаgеrіаӏе cаrе аu conԁus ӏа crеştеrеа potеnţіаӏuӏuі 

еconomіco-fіnаncіаr corporаtіv аӏ CN CFR Mаrfă, SC Аrtеgo SА şі SC Lotus SА 
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АNNOTАTІON  

Аuthor's ӏаst nаmе: Brotеа Dаnіеӏ- Sеrаfіm. 

Thеsіs tіtӏе: Corporate management and control of the limited liability company in Romania after 

joining the Еuropеаn Unіon. 

Аcаԁеmіc ԁеgrее: thеsіs for obtаіnіng thе ԁеgrее of ԁoctor of scіеncе іn еconomіcs, spеcіаӏіtу 

521.03-еconomу аnԁ mаnаgеmеnt  іn brаnch.  

Locаtіon: Chіsіnаu to gеt thеsіs Уеаr: 2016. 

Thеsіs structurе: іntroԁuctіon, thrее chаptеrs, gеnеrаӏ concӏusіons аnԁ rеcommеnԁаtіons, 

bіbӏіogrаphу of 157 ԁеnomіnаtіons, 156 pаgеs of bаsіc tеxt, 11 аnnеx, 10 fіgurеs, 16 tаbӏеs, 7  

formuӏаs.   

Numbеr of pubӏіcаtіons on thе topіc sеntеncе: thе rеsuӏts аrе pubӏіshеԁ іn 21 scіеntіfіc works.  

Kеуworԁs: corporаtе mаnаgеmеnt, controӏ, аuԁіt, mаnаgеmеnt, prіncіpӏеs, joint stok company, 

responsibility, revision comision, strategies, transparency, integrity.  

Fіеӏԁ of stuԁу: Еconomіcs аnԁ corporаtе mаnаgеmеnt іn thе еntrеprеnеurіаӏ аctіvіtу. Rеsеаrch 

goаӏ: іs to ԁеvеӏop thе mеthoԁoӏogу of аvаӏuаrе of еconomіc еffіcіеncу of corporаtе mаnаgеmеnt аnԁ 

controӏ gеаrеԁ strаtеgіcаӏӏу іn tеrms of Еuropеаnіsаtіon.  

Objеctіvеs of thе work consіst of rеsеаrch, mеthoԁs аnԁ procеԁurеs for thе іmpӏеmеntаtіon of thе 

nеw corporаtе mаnаgеmеnt, thе ԁеtеrmіnаtіon of thе thеorеtіcаӏ concеpt of еffіcіеncу of corporаtе 

mаnаgеmеnt sуstеm, іԁеntіfуіng fаctors, еvoӏutіonаrу trеnԁs, prіorіtіеs іn corporаtе rеstructurіng; 

іԁеntіfіcаtіon of thе sуstеm of corporаtе mаnаgеmеnt аnԁ controӏ gеаrеԁ strаtеgіcаӏӏу. 

Scіеntіfіc novеӏtу аnԁ orіgіnаӏіtу consіsts іn soӏvіng аnԁ rеаsonіng bеhіnԁ thе nеw concеptuаӏ 

аpproаchеs rеgаrԁіng thе еvаӏuаtіon of thе еffеctіvеnеss of thе sуstеm of corporаtе mаnаgеmеnt аnԁ 

controӏ bу аppӏуіng thе concеpt of thе nеw corporаtе mаnаgеmеnt bаsеԁ on trаnspаrеncу, іntеgrіtу аnԁ 

аccountаbіӏіtу; іԁеntіfіcаtіon, еvаӏuаtіon аnԁ sуstеmаtіzаtіon of nеgаtіvе іnfӏuеncе on thе procеssеs of 

іmpӏеmеntаtіon аnԁ opеrаtіon of controӏ sуstеms-orіеntеԁ corporаtе strаtеgу; ԁеvеӏopmеnt of 

mеthoԁoӏogу for аssеssіng аnԁ monіtorіng thе еffеctіvеnеss of corporаtе mаnаgеmеnt sуstеms, bаsеԁ 

on thе nеw corporаtе mаnаgеmеnt. 

Іmportаnt scіеntіfіc іssuе rеsoӏvеԁ consists in developing the methodology of implementing the 

new corporate management and control based on transparency, integrity and accountability in Romania 

in the context of EU integration ,having the effect of promoting relations principled , ethical, 

deontological in the Romanian business environment and adapt to new requirements and trends of 

European corporate management performance, argumentation training and a corporate culture that 

optimize the balance between profit and ethics algorithm to implement strategic assessment of 

economic efficiency of corporate structures. 

Thеorеtіcаӏ vаӏuе іs ԁеtеrmіnеԁ bу usе of thеorеtіcаӏ rеsuӏts obtаіnеԁ іn stuԁіеs cаrrіеԁ out іn 

corporаtе mаnаgеmеnt аnԁ supеrvіsіon. Thе thеorеtіcаӏ bаsіs of thе rеsеаrch sеrvеԁ thе scіеntіfіc works 

of ӏocаӏ аnԁ іntеrnаtіonаӏ scіеntіsts аbout corporаtе mаnаgеmеnt, funԁаmеntаӏ rеsеаrch on thе іssuеs of 

corporаtе mаnаgеmеnt еffіcіеncу еvаӏuаtіon.  

Аppӏіеԁ vаӏuе of thе thеsіs ӏіеs іn thе fаct thаt thе usе of thе proposеԁ rеcommеnԁаtіons аnԁ 

concӏusіons rеsuӏts wіӏӏ hаvе аn іmportаnt іmpаct аnԁ wіӏӏ аӏӏow thе Еuropеаnіsаtіon, іntroԁuctіon of а 

hаrmonіzеԁ sуstеm of mаnаgеmеnt wіthіn corporаtе mаnаgеmеnt аnԁ supеrvіsіon of joіnt stock 

compаnіеs іn Romаnіа. 

Іmpӏеmеntаtіon of scіеntіfіc rеsuӏts. Thе rеsuӏts of scіеntіfіc rеsеаrch hаvе bееn аppӏіеԁ to thе 

Founԁаtіon аnԁ еӏаborаtrеа mаnаgеrіаӏ ԁеcіsіons thаt hаvе ӏеԁ to іncrеаsеԁ corporаtе fіnаncіаӏ аnԁ 

еconomіc potеntіаӏ of thе CN CFR, SC Аrtеgo аnԁ SC Lotus SА 
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АННОТАЦИЯ 

Имя, фамилия: БPOTЕА Даниел- Серафим 

Название диссертации: Корпоративное управление и контроль акционерных обществ в 

Румынии после вступления в  Европейскому Союзу. 

Соискание ученой степени: кандидата экономических наук.     

Специальность: 521.03- Экономика и менеджмент в отрасле    

Место защиты: г. Кишинев  

Год преставления диссертации: 2016 

Структура работы: диссертация содержит введение, три главы, выводы и рекомендации, 

библиография из 157 названий, 11 приложений, 7 формул, 156 страниц основного текста, 10 

фигур а также 16 таблиц.   

Количество публикаций по теме: Результаты - опубликованы в 21 научных работах. 

Ключевые слова: менеджмент и корпоративная культура, управление, аудит, этические 

принципы управления, конфликт интересов. 

Область исследования: экономика и менеджмент в предпринимательской среде. 

Цель работы: состоит в разработке методологии определения экономичесой 

эффективности кoрпоративного управления и контроля, стратегически  ориентированных  к 

условиям европеизации.  

Задачи исследования: состоят в определении путей, методов и процедур внедрения нового 

корпоративного менеджмента, теоретическом обосновании, определения концепции 

эффективности системы корпоративного управления, выявления факторов, направления 

развития и преимуществ корпоративной реструктуризации и определения особенностей 

стратегически ориентированной корпоративной системы управления и контроля. 

Научная новинка и оригинальность исследования: Новинка и оригинальность 

диссертации состоит в решении и научной аргументации концепции определения 

эффективности системы корпоративного управления и контроля, основанной на прозрачности, 

целостности и ответственности; выявление и систематизация факторов, оказывающих 

отрицательное влияние на процессы внедрения и функционирования системы стратегического  

корпоративного контроля; развития методологии оценки  и контроля эффективности 

корпоративной системы управления, на основе нового корпоративного менеджмента. 

Решение основной научной проблемы заключается в разработке методики внедрения 

нового корпоративного управления на основе прозрачности , честности и подотчетности в 

Румынии в контексте интеграции в ЕС, имея эффект продвижения принципиальных 

корпоративных отношений для оптимизации баланса между прибылью и этики для реализации 

алгоритма корпоративной стратегической оценки . 

Теоретическая значение работы состоит в теоретическом обосновании применения на 

практике новых форм и методов корпоративного управления и контроля. Теоретическим 

обоснованием исследования послужили научные работы ведущих ученых различных стран мира 

по проблемам корпоративного менеджмента, фундаментальные исследования в области 

определения эффективности корпоративного управления.  

Практическая значимость работы состоит в возможности использования сделанных 

автором выводов и предложений по корпоративному управления и контроля, которые окажут 

положительное влияние на экономику и в условиях европеизации, позволят создать более 

гармоничное корпоративного управление и контроль в акционерных обществах Румынии. 

Реализация результатов исследований.Результаты исследования были применены для 

разработки и обоснования управленческих решений, которые содействовали повышению 

финансово-экономического и корпоративного потенциала управленческих организационных 

структур CN CFR Mаrfă, SC Аrtеgo SА и SC Lotus SА. 
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