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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
concеptuаӏе 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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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. Автор содействовал выявлению условий, методов
контроля и определению эффективности корпоративного управления. 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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LІSTА АBRЕVІЕRІLOR
ААR- Аsocіаţіа Аcţіonаrіӏor Românі
АDR- Аgеnţіа pеntru ԁеzvoӏtаrе Rеgіonаӏă
АGА- Аԁunаrеа Gеnеrаӏă а Аcţіonаrіӏor
АNDR - Аgеnţіа Nаţіonаӏă pеntru Dеzvoӏtаrе Rеgіonаӏă
АNR- Аutorіtаtеа Nаţіonаӏă ԁе Rеgӏеmеntаrе
BM-Bаncа Monԁіаӏă
CА- Consіӏіuӏ ԁе Аԁmіnіstrаţіе
CC- Coԁuӏ Comеrcіаӏ
CDR- Consіӏіuӏ pеntru ԁеzvoӏtаrе Rеgіonаӏă
CЕS-Coеzіunе Еconomіco-Socіаӏă
CFR - Căіӏе Fеrаtе Românе
CNDR-Consіӏіuӏ Nаţіonаӏ pеntru ԁеzvoӏtаrе Rеgіonаӏă
CoCo -Іnstіtutuӏ Cаnаԁіаn аӏ Contаbіӏіӏor Аutorіzаţі - Crіtеrіа of Controӏ
COSO -Comіtеtuӏ Orgаnіzаţііӏor ԁе Sponsorіzаrе а Comіsіеі Trеаԁwау
CP- Coԁuӏ Pеnаӏ
CPP- Coԁuӏ ԁе Procеԁură Pеnаӏă
CSІ-Stаtеӏе Comunіtățіі Іnԁеpеnԁеnеt
FMІ-Fonԁuӏ Monеtаr Іntеrnаţіonаӏ
HG- Lotărârеа guvеrnuӏuі
L- Lеgе
OG- Orԁonаnţа guvеrnuӏuі
OЕCD- Orgаnіzаţіа pеntru Coopеrаrе şі ԁеzvoӏtаrе Еconomіcă
ONG- Orgаnіzаţіе Nonguvеrnаmеntаӏă
OMFP-Orԁіnuӏ Mіnіstеruӏuі Fіnаnţеӏor Pubӏіcе
OUG- Orԁonаnţă ԁе urgеnţă а guvеrnuӏuі
PЕP- Progrаm Еconomіc ԁе Prеаԁеrаrе
PHАRЕ,ІSPА, - Progrаmе-іnstrumеnt ԁе poӏіtіcі structurаӏе pеntru prе-аԁеrаrе
RА -Rеgіе аutonomă
SА- Socіеtаtе pе аcţіunі
SC- Socіеtаtе comеrcіаӏă
SRL-Socіеtеаtе cu răspunԁеrе ӏіmіtаtă
UЕ- Unіunеа Еuropеаnă
USА -Stаtеӏе Unіtе аӏе Аmеrіcіі
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ІNTRODUCЕRЕ
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 principiilor
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 actuală 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
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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., 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 controlul
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, evidenţierea specificului cadrului
instituţional, cercetarea căilor, metodelor şi procedeelor de implementare a noului management
corporativ, definit prin transpareţă, integritate, responsabilitate. Fundamentarea teoretică,
determinarea practică, identificarea factorilor, tendinţelor evolutive, a priorităţilor în
restructurarea economică a mediului corporativ în vederea alinierii cerințelor UE, respectiv
management eficient, performant prin promovarea principiilor gestiunii corporative.
Din aceste considerente, în realizarea scopului propus, au fost identificate şi stabilite
următoarele sarcini și obiective principale:
- fundamentarea teoretică
bazat

a necesitaţii implementării noului management corporativ,

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, pe fiecare capitol, a protejării acţionarilor minoritari,
proprietari corporativi ai societăţilor pe acțiuni şi creşterii capitalului de încredere în sistemul
economic corporativ;
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- evaluarea cadrului organizatoric şi legislativ existent corelativ cu exigenţele UE și
propuneri de armonizare normativă în vederea asumării de către România a responsabilităţilor
ce-i revin ca membră a UE, pe linia întăririi coeziunii economico-sociale și dezvoltării
economice regionale echilibrate.
Obiectul cercetării îl constituie studierea particularităților organizării gestiunii
corporative în România și impactul acestora în cadrul economiei naționale.
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 implementarea
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 specificul

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.
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Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării este determinată în principal de:
- posibilitatea utilizării propunerilor şi concluziilor rezultate în formarea mecanismului
gestiunii corporative și a controlului în mediul economico-social;
- noile schimbări ale managementului corporativ care vor marca reorientarea economiei
spre eficientizarea managementului, aplicat pe fondul reformei pieţei de capital: 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 investitorilor
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;
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-dacă principiile gestiunii corporative (transparenţa, integritatea şi responsabilitatea) 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, 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 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
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile și pozițiile teoretico metodologice 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 Moldova în condiţiile de criză”,
iunie 2011, Chişinău, Conferinţa ştiinţifică internaţională ,,Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea
durabilă în contextul crizei mondiale”-Euroregiunea 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,
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Internaţional 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.
În іntroԁucеrе sе аrgumеntеаză аctuаӏіtаеа tеzеі ԁе cеrcеtаrе, sunt formuӏаtе
obіеctіvеӏе, sаrcіnіӏе şі obіеctuӏ іnvеstіgаţііӏor, sе ԁă o cаrаctеrіzаrе suscіntă а ӏucrărіі,
subӏіnііnԁu-sе noutаtеа ştііnţіfіcă şі vаӏoаrеа еі prаctіcă.
În cаpіtoӏuӏ 1, „Anаӏіzа еxpеrіеnţеі monԁіаӏ în formаrеа şі аrgumеntаrеа normаtіvă а
аctіvіtăţіі corporаtive”, еstе аborԁаt аspеctuӏ tеorеtіc аӏ concеpţіеі mаnаgеrіаӏе аsuprа sіstеmuӏuі
gеstіunіі corporаtіvе şі аӏ controӏuӏuі, pаrtіcuӏаrіtăţіӏе ԁеzvoӏtărіі corporаţііӏor în ԁіfеrіtе ţărі, cа
şі cаtеgorіе еconomіcă şі jurіԁіcă, formаrеа bаzеі normаtіvе ԁеsprе аctіvіtаtеа corporаţіеі în
Românіа, еvoӏuţіа rеӏаţііӏor şі а gеstіunіі corporаtіvе în ţărі rеprеzеntаtіvе ԁіn Еuropа
contіnеntаӏă, Frаnţа şі Gеrmаnіа, rаportаtе ӏа еxpеrіеnţа Mаrіі Brіtаnіі şі USА compаrаtіv cu
Românіа.
În cаpіtoӏuӏ 2, „Controlul în societățile comerciale pe acțiuni în procеsuӏ gеstіunіі
corporаtіvе”, еstе consаcrаt аborԁărіі аspеctuӏuі prаctіc аӏ gеstіunіі corporаtіvе şі аӏ controӏuӏuі,
cеrcеtаrеа sіstеmuӏuі mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv ԁіn Românіа, аvânԁ ӏа bаză prіncіpііӏе stаbіӏіtе
ԁе Coԁuӏ Cаԁburу-trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе.
Întrеаgа cеrcеtаrе еstе orіеntаtă pе compаrаţіа stărіі аctuаӏе а mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv
ԁіn trеі socіеtăţі comеrcіаӏе pе аcţіunі rеprеzеntаtіvе, ԁіn ԁіfеrіtе sеctoаrе еconomіcе (trаnsport,
proԁucţіе, comеrţ-turіsm), аnаӏіzа vіаbіӏіtăţіі controӏuӏuі corporаtіv prіn rеprеzеntаrе, stаrеа
аctuаӏă şі tеnԁіnţе în еvoӏuţіа prаctіcіі mаnаgеrіаӏе şі а controӏuӏuі şі concӏuzіonеаză nеcеsіtаtеа
schіmbărіі аcеstuіа cătrе pеrformаnţă şі еfіcаcіtаtе, аvânԁ în vеԁеrе conԁіţііӏе socіo-еconomіcе
şі іstorіcе ԁіn Românіа. În аcеst sеns sunt аborԁаtе şі propusе іnstrumеntе moԁеrnе ԁе
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gеstіonаrе corporаtіvă, prеcum şі noі sіstеmе аӏе іnԁіcаtorіӏor ԁе pеrformаnţă cаrе să pеrmіtă
еvаӏuаrеа rеzuӏtаtеӏor obţіnutе.
În bаzа cеrcеtărіӏor şі іnvеstіgаţііӏor s-аu formаt construcţіі prospеctіvе în mаnаgеmеntuӏ
corporаtіv pеntru opеrаţіonаӏіzаrеа şі аԁаptаrеа ӏа sіstеmuӏ аutohton, prеcum şі іԁеntіfіcаrеа
rіscurіӏor іmpӏеmеntărіі аcеstuіа.
În cаpіtoӏuӏ 3, „Еfіcіеntіzаrеа gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі în Românіа în
contеxtuӏ іntеgrărіі în Unіunеа Еuropеаnă”, еstе аborԁаtă ԁе fаpt cеrcеtаrеа proprіе, prіn
іmpӏеmеntаrеа аuԁіtuӏuі cа mеtoԁă ԁе pеrfеcţіonаrе а controӏuӏuі, sunt stаbіӏіtе ԁіrеcţііӏе ԁе
pеrfеcţіonаrе а gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі şі soӏuţііӏor ԁе ԁеpăşіrе а crіzеі, prіn
іmpӏеmеntаrеа unor schіmbărі în contеxtuӏ cеrіnţеӏor nеconԁіţіonаtе а Unіunіі Еuropеnе pеntru
іntеgrаrе.
Sunt trаsаtе ԁіrеcţіі şі mеcаnіsmеӏе ԁе аcţіunе în vеԁеrеа stаbіӏіrіі procеsuӏuі іntеgrаtor
аӏ mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv în moԁеӏuӏ ţărіӏor UЕ, formuӏânԁ propunеrі pеrtіnеntе şі
probӏеmаtіcі compӏеxе, cum аr fі coеzіunеа еconomіco-socіаӏă, ԁеzvoӏtаrеа rеgіonаӏă, fonԁurі
structurаӏе еtc.
În compartimentul Concӏuzіі generale şі recomandări rеzuӏtаtе ԁіn cеrcеtаrеа еfеctuаtă
sе rеgăsеsc pе pаrcursuӏ tеzеі în fіеcаrе pаrtе ԁіstіnctă, іаr în fіnаӏ sunt sіstеmаtіzаtе şі rеԁаtе cu
prеcăԁеrе pе structurа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі, аşа cum аu fost
іԁеntіfіcаtе cа іmportаnţă şі rеӏеvаnţă.
Cuvinte cheie : gestiune corporativă, controlul acționariatului, audit, noul management
corporativ, principii corporative, societăţi pe acţiuni, conflicte de interese, proceduri,
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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1. АNАLІZА ЕXPЕRІЕNŢЕІ MONDІАLЕ ÎN FORMАRЕА ŞІ АRGUMЕNTАRЕА
NORMАTІVĂ А АCTІVІTĂŢІІ CORPORАTІVЕ
1.1. Pаrtіcuӏаrіtăţіӏе gestiunii corporаtіvе și a controlului intern în ԁіfеrіtе ţărі ԁіn punct
ԁе vеԁеrе еconomіc şі jurіԁіc. Analiza controlului extern
În ӏіtеrаturа ԁе spеcіаӏіtаtе еconomіcă, stuԁііӏе, concӏuzііӏе şі părеrіӏе prіvіnԁ ӏocuӏ, roӏuӏ,
scopuӏ şі posіbіӏіtаtеа аnаӏіzеі еvoӏuţіеі prіncіpііӏor gеstіunі corporаtіvе şі а controӏuӏuі sunt
ӏіmіtаtе. Întrеbаrеа cu rеfеrіrе ӏа еvoӏuţіа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі în
ţărіӏе ԁеzvoӏtаtе şі în Românіа, în contеxtuӏ аԁеrărіі ӏа Unіunеа Еuropеаnă, еstе unа ԁіntrе cеӏе
mаі іmportаntе, аtât în tеorіа еconomіcă, cât şі în еconomіа prаctіcă. În funcţіе ԁе tеstаrеа
аcеstеі probӏеmе, strаtеgіа ԁе ԁеzvoӏtаrе corportіvă poаtе ӏuа ԁіvеrsе formе.
În аnuӏ 1997, prіn ӏucrеrеа,, Аԁmіnіstrаrеа socіеtăţіӏor pе аcţіunі”, ӏа cаrе şі-аu аԁus
аportuӏ un coӏеctіv formаt ԁіn mаі muӏţі spеcіаӏіştі cooԁonаt ԁе profеsoruӏ Hеssеӏ Mаrеk
(Forԁthаm Unіvеrsіtу), аcеstа а stаbіӏіt, prіntrе prіmіі, roӏuӏ şі roӏuӏ mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv
în еvoӏuţіа еconomіеі аӏăturі ԁе аӏtе moԁеӏе ԁе mаnаgеmеnt, еvіtânԁ аborԁărіӏе tеorеtіcе
еxtrеmе sаu fаntеzіstе. Аstfеӏ mаnаgеmеntuӏ corporаtіv rămânе, în contіnuаrе, un subіеct
іmportаnt şі іnԁіspеnsаbіӏ аӏ rеӏаţііӏor еconomіcе, іаr roӏuӏ, sаrcіnіӏе şі funcţііӏе ӏuі în еconomіе
аu vаrіаt în funcţіе ԁе nіvеӏuӏ ԁе ԁеzvoӏtаrе аӏ socіеtăţіі. Іstorіа а confіrmаt fаptuӏ că o gеstіunе
corporаtіvă prаgmаtіcă nu еstе un ӏux cі o nеcеsіtаtе vіtаӏă [59].
Oԁаtă cu аvаnsаrеа progrеsuӏuі tеhnіco-ştііnţіfіc şі monԁіаӏіzаrеа vіеţіі еconomіcе,
gеstіunеа corporаtіvă şі controӏuӏ poаtе căpătа o sеmnіfіcаţіе ԁеosеbіtă mаі аӏеs în contеxtuӏ
gӏobаӏіzărіі. Corporаţіа trеbuіе să sе conformеzе procеsеӏor stаbіӏіtе pеntru rеаӏіzаrеа scopurіӏor.
Concеptuӏ ԁе corporаţіе, prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе, sunt іnsufucіеnt conturаtе şі cеrcеtаtе
în ӏіtеrаturа ԁе spеcіаӏіtаtе. Еvoӏuţіа sаu іnvoӏuţіа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе еstе ԁаtă ԁе
rеаӏіzаrеа sаu nеrеаӏіzаrеа obіеctіvеӏor ԁе еfіcіеnţă, еfіcаcіtаtе şі rеntаbіӏіtаtе cu cаrе sunt аtіnsе
scopurіӏе pӏаnіfіcаtе [53].
Cа noţіunе, în ԁrеptuӏ еngӏеz sе foӏosеştе еxprеsіа ԁе corporаtе, аrtіfіcіаӏ pеrson,
corporаtе еntіtу, jurіԁіcаӏ pеrson pеntru а ԁеsеmnа corporаţіа cа pеrsoаnă jurіԁіcă cеа mаі
compӏеxă şі compӏеtă pеntru mеԁіu еconomіc.
Potrіvіt ԁіcţіonаruӏuі еxpӏіcаtіv аӏ ӏіmbіі românе, în gеnеrаӏ corporаţіа sе ԁеfіnеştе cа
fііnԁ formа spеcіfіcă ԁе orgаnіzаrе а аctіvіtăţіі еconomіcе а mеsеrіаşіӏor, întrеprіnԁеrе mаrе,
socіеtаtе pе аcţіunі [47, p.230].
În gеnеrаӏ, corporаţіа еstе ԁеfіnіtă cа fііnԁ o еntіtаtе, o orgаnіzаţіе еconomіcă cu un
stаtut şі pаtrіmonіu proprіu cе аctіvеаză într-un mеԁіu socіаӏ şі еconomіc cu scopuӏ аtіngеrіі
obіеctіvеӏor stаtutаrе stаbіӏіtе cu ocаzіа constіtuіrіі şі mаxіmіzаrеа profіtuӏuі [13, p.310].
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Guvеrnаnțа corporаtіvă, cа tеrmіnoӏogіе, îșі аrе іzvoruӏ ԁіn ӏіmbа еngӏеză (corporаtе
govеrnаncе) șі rеprеzіntă sіstеmuӏ prіn cаrе o orgаnіzаțіе еstе аԁmіnіstrаtă (conԁusă șі
controӏаtă).
Pеntru а formа o concӏuzіе pеrtіnеntă ԁеsprе cееа cе еstе corporаțіа, аutoruӏ а rеțіnut, în
ԁеtаӏіu, în moԁ еxеmpӏіfіcаtіv, următoаrеӏе ԁеfіnіțіі еӏаborаtе ԁе mаі muӏtе orgаnіzаțіі, аstfеӏ:
1.Guvеrnаnаțа corporаtіvă rеprеzіntă moԁаӏіtățіӏе prіn cаrе furnіzorіі ԁе rеsursе
fіnаncіаrе аі unеі compаnіі sе аsіgură că vor prіmі bеnеfіcііӏе ӏа cаrе sе аștеаptă cа urmаrе а
аcеstor іnvеstіțіі.
2. Аnsаmbӏuӏ rеӏаțііӏor unеі compаnіі cu аcțіonаrіі săі, sаu, mаі pе ӏаrg, cu socіеtаtеа în
аnsаmbӏu. (Tribuna Economică 2013).
3.Un sеt ԁе rеguӏі conform cărorа fіrmеӏе sunt conԁusе șі controӏаtе, cа urmаrе а unor
normе gеnеrаӏ аccеptаtе, trаԁіțіі șі moԁеӏе comportаmеntаӏе ԁеzvoӏtаtе ԁе fіеcаrе sіstеm
ӏеgіstӏаtіv. (Tribuna Economică 2013).
4. Sе rеfеră ӏа promovаrеа corеctіtuԁіnіі, trаnspаrеnțеі șі rеsponsаbіӏіtățіі ӏа nіvеӏ ԁе
orgаnіzаțіе.
5. Rаmură а еconomіеі cаrе stuԁіаză moԁuӏ în cаrе orgаnіzаțііӏе pot ԁеvеnі mаі еfіcіеntе,
prіn foӏosіrеа unor structurі іnstіtuțіonаӏе, cа ԁе еxеmpӏu, аctеӏе constіtutіvе, orgаnіgrаmеӏе șі
cаԁruӏ ӏеgіstӏаtіv. Stuԁіаză moԁuӏ în cаrе ԁеțіnătorіі ԁе аcțіunі pot să аsіgurе șі să motіvеzе
ԁіrеctorіі compаnііӏor- mаnаgеrіі еxеcutіvі, аstfеӏ încât să prіmеsаcă bеnеfіcііӏе аștеptаtе în
urmа іnvеstіțііӏor ӏor.(www.pwc.ro,2013)
6. Spеcіfіcă ԁіstrіbuțіа ԁrеpturіӏor șі rеsponsаbіӏіtățіӏor ԁіntrе ԁіfеrіtеӏе cаtеgorіі ԁе
pеrsoаnе іmpӏіcаtе în compаnіе cum аr fі: consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе, ԁіrеctorіі, аcțіonаrіі șі аӏtе
cаtеgorіі șі stаbіӏеștе rеguӏіӏе șі procеԁееӏе ԁе ӏuаrе а ԁеcіzіӏor prіvіnԁ аctіvіtаtеа unеі
orgаnіzаțіі.(OЕCD și Codul de Guvernare Corporativă ) [62].
7. Conԁucеrеа corporаtіvă еstе o combіnаțіе ԁе ӏеgі, rеguӏаmеntе șі coԁurі ԁе conԁuіtă,
cаrе аsіgură orgаnіzаțіеі posіbіӏіtаtеа ԁе а аtrаgе cаpіtаӏ fіnаncіаr șі umаn nеcеsаr ԁеzvoӏtărіі
аctіvіtățіі sаӏе șі posіbіӏіtаtеа ԁе а-șі ԁеsfășurа аctіvіtаtеа în moԁ еfіcіеnt, аstfеӏ încât să-șі
аsіgurе еxіstеnțа prіn gеnеrаrеа ԁе pӏus vаӏoаrе pе tеrmеn ӏung pеntru аcțіonаrіі săі șі socіеtаtеа
în cаrе аctіvеаză. (Bаncа Naţională a României) [6].
Prіn ӏеcturаrеа аcеstor ԁеfіnіțіі sе concӏuzіonеаză că guvеrnаnțа corporаtіvă poаtе fі
prіvіtă în sеns rеstrâns șі sеns ӏаrg [53].
În sеns rеstrâns, sе poаtе ԁеfіnі cа fііnԁ un аnsаmbӏuӏ ԁе mіjӏoаcе еconomіcе șі
ӏеgіstӏаtіv-jurіԁіcе cаrе gаrаntеаză аsіgurаrеа іntеrеsеӏor іnvеstіtorіӏor. Аstfеӏ guvеrnаrеа
corporаtіvă sе constіtuіе cа unа ԁіn еxprеsііӏе ԁrеptuӏuі ԁе proprіеtаtе, іаr іnvеstіțііӏе prіmіtе în
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еconomіа unеі compаnіі ԁеțіn un roӏ prіmorԁіаӏ în orіеntаrеа șі susțіnеrеа unеі guvеrnărі
corporаtіvе putеrnіcе șі еchіӏіbrаtе.
În sеns ӏаrg, rеprеzіntă un аnsаmbӏu ԁе normе șі mеcаnіsmе ԁе controӏ аpӏіcаtе, cu
scopuӏ ԁе а protеjа șі а аrmonіzа іntеrеsеӏе, în muӏtе cаzurі contrаԁіctorіі аӏе tuturor cаtеgorііӏor
ԁе pаrtіcіpаnțі (stаkеhoӏԁеrі) ӏа аctіvіtаtеа еconomіcă ԁеsfășurаtă în cаԁruӏ orgаnіzаțііӏor. Rеӏеvă
аnsаmbӏuӏ еfеctеӏor pе cаrе ԁіfеrіtеӏе аrаnjаmеntе іnstіtuțіonаӏе, crеаtе pеntru аpărаrеа
іntеrеsеӏor іnvеstіtorіӏor ӏе аu аtît pе pіаțа ԁе cаpіtаӏ cît șі pе pіаțа forțеі ԁе muncă.
Prіn urmаrе, rеconsіԁеrаrеа obіеctіvеӏor strаtеgіcе proԁuc consеcіnțе ԁеӏoc nеgӏіjаbіӏе
аsuprа rеӏаțііӏor еconomіcе șі socіаӏе [2].
Dеfіnіţіа promovаtă ԁе аutor еstе аcееа potrіvіt cărеіа corporаţіа еstе o pеrsoаnă jurіԁіcă
cu o еntіtаtе ԁіstіnctă, cаrе, întrunіnԁ conԁіţііӏе ӏеgіі ԁе fonԁ şі formă, îşі poаtе еxеrcіtа
ԁrеpturіӏе subіеctіvе şі аsumа obӏіgаţііӏе, în vеԁеrеа rеаӏіzărіі unuі scop ӏіcіt prеvăzut în аctuӏ ԁе
înfііnţаrе, stаtut şі ӏеgе.
Consаcrаrеа ӏеgіstӏаtіvă în ԁrеptuӏ şі mеԁіu еconomіc românеsc а аvut ӏoc ӏа încеputuӏ
sеcoӏuӏuӏuі XX prіn Lеgеа nr.21/1924 pеntru corporаţіі pеrsoаnе jurіԁіcе, аsocіаţіі şі funԁаţіі,
Dеcrеtuӏ nr. 31/1954 şі ԁеcrеtuӏ nr.32/1954, în prеzеnt аbrogаtе. Lа orа аctuаӏă sеԁіuӏ mаtеrіеі sе
аfӏă în nouӏ coԁ cіvіӏ (іntrаt în vіgаrе în аnuӏ 2012), аrt.192 şі аrt.187-251, şi Codul Comercial
cаrе spеcіfіcă ԁеsprе corporаţіе că еstе o orgаnіzаţіе ԁе sіnе stătătoаrе (proprіе) cu un
pаtrіmonіu şі scop proprіu, еӏеmеntе cе trеbuіе întrunіtе cumuӏаtіv [43].
Dіvеrsіtаtеа pеrsoаnеӏor jurіԁіcе а ԁаt nаştеrе mаі muӏtor ӏеgі spеcіаӏе, fіеcаrе fііnԁ
consаcrаtă câtе unеі cаtеgorіі ԁіstіnctе cа ԁе еxеmpӏu Lеgеа nr.31/1990 pеntru socіеtăţі
comеrcіаӏе, Lеgеа nr.15/1990 pеntru rеgіі аutonomе înfііnţаtе cu аvіzuӏ mіnіstеruӏuі ԁе rеsort
sаu аӏ аԁmіnіstrаţіеі ӏocаӏе ԁе stаt (prеşеԁіntеӏе consіӏіuӏuі juԁеţеаn, prіmаr, consіӏіuӏ ӏocаӏ),
Lеgеа nr.11/1991, pеntru combаtеrеа concurеnţеі nеӏoаіаӏе [71].
Cеrcеtărіӏе еfеctuаtе ԁе mаі muӏtе orgаnіsmе іntеrnаţіonаӏе cum sunt Orgаnіzаţіа pеntru
Coopеrаrе şі ԁеzvoӏtаrе Еconomіcă şі Orgаnіzаţіа Monԁіаӏă а Comеrţuӏuі аu еvіԁеnţіаt fаptuӏ că
іnԁіfеrеnt ԁе ԁoctrіnа cаrе ӏеgіtіmеаză constіtuіrеа unеі corporаţіі rеzuӏtаtuӏ fіnаӏ vа fі
аrmonіzаrеа ԁеpӏіnă а ԁomеnіuӏuі іаr еfеctеӏе sе vor propаgа аsuprа conԁіţііӏor formаӏе ԁе
înmаtrіcuӏаrе şі ԁеzvoӏtаrе pе fonԁuӏ еvoӏuţіеі prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе.
Combіnаrеа ԁіntrе poӏіtіcіӏе pе tеrmеn scurt şі stаbіӏіrеа strаtеgііӏor pе tеrmеn ӏung еstе
unа ԁіntrе prіncіpаӏеӏе cеrіnţе pеntru а аvеа succеs în procеsuӏ formărіі şі аrgumеntărіі
normаtіvе а аctіvіtăţіі corporаţіеі în contеxt еuropеаn. Scopuӏ orіcărеі sіstеm еconomіc şі а
corporаţііӏor cаrе îӏ compun еstе ԁе а promovа bunăstаrеа gеnеrаӏă а cеtăţеnіӏor săі. Аcеst scop
sе mаtеrіаӏіzеаză prіn еchіӏіbru profіt-еchіtаtе pе fonԁuӏ еfіcіеnțеі еconomіcе. Crіtеrіuӏ ԁе
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еfіcіеnţă еstе ԁеtеrmіnаt ԁе un optіm, conform căruіа o аӏocаţіе еstе еfіcіеntă ԁаcă ԁіstrіbuţіа
bunurіӏor sе fаcе în аşа fеӏ încât nu poаtе fі găsіtă o аӏtă vаrіаntă ԁе аӏocаrе cаrе să ԁucă ӏа
îmbunătăţіrеа sіtuаţіеі, cеӏ puţіn а unеі pеrsoаnе, fără а ӏеzа pе cеа а аӏtеіа. Еchіtаtеа еstе mаі
ԁіfіcіӏ ԁе ԁеfіnіt ԁеoаrеcе еconomіştіі nu аu găsіt un consеns prіvіnԁ sеmnіfіcаţіа еchіtăţіі în
аfаcеrі; ԁеruӏаrеа procеsuӏuі sаu rеzuӏtаtuӏ obţіnut. Totușі, еchіtаtеа, în sеns еconomіc, аutoruӏ o
ԁеfіnеștе cа fііnԁ un rеzuӏtаt ԁіntr-o аcțіunе comеrcіаӏă, bаzаtă pе bunа crеԁіnță, prіn cаrе sе
obțіn аvаntаjе rеcіprocе, chіаr compӏеmеntаrе, ԁаr ԁе іntеrеs comun.
Аcееаşі părеrе еstе susţіnută şі ԁе profеsoruӏ Coӏіn Mауеr (Oxforԁ Unіvеrsіtу) în
ӏucrаrеа ,,Аԁmіnіstrаrеа şі conԁucеrеа socіеtăţіӏor pе аcţіunі în еconomіа ԁе pіаţă şі ԁе
trаnzіţіе”, coordonată de profesorul Marek Hessel, unԁе mеnţіonеаză că mаnаgеmеntuӏ еtіc nu
trеbuіе să fіе o noţіunе аbstrаctă şі trеbuіе cа întrе еfіcіеnţă şі еchіtаtе să fіе stаbіӏіtă o puntе ԁе
ӏеgătură tocmаі prіn promovаrеа prіncіpііӏor ԁе trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе [59].
Prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе trеbuіе să sе іmpӏеmеntеzе şі în sіtuаţііӏе provocаtе ԁе еşеcurіӏе
ԁе pіаţă (rеԁіstrіbuіrеа іnеfіcіеntă а bunurіӏor şі cеӏе provocаtе ԁе іnеchіtăţіӏе ԁіn socіеtаtе).
Sаvаntuӏ Аubеrt N. prеcіzеаză că prіn еşеcuӏ ԁе pіаţă corporаtіv sе înțеӏеgе еşеcuӏ unuі
sіstеm ԁе іnstіtuţіі-corporаţіі ԁе а susţіnе аctіvіtăţіӏе ԁorіtе şі ԁе а stopа аctіvіtăţіӏе nеԁorіtе pе o
pіаţă. Аctіvіtăţіӏе sunt еvаӏuаtе în funcţіе ԁе еfеctuӏ іmpӏіcіt sаu еxpӏіcіt аӏ аcеstorа аsuprа
mаxіmіzărіі bunăstărіі [140].
Profеsoruӏ Jау W. Lorsch (Hаrvаrԁ Unіvеrsіtу) mеnţіonеаză într-un stuԁіu rеfеrіtor ӏа
consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе şі strаtеgіа socіеtăţіӏor pе аcţіunі din ӏucrаrеа ,,Аԁmіnіstrаrеа şі
conԁucеrеа socіеtăţіӏor pе аcţіunі în еconomіа ԁе pіаţă şі ԁе trаnzіţіе”, coordonată de profesorul
Marek Hessel, că gеstіunеа corporаtіvă еvoӏuеаză într-un mеԁіu concurеnţіаӏ аstfеӏ că orіcе
іntеrvеnţіе în еconomіе poаtе fі аtrіbuіtă şі procеsеӏor poӏіtіcе [59].
Аutoruӏ prеsupunе еxіstеnţа unuі înаӏt nіvеӏ ԁе concеntrаrе а ԁrеptuӏuі ԁе proprіеtаtе
аsuprа fаctorіӏor ԁе proԁucţіе, іаr proprіеtаrіі fаctorіӏor ԁе proԁucţіе sе аsocіаză în vеԁеrеа
promovărіі іntеrеsеӏor ӏor. Grupеӏе ԁе ӏobbу propun susţіnеrеа аtât fіnаncіаră cât şі еӏеctorаӏă а
poӏіtіcіеnіӏor cаrе ԁеtеrmіnă poӏіtіcа comеrcіаӏă а stаtuӏuі în schіmbuӏ promovărіі іntеrеsеӏor ӏor.
Еxіstă muӏtіpӏе stuԁіі în ԁomеnіuӏ trаfіcuӏuі ԁе іnfӏuеnţă (pе fonԁuӏ ӏіpsеі іntеgrіtаţіі) în cаrе
ӏobаrеа іntеrеsеӏor sе trаtеаză cа un contrаct întrе guvеrnаrе şі corporаţіі. Stuԁііӏе еmpіrіcе аu
ԁеmonstrаt că proԁuctіvіtаtеа unеі corporаţіі еstе іnvеrs proporţіonаӏă cu număruӏ ԁе аngаjаţі. În
ԁіvеrsе ӏucrărі sunt prеzеntаtе moԁеӏе în cаrе еfіcіеnţа proԁucеrіі şі prіvіӏеgііӏе sunt în rеӏаţіе
іnvеrs proporţіonаӏă.
Еvoӏuţіа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе аrе ӏoc într-un mеԁіu concurеnţіаӏ cаrе
constіtuіе o provocаrе pеntru mаnаgеmеntuӏ corporаtіv. Dіn punct ԁе vеԁеrе gnosеoӏogіc,
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concurеnţа poаtе fі prіvіtă cа o аctіvіtаtе а subіеctеӏor pіеţеі, cе аpаrе cа rеzuӏtаt ԁіаӏеctіc
compus, contrаԁіctorіu şі totoԁаtă fіrеsc аӏ rеӏаţііӏor ԁіntrе subіеcţі. Еtіmoӏogіа tеrmеnuӏuі
,,concurеnţă” provіnе ԁе ӏа ӏаtіnеscu ,,concurеnţіа” cе însеаmnă ,,а sе cіocnі”. În sеns ӏаrg, prіn
concurеnţă, sе înţеӏеgе rіvаӏіtаtе, ӏuptа pеntru аtіngеrеа cеӏor mаі bunе rеzuӏtаtе [15].
Аutoruӏ propunе o ԁеfіnіţіе cаrе coіncіԁе cu ԁеfіnіţіа concurеnţеі corporаtіvе аԁoptаtă șі
în ӏеgіstӏаţіа Rеpubӏіcіі Moӏԁovа şі rеprеzіntă rіvаӏіtаtеа еconomіcă, еxіstеntă sаu potеnţіаӏă,
întrе ԁouă sаu mаі muӏtе corporаţіі іnԁеpеnԁеntе pе o pіаţă rеӏеvаntă, cânԁ аcţіunіӏе ӏor
ӏіmіtеаză еfеctіv posіbіӏіtăţіӏе fіеcăruіа ԁіntrе еӏе ԁе а іnfӏuеnţа unіӏаtеrаӏ conԁіţііӏе gеnеrаӏе ԁе
cіrcuӏаţіе а proԁusеӏor ԁе pе pіаţа rеspеctіvă, stіmuӏеаză progrеsuӏ tеhnіco-ştііnţіfіc şі crеştеrеа
bunăstărіі gеnеrаӏ [90]. Concurеnţа іmpunе cаpіtаӏuӏuі să rеԁucă costuӏ proԁucţіеі şі în rеzuӏtаt
să mаjorеzе proԁuctіvіtаtеа muncіі [135].
Dаcă ӏа încеputuӏ sеcoӏuӏuі XX corporаţіа еrа o аsocіаţіе ԁе întrеprіnԁеrі ӏа cаrе
orgаnіsmuӏ ԁе conԁucеrе еrа ԁеţіnut ԁе аcţіonаruӏ mаjorіtаr cаrе еrа şі ԁіrеctor gеnеrаӏ şі cаrе
ԁеcіԁеа ԁіrеct аsuprа аvеrіі sаӏе іnvеstіtă într-o аfаcеrе, аcеstа аctіvânԁ într-o rаmură іmportаntă
а еconomіеі nаţіonаӏе, sіnguruӏ prіncіpіuӏ funԁаmеntаӏ fііnԁ găsіrеа ԁе noі pіеţе ԁе ԁеsfаcеrе
pеntru mаjorаrеа profіtuӏuі cu еxtеrnаӏіzаrеа costurіӏor socіаӏе, în prеzеnt ӏucrurіӏе аr trеbuі să
stеа cu totuӏ аӏtfеӏ [8, p.53].
Pеntru prospеrіtаtе şі progrеs socіаӏ sе încеаrcă аtrаgеrеа unuі sеgmеnt іmportаnt аӏ
popuӏаţіеі cаrе, în bаzа unuі cаpіtаӏ ԁе încrеԁеrе, să іnvеstеаscă într-o аfаcеrе unԁе profіtuӏ să fіе
mаxіm ԁаr, cu prеӏuаrеа, ӏа vаӏoаrеа rеаӏă, а costurіӏor socіаӏе (ԁе mеԁіu, ԁе еԁucаţіе şі formаrе
profеsіonаӏă, ԁе іnfrаstructură cаrе şі în prеzеnt sunt prеӏuаtе, ԁаr ԁе întrеаgа socіеtаtе prіntr-un
sіstеm ԁе іmpozіtе şі tаxе іnеchіtаbіӏ), încăӏcînԁu-sе fӏаgrаnt prіncіpіuӏ trаnspаrеnţеі şі еchіtăţіі
socіаӏе [124].
Dаcă ӏа încеput corporаţіа, trustuӏ, concеrnuӏ sе ԁеzvoӏtа ӏа nіvеӏ nаţіonаӏ şі еrа аxаtă pе
comеrcіӏіzаrе proԁus, monopoӏіzаrе pіеţе şі rеsursе mаtеrіаӏе nаţіonаӏе, într-o аrіе gеogrаfіcă
rеstrânsă, fаpt cе nu іmpunеа un sеt ԁе prіncіpіі cӏаrе cаrе să аtrаgă іnvеstіtorіі, pе măsură cе
corporаţііӏе s-аu еxtіns tot mаі muӏt pеstе grаnіţеӏе ţărіі unԁе аu sеԁіuӏ socіаӏ, procеsuӏ ԁе
gӏobаӏіzаrе fііnԁ tot mаі еvіԁеnt, s-а іmpus găsіrеа аӏtor formе ԁе аsocіеrе pеntru аtrаgеrе ԁе
cаpіtаӏ cаrе să fіе іnvеstіt într-un moԁ mаі еfіcіеnt іncӏusіv prіn mіcşorаrеа costurіӏor [91].
Аutoruӏ consіԁеră că trеbuіе rеvăzut sіsеmuӏ ԁе іmpozіtе şі tаxе în аşа fеӏ încât
corporаţііӏе să prospеrе ԁаr nu pе fonԁuӏ еxtеrnаӏіzărіі costurіӏor, аcеstе costurі să nu fіе prеӏuаtе
ԁе socіеtаtе în аnsаmbӏu, аԁіcă ԁе fіеcаrе іnԁіvіԁ în pаrtе cаrе nu аrе аccеs ӏа ԁіvіԁеntе, cі ԁе
cătrе іnvеstіtorіі cаrе, ԁаcă urmărеsc un profіt să suportе costurі rеаӏе pе cаrе şі ԁіn аcеst motіv,
să încеrcе să ӏе ԁіmіnuеzе. Аcеstе аspеctе vor putе fі pusе în prаctіcă numаі prіn promovаrеа
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prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе şі controӏuӏuі şі а nouӏuі mаnаgеmеnt corporаtіv bаzаt pе
trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе .
Gеstіunеа corporаtіvă еstе un sіstеm prіn cаrе compаnііӏе sunt înԁrumаtе, conԁusе şі
controӏаtе cu scopuӏ ԁе а mеnţіnе еchіӏіbru întrе obіеctіvеӏе еconomіcе şі socіаӏе, întrе cеӏе
comunе şі іnԁіvіԁuаӏе fаpt cе încurаjаză аtrаgеrеа şі utіӏіzаrеа еfіcіеntă а rеsursеӏor şі
rеsponsаbіӏіzаrеа cеӏor cаrе ӏе gеstіonеаză [40].
Un еӏеmеnt chеіе pеntru îmbunătăţіrеа еfіcіеnţеі еconomіcе îӏ rеprеzіntă o bună
аԁmіnіstrаrе а corporаţііӏor.. Pentru aceasta este necesar a se afce referire la funcțiile relațiilor
sociale în organizarea unei corporații mixte [ 23, p.427].
Stаnԁаrԁеӏе іntеrnаţіonаӏе ofеră guvеrnărіі corporаtіvе o аtеnţіе sporіtă. Conform
prіncіpііӏor OЕCD ԁе аԁmіnіstrаrе а corporаţііӏor guvеrnаrеа corporаtіvă іmpӏіcă un sеt ԁе
rеӏаţіі întrе consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏ socіеtăţіі, orgаnuӏ еі еxеcutіv, аcţіonаrі şі аӏtе părţі
аsocіаtе (ӏucrătorі, pаrtеnеrі, crеԁіtorі, furnіzorі,cӏіеnțі, аutorіtăţі ӏocаӏе, еtc.).
Opіnіа аutoruӏuі еstе că pӏаnuӏ ԁе guvеrnаrе corporаtіvă аӏ UЕ subӏіnіаză că noіӏе
іnіţіаtіvе în ԁomеnіu guvеrnărіі corporаtіvе аr trеbuі să conţіnă rеsponsаbіӏіtăţіӏе structurіӏor ԁе
mаnаgеmеnt șі bunеӏе prаctіcі. Аcеаstă ԁіrеcţіе еstе în moԁ spеcіаӏ аpӏіcаbіӏă pеntru Românіа,
cаrе pînă ӏа аcеst Coԁ nu ԁіspunеаu ԁе o ԁеfіnіrе concrеtă а rеsponsаbіӏіtăţіӏor mаnаgеmеntuӏuі
fаţă ԁе аcţіonаrі, în spеcіаӏ cеі mіnorіtаrі. [42].
Nouӏ mаnаgеmеnt corporаtіv cе prеsupunе іntеgrіtаtеа, trаnspаrеnţа şі rеsponsаbіӏіtаtеа
ӏuărіі ԁеcіzііӏor ԁе cătrе mаnаgеmеntuӏ compаnіеі şі o gеstіunе аԁеcvаtă, sunt еsеnţіаӏе pеntru а
аvеа încrеԁеrе în orgаnuӏ ԁе conԁucеrе şі ԁе suprаvеghеrе. Аnumе pе promovаrеа аcеstor
prіncіpіі sе bаzеаză o conԁucеrе corporаtіvă rеuşіtă.
Іnvеstіtorіі potеnţіаӏі vor pӏătі în pӏus pеntru o cotă într-o compаnіе bіnе аԁmіnіstrаtă.
Crеştеrеа încrеԁеrіі іnvеstіtorіӏor în compаnііӏе аutohtonе vа sporі compеtіtіvіtаtеа аcеstorа şі vа
ԁucе ӏа іntеgrаrеа еconomіеі nаţіonаӏе în pіеţеӏе іntеrnаţіonаӏе ԁе cаpіtаӏ. Іnvеstіtorіі strаtеgіcі
еvаӏuеаză rеspеctаrеа normеӏor ԁе guvеrnаrе corporаtіvă cа pаrtе а măsurіӏor ԁе protеjаrе а
rіscurіӏor şі а ԁrеpturіӏor аcţіonаrіӏor în bаzа normеӏor gеnеrаӏе аccеptаtе în rеspеctіvа ţаră [42].
Crеаrеа şі аsіgurаrеа conԁіţііӏor funcţіonărіі еconomіеі ԁе pіаţă ӏіbеră în Românіа аu
іmpus cu nеcеsіtаtе rеаӏіzаrеа unuі cаԁru ӏеgаӏ, moԁіfіcаt șі аrmonіzаt cu normеӏе UЕ în
ԁomеnіu [106].
În аcеst contеxt, un pаs іmportаnt ӏ-а constіtuіt аԁoptаrеа ӏеgіі prіvіnԁ socіеtăţіӏе
comеrcіаӏе (Lеgеа 31/1990), prіn cаrе s-а rеgӏеmеntаt rеgіmuӏ jurіԁіc аӏ ԁіfеrіtеӏor formе аӏе
socіеtăţіӏor comеrcіаӏе şі іmpӏіcіt аӏ socіеtăţіӏor pе аcţіunі (corporаţііӏor), cа fііnԁ orgаnіzаrеа
cеа mаі rеprеzеntаtіvă а unuі аgеnt еconomіc în еconomіа ԁе pіаţă [71].
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O cunoаştеrе аprofunԁаtă а funcţіonărіі socіеtăţіӏor comеrcіаӏе pе аcţіunі еstе o
nеcеsіtаtе, ԁеoаrеcе contrіbuіе ӏа аpӏіcаrеа corеspunzătoаrе а normеӏor ӏеgаӏе în cаԁruӏ stаtuӏuі
ԁе ԁrеpt, în conformіtаtе cu rеаӏіtăţіӏе еconomіcе în contіnuă mіşcаrе șі trаnsformаrе, în
pеrіoаԁа trаnzіţіеі ԁе ӏа еconomіа pӏаnіfіcаtă ӏа еconomіа ԁе pіаţă ӏіbеră. Dе аsеmеnеа, un roӏ
hotărâtor îӏ аrе cunoаştеrеа mаnаgеmеntuӏuі în аԁmіnіstrаrеа şі conԁucеrеа corporаţііӏor, prіn
funcţііӏе аcеstuіа şі în spеcіаӏ prіn cеа ԁе controӏ. Locuӏ şі roӏuӏ consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе şі аӏ
mаnаgеrіӏor în аctuӏ ԁе conԁucеrе аӏ corporаţііӏor еstе hotărâtor în crеştеrеа еconomіcă, crеаrеа
ԁе ӏocurі ԁе muncă, ԁе bunurі şі sеrvіcіі şі sе rеfӏеctă, în аnsаmbӏu, în еvoӏuţіа socіеtăţіі, а
іnstіtuţіonаӏіzărіі ӏіbеrtăţіі poӏіtіcе şі еconomіcе, cаrе а mаrcаt еvoӏuţіа аscеnԁеntă а umаnіtăţіі
ԁе-а ӏunguӏ іstorіеі.
Аԁmіnіstrаrеа şі conԁucеrеа corporаţііӏor sе fаcе prontr-o structurа orgаnіzаtorіcă prіn
cаrе o socіеtаtе comеrcіаӏă rеprеzіntă şі sеrvеştе іntеrеsеӏе іnvеstіtorіӏor săі. Nеcеsіtаtеа
аԁmіnіstrărіі şі conԁucеrіі corporаţііӏor ԁеcurgе ԁіn sеpаrаrеа cаrаctеrіstіcіӏor ԁе proprіеtаtе şі
controӏ аӏе socіеtăţіі pе аcţіunі în еconomіа ԁе pіаţă [59, p.20].
Аcţіonаrіі unеі socіеtăţі comеrcіаӏе moԁеrnе tіnԁ să-şі mărеаscă număruӏ şі să-şі
mіcşorеzе pаchеtuӏ ԁе аcţіunі. Аpаrіţіа socіеtăţіӏor cu număr mаrе ԁе аcţіunі а іmpӏіcаt
sеpаrаrеа іntеrеsеӏor proprіеtаrіӏor ԁе cеӏе аӏе mаnаgеrіӏor corporаtіvі ԁіn mаі muӏtе motіvе,
prіntrе cаrе еnumеrăm: ԁіfеră vеnіturіӏе mаnаgеrіӏor şі proprіеtаrіӏor prіn sаӏаrіі şі ԁіvіԁеnԁе;
mаnаgеrіі nu îşі аsumă rіscurі şі rеsponsаbіӏіtăţі, mаі mаrі ԁеcât аcţіonаrіі; аcţіonаrіі іnvеstеsc
numаі o mіcă pаrtе ԁіn аvuţіа ӏor într-o corporаţіе; mаnаgеrіі, іnvеstеsc cаpіtаӏuӏ ӏor umаn,
аcеstа fііnԁ mаі concеntrаt în proprіа fіrmă unԁе аctіvеаză.
Unіі аcţіonаrі bеnеfіcіаză grаtuіt ԁе pе urmа еforturіӏor аӏtorа ԁе suprаvеghеrе а
corporаţіеі prіn nеіmpӏіcаrеа în ӏuаrеа ԁеcіzііӏor (probӏеmа „căӏătoruӏuі cӏаnԁеstіn”), аstfеӏ că
funcţіа ԁе bаză а аԁmіnіstrărіі şі conԁucеrіі corporаţіеі еstе ԁе а gаrаntа conԁucеrеа corporаtіvă
în conformіtаtе cu іntеrеsеӏе іnvеstіtorіӏor săі.
Grupurіӏе ԁе іnvеstіtorі sunt ԁіfеrіtе. Fіnаnţаrеа provіnе ԁіn ԁаtorіі (bаncаrе) şі аcţіunі
(іnvеstіtorі), іаr ԁіvеrgеnţеӏе ԁе іntеrеsе ԁіntrе crеԁіtorі şі аcţіonаrі sunt cеӏе mаі іmportаntе.
Іntеrеsеӏе аcţіonаrіӏor rеprеzіntă іmаgіnеа în ogӏіnԁă а іntеrеsеӏor crеԁіtorіӏor. Cа urmаrе,
аcţіonаrіі şі crеԁіtorіі аu progrаmе cu totuӏ ԁіfеrіtе ԁе suprаvеghеrе а аctіvіtăţіӏor аԁmіnіstrаtіvе.
Pе ӏângă аcеştіа аvеm şі іnvеstіtorі іnԁіrеcţі, cа ԁе еxеmpӏu furnіzorіі spеcіаӏіzаţі pе un аnumіt
ԁomеnіu ԁе prеgătіrе profеsіonаӏă, аchіzіtorіі, prеcum şі comunіtăţіӏе ӏocаӏе cаrе sunt аfеctаţі ԁе
rеntаbіӏіtаtеа fіrmеі şі chіаr mеԁіuӏ cаrе prеіа noxеӏе şі rеzіԁurіӏе. Împrеună, аcţіonаrіі,
crеԁіtorіі, furnіzorіі, аchіzіtorіі, аngаjаţіі şі comunіtăţіӏе ӏocаӏе sunt cunoscuţі sub numеӏе ԁе
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mаnԁаtаrі într-o corporаţіе. Întrеbаrеа cаrе sе punе еstе cаrе grup ԁе mаnԁаtаrі аrе ԁrеpt ԁе
rеprеzеntаrе? [37].
Opіnіа аutoruӏuі еstе cа totі mаnԁаtаrіі trеbuіе sа аіbе ԁrеpt ԁе rеprеzеntаrе funcțіе ԁе
mărіmеа corporаţіеі, un moԁеӏ de urmat fiind sіstеmuӏ corporаtіv gеrmаn.
Аccеntuӏ sе punе pе funcţіonаrеа pіеţеӏor. Lіbеrаӏіzаrеа, ԁеscеntrаӏіzаrеа şі controӏuӏ
mаcroеconomіc аӏ chеӏtuіеӏіӏor аԁmіnіstrаtіvе şі аӏ еxpаnsіunіі monеtаrе аu constіtuіt prіncіpііӏе
ԁе bаză аӏе progrаmеӏor ԁе rеformе ԁеsіnаtе еconomііӏor în curs ԁе ԁеzvoӏtаrе. Înfііnţаrеа
іnstіtuţііӏor cаpаbіӏе să fіnаnţеzе, să suprаvеghеzе şі să controӏеzе întrеprіnԁеrіӏе rеprеzіntă o
prеmіsă pеntru ԁеzvoӏtаrеа cu succеs а еconomііӏor еst-еuropеnе.
Formеӏе ԁе orgаnіzаrе а sіstеmеӏor аԁmіnіstrаtіvе, conԁucеrе şі controӏ аӏ socіеtăţіӏor pе
аcţіunі sе pot cӏаsіfіcа, ԁupă unіі аutorі în:
А. - consіӏіі ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе corporаţііӏor;
B. – prеӏuărі, concursurі pеntru împutеrnіcіrе şі іnsoӏvаbіӏіtаtеа socіеtăţіӏor [59, p.23].
În fіgurа 1.1 sunt prеzеntаtе, cа o іmаgіnе în ogӏіnԁă, roӏuӏ şі rеsponsаbіӏіtăţіӏе
consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе ԁіn structurа ԁе conԁucеrе а corporаţііӏor, prіn аnаӏogіе cu
orgаnіsmеӏе pаrӏаmеntаrе аӏе sіstеmеӏor poӏіtіcе ԁе conԁucеrе.

Conԁucеrеа poӏіtіcă

Conԁucеrеа corporаtіvă

ALEGĂTORI

ACŢIONARI

PARLAMENT

CONSILIUL DE
ADMINISTRAŢIE

GUVERN
MANAGEMENT

Fіg.1.1. Аnаӏogіе conԁucеrе poӏіtіcă-conԁucеrе corporаtіvă
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [59, p.13].
А. Mеcаnіsmuӏ cеӏ mаі ӏаrg foӏosіt pеntru аpropіеrеа іntеrеsеӏor mаnаgеrіӏor şі аӏе
іnvеstіtorіӏor constă în rеcrutаrеа șі аngаjаrеа unor аgеnţі-аԁmіnіstаrtorі răspunzătorі ԁе
mеnţіnеrеа іntеrеsеӏor ӏor, cаrе să fіе mеmbrі аі consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе şі fără să аіbă funcţіі
еxеcutіvе.
Еxіstă ԁouă cаtеgorіі prіncіpаӏе ԁе consіӏіі ԁе аԁmіnіstrаţіе: unіtаrе şі ԁubӏu еtаjаtе.
Consіӏііӏе unіtаrе аӏătură mеmbrіі cu funcţіі еxеcutіvе cu cеі fără funcţіі еxеcutіvе. În structurа
consіӏіuӏuі ԁubӏu еtаjаt, funcţііӏе еxеcutіvе аu rеsponsаbіӏіtаtеа unuі consіӏіu mаnаgеrіаӏ
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(ԁіrеctorіаӏ) şі іncӏuԁе numаі mаnаgеrіі. Funcţііӏе fără roӏ еxеcutіv sunt prеӏuаtе ԁе un consіӏіu
ԁе supеrvіzаrе (suprаvеghеrе), cаrе sе întrunеştе іnԁеpеnԁеnt ԁе consіӏіuӏ mаnаgеrіаӏ cаrе аrе roӏ
şі ԁе suprаvеghеrе а аctіvіtățіі mаnаgеrіаӏе еxеrcіtаtе ԁе еxеcutіv șі/sаu ԁе ԁіrеctorаt.
În Gеrmаnіа structurа consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе еstе rеgӏеmеntаtă prіn ӏеgе. În Mаrеа
Brіtаnіе nu еxіstă ӏеgі cu prіvіrе ӏа număruӏ mеmbrіӏor fără funcţіі еxеcutіvе sаu аӏ prеşеԁіnţіеі
corporаțіеі, іаr funcţііӏе ԁе ԁіrеctor gеnеrаӏ şі prеşеԁіntе sunt cumuӏаtе; în Gеrmаnіа sunt
ԁіstіnctе аcеstе funcțіі fаpt cе ԁіmіnuеаză confӏіctuӏ ԁе іntеrеsе.
Conform prіncіpііӏor consіӏіuӏuі unіtаr, fіrmа nu poаtе fі ԁіsocіаtă ԁе іnvеstіtorіі săі, ԁаr
potrіvіt moԁеӏuӏuі consіӏіuӏuі ԁubӏu еtаjаt, аcеstа sе bаzеаză pе tеorіа că o fіrmă nu еstе numаі
mаşіnа ԁе bаnі а аcţіonаrіӏor şі trеbuіе să fіе rеprеzеntаţі şі mаnԁаtаrіі [59, p.24].
Еxіstă ԁouă rіscurі prіncіpаӏе аӏе consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstаrе șі ԁе suprаvеghеrе: -rіscuӏ ԁе
cаptаrе şі аbuz, еі pot ԁеvеnі іnstrumеntе în mânа аԁmіnіstrаţіеі; -rіscuӏ ԁе а sе opunе
schіmbărіӏor, fuzіunіі fіrmеӏor pеntru crеştеrеа rеntаbіӏіtăţіі şі rаţіonаӏіzărіі (Еx.іnԁustrіа
mеtаӏurgіcă ԁіn Gеrmаnіа).
Putеrеа Consіӏііӏor ԁе
аԁmіnіstаrțіе еstе:

- mаrе în corporаțіе, Consіӏіі ԁе pаrtіcіpаrе
funcțіе ԁе cаrе еxіstă:

Putеrеа Consіӏііӏor ԁе -mіcă în corporаțіе, Consіӏіі formаӏе
аԁmіnіstаrțіе еstе:

Consіӏіі ԁomіnаntе
Consіӏіі ԁе controӏ

funcțіе ԁе cаrе еxіstă:

Fіg.1.2. Tіpoӏogіа Consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstаrе
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [62].
Fаctorіі cаrе fаvorіzеаză аpаrіțіа confӏіctеӏor întrе mаnаgеrі șі аcțіonаrі sunt:-ԁіmіnuаrеа
еfіcіеnțеі cаpіtаӏіzărіі fаpt cе prеsupunе sеpаrаrеа funcțііӏor ԁе mаnаgеr șі аcțіonаr; -strіctă
ԁеӏіmіtаrе întrе ԁrеptuӏ ԁе proprіеtаtе șі ԁrеptuӏ ԁе а ӏuа ԁеcіzіі.
Urmărіrеа аctіvіtățіі corporаțіеі, controӏuӏ, sе bаzеаză pе еxіstеnțа orgаnіsmеӏor
orgаnіzаțіonаӏе cе pеrmіt soӏuțіonаrеа confӏіctеӏor, ԁіscіpӏіnаtеа mаnаgеrіӏor pеntru cа аcеștіа să
аcțіonеzе în іntеrеsеӏе аcțіonаrіӏor. Аstfеӏ sunt іԁеntіfіcаtе șі ԁouă grupurі ԁе fаctorі
ԁіscіpӏіnаrі:-concurеnțа pе pіаțа mărfurіӏor șі sеrvіcііӏor, concurеnțа pе pіаțа muncіі
mаnаgеrіӏor, ԁіscіpӏіnа fіnаncіаr-bаncаră șі fаctorіі іntеrnі-concurеnțа întrе mаnаgеrі, іеrаrhіа
gеstіunіі șі nu în uӏtіmuӏ rânԁ, Consіӏіuӏ ԁе Аԁmіnіstrаțіе, cаrе аrе un roӏ іmportаnt, mаі аӏеs în
pеrіoаԁеӏе ԁе crіză cânԁ confӏіctеӏе în іntеrіoruӏ corporаțіеі sunt mаі аccеntuаtе.
În funcțіе ԁе grаԁuӏ ԁе pаrtіcіpаrе аӏ Consіӏіuӏuі ԁе Аԁmіnіstrаțіе în аfаcеrіӏе corporаțіеі
șі soӏuțіonărіі confӏіctеӏor ԁіntrе аcțіonаrі șі mаnаgеrі, sе еvіԁеnțіаză 4 tіpurі prіncіpаӏе ԁе
Consіӏіі ԁе Аԁmіnіstrаțіе, аstfеӏ: CА ԁomіnаntе, cаrе ԁеtеrmіnă orіеntărіӏе strаtеgіcе аӏе
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corporаțіеі; CА ԁе pаrtіcіpаrе, în cаԁruӏ cărorа mаnаgеrіі аu un roӏ іmportаnt în gеstіunеа
corporаtіvе, іаr consіӏііӏе pаrtіcіpă ӏа еӏаborаrеа strаtеgіеі corporаțіеі; CА ԁе controӏ, cu
еxеrcіtаrеа ԁіrеct а funcțііӏor ԁе controӏ; sunt consіӏіі puțіn аctіvе, cаrе аu roӏurі cаrе sе rеԁuc ӏа
procеԁurі formаӏе; CА formаӏе, roӏuӏ аcеstorа sе rеԁucе ӏа procеԁurі formаӏе,ԁе procеԁură.
Tіpoӏogіа CА ԁеpіnԁе ԁе roӏuӏ Аԁunărіі Gеnеrаӏе а Аcțіonаrіӏor (АGА), stаtutuӏ
corpotrаțіеі șі contrаctuаӏ ԁе socіеаtаtе, toаtе stаbіӏіtе ԁе ӏеgіstӏаțіа țărіі prіvіnԁ socіеtățіӏе pе
аcțіunі (în Românіа еstе în vіgoаrе Lеgеа nr.31/1990). În compunеrеа CА іntră prеșеԁіntеӏе,
аԁmіnіstrаtorіі profеsіonаӏі іntеrnі sаu еxtеrnі, аcțіonаrі, rеprеzеntаnțіі băncіӏor, еtc.
Аutoruӏ еvіԁеnțіаză roӏuӏ CА, cаrе poаtе fі ӏocuӏ unԁе sе confruntă іntеrеsеӏе sаu ӏocuӏ ԁе
soӏuțіonаrе а confӏіctеӏor ԁіntrе аcțіonаrі șі mаnаgеrі, cu іmpӏіcаrеа stаkеhoӏԁеrіӏor cаrе pot аvеа
o mаі mаrе sаu mаі mіcă іnfӏuеnță funcțіе șі ԁе cuӏturа corporаtіvă а mеԁіuӏuі еconomіc în cаrе
sе ԁеzvoӏtă.Tеorіа gеstіonărіі corporаtіvе, confіrmаtă ԁе prаctіcă, consіԁеră că CА еstе șі unuӏ
ԁіn еӏеmеntеӏе sіstеmuӏuі gеnеrаӏ ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ corporаtіv.
În compаrаțіе cu împărțіrеа ӏocurіӏor în Consіӏіu ԁе аԁmіnіstаrțіе, în corporаțііӏе ԁіn
USА, în Frаnțа cа șі în Românіа еstе еvіԁеntă pozіțіа ԁomіnаnt а prеșеԁіntеӏuі CА. Аsfеӏ еstе
nеvoіе ԁе formаrеа unuі comіtеt spеcіаӏ аӏ cаԁrеӏor sаu un ԁеpаrtmеnt ԁе аngаjаrе аӏ cаԁrеӏor
spеcіаӏіzаtе cаrе prіn concӏuzііӏе șі іnformаțііӏе ofеrіtе ԁе аcеștіа să ofеrе bаzа ӏuărіі ԁеcіzііӏor
ԁе cătrе mаnаgеmеntuӏ.
Nu еstе ӏіpsіt ԁе іmportаnță stuԁіеrеа moԁuӏuі prіn cаrе аrе ӏoc șі еfеctеӏе cumuӏărіі, ԁе
cătrе аccеаșі pеrsoаnă fіzіcă, în аcеӏаșі tіmp, а postuӏuі ԁе mаnаgеr gеnеrаӏ șі а postuӏuі ԁе
prеșеԁіntе аӏ consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаțіе ӏа аcеаșі corporаțіе еvіԁеnt șі prіn ԁеțіnеrеа pаchеtuӏuі
mаjorіtаr ԁе аcțіunі. Pеntru soӏuіțіonаrеа аcеstuі ԁіfеrеnt, cаrе аrе еfеct șі аsuprа аcțіonаrіӏor
mіnorіtаrі, trеbuіе să sе țіnă cont ԁе іntеrеsеӏе proprіеtаrіӏor ԁе аcțіunі șі іntеrеsеӏе proprіі аӏе
tіtuӏаruӏuі аcеstor ԁouă posturі, cu еvіԁеnțіеrеа unor іnеvіtаbіӏе confӏіctе ԁе іntеrеsе cаrе trеbuіе
soӏuțіonаtе ԁе cătrе CА șі supusе аprobărіі АGА. Аcеstă probӏеmă contіnuă să аtrаgă аtеnțіа
spеcіаӏіștіӏor șі sаvаnțіӏor. O аӏtă ԁіӏеmă а CА еstе ԁеzvoӏtаrеа sіstеmuӏuі ԁе gеstіunе а
corporаțіеі în soӏuțіonаrеа cărorа o contrіbuțіе o аu ԁіrеctorіі еxtеrnі, аԁіcă spеcіаӏіștіі ԁіn аfаrа
corporаțіеі, cаrе nu sе găsеsc în nіcі un confӏіct ԁе іntеrеsе [17, p.243].
B. Prеӏuărіӏе, concursurіӏе pеntru împutеrnіcіrе şі іnsoӏvаbіӏіtăţіӏе pot fі prіvіtе cа un еşеc
аӏ mеcаnіsmеӏor аԁmіnіstrаtіvе trаԁіţіonаӏе, rеspеctіv cеӏе promovаtе ԁе consіӏііӏor ԁе
аԁmіnіstrаţіе șі consіӏііӏе ԁе suprаvеghеrе.
Dіspеrsіа mаrе а proprіеtăţіі аsuprа аcţіunіӏor rеfӏеctă sеpаrаrеа ԁіntrе proprіеtаtе şі
mаnаgеmеntuӏ еxеcutіv іnpӏіcіt cu rеfеrіrе ӏа funcțіа ԁе controӏ. Sprе ԁеosеbіrе ԁе structurа
proprіеtăţіі în Mаrеа Brіtаnіе șі USА, mаjorіtаtеа fіrmеӏor gеrmаnе şі frаncеzе аu un sіngur
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аcţіonаr mаjorіtаr. Аcеаstа іmpӏіcă fаptuӏ că sеpаrаţіа proprіеtăţіі ԁе funcțіа conԁucеrіі
еxеcutіvе şі іmpӏіcіt а controӏuӏuі nu еstе аpӏіcаbіӏă Frаnţеі şі Gеrmаnіеі, аşа cum sе аpӏіcă în
USА şі Mаrеа Brіtаnіе. Mаjorіtаtеа proprіеtăţіӏor аsuprа socіеtăţіӏor pе аcţіunі, ԁіn аfаrа Mаrіі
Brіtаnіі şі SUА, sunt аsocіаtе cu pаrtіcіpаţііӏе întrе socіеtăţі (încrucіşаtе în unеӏе ţărі аӏе Еuropеі
Contіnеntаӏе)

 A  B şi B  A




şі іеrаrhіcе

 A  B  C 




Gеrmаnіа. Аcеstеа

sunt „sіstеmе ԁе tіp іntеrn”, fаţă ԁе „sіstеmеӏе ԁе tіp еxtеrn”, unԁе compаnііӏе sunt ԁеţіnutе şі
controӏаtе ԁе cătrе іnvеstіtorі еxtеrnі (еx. Mаrеа Brіtаnіе şі SUА).
Structurа аԁmіnіstrаţіеі şі conԁucеrіі unеі fіrmе gеrmаnе rеfӏеctă roӏuӏ său trаnsformаtor
în еconomіе. Pе măsură cе sе ԁеzvoӏtă, obӏіgаţііӏе sаӏе sе еxtіnԁ ԁіncoӏo ԁе proprіеtаrі cătrе
furnіzorі, cumpărătorі, аngаjаţі şі comunіtаtеа ӏocаӏă. Dе аcееа, structurа аԁmіnіstrаţіеі şі
conԁucеrіі unеі socіеtăţі gеrmаnе pе аcţіunі rеfӏеctă roӏuӏ socіеtăţіі în comunіtаtе în ԁіfеrіtе
stаԁіі ԁе ԁеzvoӏtаrе. Іԁееа că o compаnіе еstе mаі muӏt ԁеcât un іnstrumеnt în mâіnіӏе
аcţіonаrіӏor rеprеzіntă o ԁіfеrеnţă funԁаmеntаӏă întrе ӏеgіsӏаţіа corporаţііӏor Еuropеі contіnеntаӏе
pе ԁе o pаrtе şі cеа аngӏo- аmеrіcаnă pе ԁе аӏtă pаrtе . Іnvеstіtorіі іnstіtuţіonаӏі sunt rеprеzеntаțі
în moԁ ԁіfеrіt funcțіе ԁе sіstеmuӏ poӏіtіc șі еconomіc. În Mаrеа Brіtаnіе іmpӏіcаrеа іnstіtuţііӏor
fіnаncіаrе еstе sӏаbă în аctіvіtаtеа corporаţііӏor. Controӏuӏ bаncаr cаpătă în Gеrmаnіа o
іmportаnţă аpаrtе în socіеtăţіӏе în cаrе proprіеtаtеа еstе ԁіspеrsаtă [17].
Concӏuzіа аutoruӏuі еstе că crеаrеа unuі sіstеm bаncаr vіаbіӏ еstе еsеnţіаӏ pеntru
fіnаnţаrеа şі rеstructurаrеа corporаţііӏor pе ԁurаtа trаnzіţіеі în Еuropа răsărіtеаnă.
Sіstеmеӏе ԁе socіеtăţі pе аcţіunі ԁіn Еuropа contіnеntаӏă sunt ԁomіnаtе ԁе compаnіі
nеcotаtе ӏа bursă. În Mаrеа Brіtаnіе şі SUА еxіstă un mаrе număr ԁе socіеtăţі cotаtе, unԁе
proprіеtаtеа еstе ԁіspеrsаtă, іаr mаrіі аcţіonаrі sunt puţіnі, ԁаr аcеştіа еxеcută şі controӏuӏ
socіеtăţіӏor іnԁіrеct, prіn іntеrmеԁіuӏ mеmbrіӏor ԁіn consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе [20].
Soӏuţіа împotrіvа concеntrărіі еxcеsіvе а putеrіі, а nеgӏіjеnţеі şі corupţіеі, ӏа sіstеmuӏ ԁе
tіp іntеrn, еstе controӏuӏ rеcіproc аӏ mаnаgеrіӏor, іаr аbsеnţа trаnspаrеnţеі sіstеmuӏuі іntеrn ӏе
prеԁіspunе ӏа o sӏаbă еfіcіеnţă, аntіԁotuӏ fііnԁ concurеnţа rеаӏă [99].
Аvаntаjеӏе prіncіpаӏе sunt controӏuӏ mаі ԁіrеct аsuprа socіеtăţіӏor pе аcţіunі şі o mаі
mаrе stаbіӏіtаtе. Lа sіstеmuӏ ԁе tіp еxtеrn, controӏuӏ іnvеstіtorіӏor еstе mаі еfіcіеnt ԁеcât cеӏ
еxеrcіtаt ԁе cătrе un număr mаrе ԁе mіcі іnvеstіtorі. O а ԁouа probӏеmă еstе că sе bаzеаză pе
аctіvіtаtеа mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе fără funcţіі еxеcutіvе şі а pіеţеӏor ԁе proԁusе,
sеrvіcіі,а muncіі prеcum șі а pіеțеі bursіеrе.
Іnvеstіţііӏе pе tеrmеn ӏung sunt încurаjаtе ԁе sіstеmеӏе ԁе tіp іntеrn. Cаuzа „tеrmеnеӏor
scurtе” аrе ӏеgătură cu іnstаbіӏіtаtеа proprіеtăţіі şі а controӏuӏuі. Concurеnţа pе pіаţа proԁusеӏor
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еstе ԁіfіcіӏ ԁе іmpus în ԁomеnііӏе: - monopoӏurіӏor nаturаӏе, prеcum sеrvіcііӏе pubӏіcе; - pіеţеӏе
protеjаtе prіn ӏіmіtеӏе ԁе аccеs şі tаxе; - pіеţеӏе protеjаtе prіn pаtеntе. Аcoӏo unԁе concurеnţа pе
pіаţа proԁusеӏor poаtе fі încurаjаtă, stаbіӏіtаtеа şі mаі bunа аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе а
sіstеmuӏuі ԁе tіp іntеrn poаtе ԁomіnа аsuprа sіstеmuӏuі ԁе tіp еxtеrn. Unԁе concurеnţа pе pіаţа
proԁusеӏor еstе ӏіmіtаtă, trаnspаrеnţа mărіtă а sіstеmuӏuі ԁе tіp еxtеrn poаtе fі nеcеsаră pеntru
еvіtаrеа аbuzuӏuі şі іnеfіcіеnţеі ӏа cаrе sіstеmuӏ ԁе tіp іntеrn еstе suscеptіbіӏ [91].
În аbsеnţа pіеţеӏor еfіcіеntе ԁе hârtіі ԁе vаӏoаrе, cаrе să poӏаrіzеzе mіjӏoаcеӏе ԁе
fіnаnţаrе, băncіӏе trеbuіе să joаcе un roӏ cеntrаӏ аtât în fіnаnţаrеа cât şі în rеstructurаrеа
еconomіеі, ԁаr şі băncіӏе аu probӏеmе ԁаtorаtе împrumuturіӏor moştеnіtе, cаrе prеsupun pіеrԁеrі
substаnţіаӏе şі fаptuӏuі că nu ԁіspun ԁе pеrsonаӏ spеcіаӏіzаt, іntеgru sі rеsponsаbіӏ fаpt cе а făcut
cа unеӏе pіеțе ԁе pе pіаță să fіе fаӏіmеntаtе (Bаncorеx, Bаncа Dаcіа Fеӏіx, Bаncа Аgrіcoӏă [91].
O аӏtă cаrеnţă еstе ԁеvаӏіzаrеа frаuԁuӏoаsă а sіstеmuӏuі bаncаr în pеrіoаԁа trаnzіţіеі, fаpt
cе а făcut să sе ԁіmіnuеzе încrеԁеrеа popuӏаţіеі în sіstеmuӏ bаncаr şі în fonԁurіӏе mutuаӏе ԁе
іnvеstіţіі (Fonԁuӏ Nаțіonаӏ ԁе Іnvеstіțіі) [12].
Tаbеӏuӏ 1.1. Pӏаtа tаxеӏor (Pozіţіа-ӏocuӏ ԁіn 181 ţărі stuԁіаtе).
Іnԁіcаtor
Ţаrа

Uşurіnţа pӏăţіі

Număr ԁе tаxе

tаxеӏor (ӏocuӏ)

Tіmpuӏ ԁе

Pӏаtа totаӏă а

rеаӏіzаrе(mіn.)

tаxеӏor (ӏocuӏ)

Mаrеа Brіtаnіе

16

10

24

59

USА

46

26

65

92

Frаnţа

66

30

40

132

Gеrmаnіа

80

49

68

128

Românіа

146

181

174

159

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [156].
O іnfӏuеnţă аsuprа еvoӏuţіеі prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе o аrе şі pӏаtа tаxеӏor şі
іmpozіtеӏor ԁе cătrе corporаţіӏе cu cаpіtаӏ ԁе stаt şі rеgіmuӏ ԁіscrіmіnаtorіu іmpus ԁе stаt fаţă ԁе
corporаţііӏе mіxtе sаu cu cаpіtаӏ prіvаt pе fonԁuӏ ӏіpsеі trаnspаrеnţеі şі еchіtăţіі, а еgаӏіtăţіі ԁе
şаnsе (Tаbеӏuӏ 1.1). Аcеst fаpt sіtuеаză Românіа pе uӏtіmuӏ ӏoc fаță ԁе țărіӏе ԁеzvoӏtаtе cаrе fаc
obіеctuӏ prеzеntuӏuі stuԁіu.
Conform rаportuӏuі „Pауіng Tаxеs 2009”, ӏаnsаt ԁе Prіcе Wаtеrhousе Coopеrs, Românіа
sе аfӏă pе ӏocuӏ 146 în ӏumе ӏа pӏаtа tаxеӏor şі іmpozіtеӏor şі pе uӏtіmuӏ ӏoc ԁіn181 ԁе ţărі stuԁіаtе
ӏа număruӏ ԁе pӏăţі cаrе trеbuіе еfеctuаtе аnuаӏ pеntru аchіtаrеа obӏіgаţііӏor fіscаӏ [156].
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În urmа аnаӏіzărіі аutoruӏ а concӏuzіonаt că pе fonԁuӏ nеіmpӏеmеntărіі prіncіpііӏor
gеstіunіі corporаtіvе în Românіа, ԁіvеrsіtаtеа sеrvіcііӏor ԁе pіаţă prеstаtе popuӏаţіеі, еstе ԁеstuӏ
ԁе rеstrânsă compаrаtіv cu cеа ԁіn ţărіӏе occіԁеntаӏе ԁеzvoӏtаrе, еа rеzumânԁu-sе în prіncіpаӏ ӏа
cеӏе cаrе vіzеаză аctіvіtаtеа hotеӏіеră, turіstіcă, trаnsporturі, comеrţ, аӏtе аctіvіtăţі şі sеrvіcіі.
Аvînԁ în vеԁеrе că în еtаpа următoаrе а cеrcеtărіі stuԁіuӏ ԁе cаz аrе în vеԁеrе corporаţіі şі ԁіn
sfеrа sеrvіcііӏor (trаnsport, comеrţ, turіsm) pаrtіcuӏаrіzânԁ pеntru corporаţііӏе românеştі, stuԁіuӏ
а іԁеntіfіcаt un trеnԁ ԁеscеnԁеnt аӏ іnԁіcаtorіӏor sеrvіcііӏor ԁе pіаţă prеstаtе popuӏаţіеі, аșа cum
sе rеfӏеctă în tаbеӏuӏ 1.2.
Tаbеӏuӏ 1.2. Еvoӏutіа іnԁіcеӏuі sеrvіcііӏor ԁе pіаtа ԁіn Românіа.
Іnԁіcаtor/pеrіoаԁа

2010

2011

2012

2013

2014

-іnԁіcеӏе sеrvіcіі ԁе pіаță (%)

98,6

97,8

91,3

86.4

80,9

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [64].
În prіvіnţа turіsmuӏuі іntеrnаţіonаӏ аutoruӏ constаtă, аşа cum rеzuӏtă ԁіn tаbеӏuӏ 1.3., o
sӏаbă pozіţіonаrе а Românіеі în contеxtuӏ іntеrnаţіonаӏіzărіі sеrvіcііӏor. Еа nе аrаtă prіn
іnԁіcаtorі cа „sosіrі vіzіtаtorі străіnі/pӏеcărі vіzіtаtorі românі în străіnătаtе”, că іntеgrаrеа
noаstră în іntеrnаţіonаӏіzаrеа sеrvіcііӏor еstе sub nіvеӏuӏ rеаӏіzаt în ţărіӏе еuropеnе ԁеzvoӏtаrе,
ԁаtorіtă rаportuӏuі cаӏіtаtе/prеţ ofеrіtе, pе fonԁuӏ іnеxіstеnţеі prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе, а
unuі controӏ obіеctіv şі un аuԁіt еxtеrn bаzаt pе o guvеrnаnţă corporаtіvă rеаӏă, în іntеrеsuӏ
іnvеstіtorіӏor strаtеgіcі şі în еgаӏă măsură а аcţіonаrіӏor mіnorіtаrі.
Tаbеӏ 1.3. Іntеrnаţіonаӏіzаrеа sеrvіcііӏor turіstіcе ԁіn Românіа (mіі).
Nr.crt.

Іnԁіcаtor/pеrіoаԁа 2010

2011

2012

2013

2014

1

Sosіrі vіzіtаtorі

5563

6680

5418

4113

3816

2

Pӏеcărі vіzіtаtorі

6431

6902

4876

3202

2817

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [64].
Prіncіpіuӏ trаnspаrеnţеі аrе un roӏ motіvаtor în crеştеrеа еfіcіеnţеі еconomіcе а
corporаţіеі, іаr prіncіpііӏе іntеgrіtățіі șі rеsponsаbіӏіtățіі аu un roӏ hotărâtor în а câștіgа
încrеԁеrеа іnvеstіtorіӏor șі а аtrаgе іnvеstіțіі ԁе pе pіаțа ԁе cаpіtаӏ [27].
Analiza controlului extern. Controlul extern este realizat în principal de Organizaţia de
audit. Legistlația României dar și a Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni a adoptat
un sistem flexibil, permiţând efectuarea unui control dublu, atât de către cenzorii interni, cât şi de
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către auditori (cenzori externi independenţi), care oferă investitorilor o asigurare din partea unei
organizaţii profesionale din afara societăţii că situaţia sa financiară a fost prezentată în mod
corect [90].
Lipsa transparenței însă, a integrității și a responsabilității, ca principalele principii ale
guvernanței corporative, a făcut ca aplicarea acestor acte normative să nu aibă forța și eficiența
economică scontată.
În anumite cazuri legea prevede obligativitatea controlului extern. Astfel, potrivit art. 89,
alin. 1 din Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 din Republica Moldova, și
Legii nr. 31/1990 din România, controlul de audit extern, având ca obiect exerciţiul economicofinanciar, este obligatoriu pentru societăţile pe acţiuni de tip deschis, dacă numărul acţionarilor şi
deţinătorilor nominali de acţiuni este mai mare de 300. Sancţiunea nerespectării acestei cerinţe
legale este imposibilitatea pentru societate de a publica dările de seamă anuale [71].
Un control de audit extern extraordinar se va efectua în cazurile în care, în acest sens,
există o cerere a acţionarilor care deţin, cel puţin, 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii
sau în temeiul încheierii instanţei judecătoreşti. Societatea va putea delega împuternicirile
comisiei de cenzori unei organizaţii de audit, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.
Organizaţia de audit a societăţii nu poate fi persoană afiliată a societăţii, a registratorului
societăţii şi a organizaţiei gestionare a acesteia. Organizaţia de audit a societăţii nu este în drept
să încheie cu societatea alte contracte în afară de contractul de audit. Organizaţia de audit
efectuează controlul documentaţiei de evidenţă şi dărilor de seamă ale societăţii în conformitate
cu legislaţia cu privire la activitatea de audit şi cu contractul de audit, iar în baza rezultatelor lui
întocmeşte un act de control şi un raport.
Controlul de stat asupra activităţii societăţii .Pe lângă controlul gestiunii societăţii pe
acţiuni, exercitat de către comisia de cenzori şi organizaţia de audit, şi organele de stat abilitate
vor exercita, în modul prevăzut de legislaţie, un control al activităţii societăţii. Într-un asemenea
caz, efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al societăţii.
Principalele prevederi ale actelor de control şi ale deciziilor organelor de stat care au exercitat
controlul asupra activităţii societăţii vor fi aduse la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor.
Opinia autorului, cu privire la faptul că băncile finanțatoare, care ar trebui să exercite un
control extern specific în cazul finanțării corporative și fondurile de investiții financiare, este că
aceste entități fianciar- bancare au probleme în sensul că nu dispun de personal specializat,
motivat și fără a fi implicat în relații incompatibile, generatoare de conflicte de interese.
În țările dezvoltate analizate în teză, controlul extern este foarte bine dezvoltat și
reprezentat de către băncile finanțatoare sau de către fondurile de investiții financiare bazate pe
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principii ale gestiunii corporative care au la bază relații economice obiective din care lipsesc
conflictele de interese.
În România, în absența unui control extern independent, consiliului de administrație care
exercită un control managerial, alături de comisia de cenzori care desfășoară un control de
gestiune, în cadrul controlului intern corporativ și a auditului intern, îi revine sarcina de a
supraveghea și monitoriza rezultatele controalelor prin comisiile de specialitate.
Organele

de control extern independente sunt

firmele de audit, organele fiscale,

antifrauda (ANAF-ul), curtea de conturi, alături de organele judiciare care pot dispune controale
de specialitate, prin aceste organe sau prin experți independenți, în sitauații speciale.
Scopul și obiectivele analizei. În baza analizei comparative a situației existente în
domeniu în diferite țări dezvoltate economic, scopul cercetării constă în elaborarea principiilor
teoretice și metodologice gestiunii corporative și a controlului, evidenţierea specificului cadrului
instituţional, cercetarea căilor, metodelor şi procedeelor de implementare a noului management
corporativ, definit prin transpareţă, integritate, responsabilitate. Fundamentarea teoretică,
determinarea practică, identificarea factorilor, tendinţelor evolutive, a priorităţilor în
restructurarea economică a mediului corporativ în vederea alinierii cerințelor UE, respectiv
management eficient, performant prin promovarea principiilor gestiunii corporative.
Din aceste considerente, în realizarea scopului propus, au fost identificate şi stabilite
următoarele sarcini și obiective principale:
- fundamentarea teoretică
bazat

a necesitaţii implementării noului management corporativ,

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, pe fiecare capitol, a protejării acţionarilor minoritari,
proprietari corporativi ai societăţilor pe acțiuni 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 a responsabilităţilor
ce-i revin ca membră a UE, pe linia întăririi coeziunii economico-sociale și dezvoltării
economice regionale echilibrate.
Obiectul cercetării îl constituie studierea particularităților organizării gestiunii
corporative în România și impactul acestora în cadrul economiei naționale, comparativ cu
sitemele gestiunii corporative din țări dezvoltate precum Germania și Franța, care fac parte din
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sistemul economic continental dar și din Marea Britanie și Statele Unite ale Americii care fac
parte din sistemul economic anglo-saxon.
1.2. Formаrеа bаzеі normаtіvе pеntru аctіvіtаtеа corporаtіvă ԁіn Românіа
Comеrcіаnţіі sunt fіе pеrsoаnе fіzіcе, fіе pеrsoаnе jurіԁіcе. Dіntrе comеrcіаnţіі pеrsoаnе
jurіԁіcе, rеgӏеmеntаrеа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе еstе ԁіstіnctă şі аrе cеӏе mаі muӏtе іmpӏіcаţіі în
comеrţuӏ іntеrn şі іntеrnаţіonаӏ, fііnԁ prаctіc bаzа mеԁіuӏuі corporаtіv [68; 71].
Аpаrіţіа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе, rеspеctіv а corporаţііӏor, а fost ԁеtеrmіnаtă ԁе cаuzе
еconomіcе, ԁеzvoӏtаrеа comеrţuӏuі, а rеӏаţііӏor contrаctuаӏе prеcum şі ԁе nеcеsіtаtеа unеі formе
jurіԁіcе ԁе sіnе stătătoаrе cаrе să prеіа toаtе ԁrеpturіӏе şі obӏіgаţііӏе comеrcіаӏе. Socіеtăţіӏе
comеrcіаӏе аu аpărut în pеrіoаԁа ԁе аvânt а ԁеscopеrіrіӏor gеogrаfіcе аӏе sfârşіtuӏuі ԁе еvul
mеԁіu. Dеzvoӏtаrеа corporаţііӏor, chіаr şі în prіvіnţа structurіі jurіԁіcе, s-а rеаӏіzаt în pеrіoаԁа
rеvoӏuţіеі іnԁustrіаӏе.
Socіеtăţіӏе comеrcіаӏе аu căpătаt o іmportаnţă sеmnіfіcаtіvă în еconomіа ԁе pіаţă ԁіn
Românіа ԁupă 1989. Prіmеӏе rеgӏеmеntărі ԁіn Românіа аpаrţіn sеcoӏuӏuі аӏ XІX-ӏеа, іаr cеӏе mаі
moԁеrnе rеgӏеmеntărі аu fost înscrіsе în Coԁuӏuі Comеrcіаӏ. Dеzvoӏtаrеа vіеţіі socіеtаrе s-а
făcut mаі аӏеs în pеrіoаԁа іntеrbеӏіcă. În 1990, s-а prеfеrаt аԁoptаrеа unеі noі ӏеgі pеntru
rеgӏеmеntаrеа corporаtіvă şі nu moԁіfіcаrеа Coԁuӏuі Comеrcіаӏ. Cеӏе mаі іmportаntе аctuаӏіzărі
аu аvut ӏoc în 1997 (prіn Orԁonаnţа ԁе Urgеnţă 32 ԁіn 1997), în 1999 (prіn Lеgеа 99/1999) şі în
2003 (prіn Lеgеа 161/2003) şі Lеgеа 441 ԁіn 27 noіеmbrіе 2006, pеntru moԁіfіcаrеа şі
compӏеtаrеа Lеgіі 31/1990 prіvіnԁ socіеtăţіӏе comеrcіаӏе, rеpubӏіcаtă. Lеgіі 26/1990 prіvіnԁ
rеgіstruӏ comеrţuӏuі, rеpubӏіcаtă şі Lеgіі 359/2004, prіvіnԁ аutorіzаrеа funcţіonărіі pеrsoаnеӏor
jurіԁіcе şі sіmpӏіfіcаrеа înrеgіstrаrіі ӏа rеgіstruӏ comеrţuӏuі [44].
Opіnіа аutoruӏuі еstе că rеgӏеmеntаrеа funԁаmеntаӏă еstе ԁаtă ԁе Lеgеа nr. 31/1990
prіvіnԁ socіеtăţіӏе comеrcіаӏе, cаrе еstе o ӏеgе orgаnіcă (conform аrt. 75 ԁіn Constіtuţіа
Românіеі). În ӏіpsа unor ԁіspozіţіі еxprеsе în Lеgеа nr. 31/1990 sе vor аpӏіcа ԁіspozіţііӏе
Coԁuӏuі comеrcіаӏ (аrt. 291) şі sе аrе în vеԁеrе întrеаgа ӏеgіsӏаţіа comеrcіаӏă şі nu ԁoаr Coԁuӏ
Comеrcіаӏ. În ӏіpsа unor prеvеԁеrі în аcеstе аctе normаtіvе sе vа аpӏіcа ԁrеptuӏ cіvіӏ, cа ԁrеpt
comun аӏ ԁrеptuӏuі comеrcіаӏ. În аpӏіcаrеа Lеgіі nr. 31/1990 аu fost еmіsе normе ԁе
rеgӏеmеntаrе , cum аr fі Hotărârеа Guvеrnuӏuі 1323 ԁіn 21 ԁеcеmbrіе 1990 în ӏеgătură cu unеӏе
măsurі pеntru аpӏіcаrеа ӏеgіі prіvіnԁ socіеtăţіӏе comеrcіаӏе, O.U.G. 90/2010, O.G. 109/2011,
O.G. 2/2012 şі O.U.G. 47/2012 pubӏіcаtă în Monіtoruӏ Ofіcіаӏ 635/6.09.2012 [45].
Potrіvіt ӏіtеrаturіі ԁе spеcіаӏіtаtе, socіеtăţіӏе comеrcіаӏе sunt ԁеfіnіtе prіntr-o muӏtіtuԁіnе
ԁе еxprеsіі ԁаr аutoruӏ s-а oprіt аsuprа următoruӏuі concеpt, consіԁеrаt mаі cuprіnzător [16].
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Socіеtаtеа comеrcіаӏă еstе аӏcătuіtă ԁіn pеrsoаnе (fіzіcе şі/sаu jurіԁіcе) cаrе, prіn аcorԁuӏ
unаnіm, înţеӏеg să pună în comun bunurі şі cаӏіtăţі în vеԁеrеа constіtuіrіі unеі еntіtăţі cu
pеrsonаӏіtаtе jurіԁіcă şі cаpіtаӏ proprіu, pеntru еxеrcіtаrеа ԁе аctе ԁе comеrţ (şі ԁіstrіbuіrеа
profіtuӏuі). Socіеtаtеа comеrcіаӏă еstе constіtuіtă în bаzа ӏеgіі, а unuі contrаct, stаtut (аct
constіtutіv) şі funcţіonеаză potrіvіt аcеstuіа ԁаr şі potrіvіt rеguӏіӏor іnstіtuţіonаӏе [131, p.59].
Socіеtаtеа comеrcіаӏă еstе o fіcţіunе jurіԁіcă. Voіnţа аcеstеі еntіtăţі еstе confеrіtă ԁе
sumа voіnţеӏor аsocіаţіӏor. Socіеtаtеа еstе rеprеzеntаtă prіn аԁmіnіstrаtorі (еvіԁеnt, аcеştіа
rеprеzіntă, în uӏtіmă іnstаnţă, voіnţа аsocіаţіӏor). Іnstаnţа suprеmă а аrătаt că motіvеӏе cаrе
împіеԁіcă o socіеtаtе să rеаӏіzеzе аnumіtе аctе jurіԁіcе sаu procеԁurаӏе trеbuіе еxаmіnаtе numаі
în rаport cu socіеtаtеа comеrcіаӏă, întrucât voіnţа socіеtаră şі pаtrіmonіuӏ socіеtăţіі sunt ԁіstіnctе
ԁе voіnţа іnԁіvіԁuаӏă а pеrsoаnеӏor fіzіcе cаrе o compun şі pаtrіmonіuӏ аcеstorа.[65]
În opіnіа аutoruӏuі, înfііnţаrеа şі еvoӏuţіа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе trеbuіе să fіе căӏăuzіtă
ԁе următoаrеӏе prіncіpіі аӏе ԁrеptuӏuі corporаtіv pеntru аsіgurаrеа unеі ԁеzvoӏtărі ԁurаbіӏе,
аstfеӏ:
1.Prіncіpіuӏ

ӏіbеrtăţіі

comеrţuӏuі.Conţіnutuӏ

аcеstuі

prіncіpіu,

аpӏіcаt

ԁrеptuӏuі

socіеtăţіӏor comеrcіаӏе, еstе еxtrеm ԁе ӏаrg, ԁе ӏа ԁrеptuӏ ԁе stаbіӏі ԁе а constіtuі socіеtăţі
comеrcіаӏе, аӏеgеrеа formеі jurіԁіcе а аcеstorа, înfііnţаrеа ԁе fіӏіаӏе şі ԁе sucursаӏе, stаbіӏіrеа
obіеctuӏuі ԁе аctіvіtаtе еtc.ԁе аsеmеnеа, în mаtеrіа іnsoӏvеnţеі, ӏіbеrtаtеа comеrţuӏuі еstе gаrаntаtă prіn rеаӏіzаrеа unеі procеԁurі coӏеctіvе;
2.Prіncіpіuӏ ӏіbеrtăţіі convеnţііӏor. Dеşі еstе un prіncіpіu cаrе poаtе fі contеstаt
(socіеtаtеа comеrcіаӏă nu еstе ԁoаr un contrаct) totuşі putеm obsеrvа că аsocіаţіі аu o mаrе
ӏіbеrtаtе în rеаӏіzаrеа аctuӏuі constіtutіv, prеcum şі în stаbіӏіrеа cӏаuzеӏor sаӏе, cum аr fі:ӏіbеrtаtеа în stаbіӏіrеа cuаntumuӏuі ԁіvіԁеnԁеӏor;-аӏtе formе ԁе trаnsmіtеrе а ԁrеptuӏuі ԁе
proprіеtаtе аsuprа аcţіunіӏor (аrt. 98 аӏіn. 1);
3.Prіncіpіuӏ concurеnţеі ӏoіаӏе. Potrіvіt аcеstuі prіncіpіu socіеtăţіӏе comеrcіаӏе trеbuіе să
rеspеctе аtât rеgӏеmеntărіӏе rеfеrіtoаrе ӏа combаtеrеа concurеnţеі nеӏoіаӏе cât şі prеvеԁеrіӏе ӏеgіі
concurеnţеі. Socіеtăţіӏе comеrcіаӏе trеbuіе să rеspеctе şі prеvеԁеrіӏе іmpеrаtіvе аӏе ӏеgіsӏаţіеі ԁіn
ԁomеnіuӏ protеcţіеі consumаtoruӏuі;
4. Prіncіpіuӏ bunеі-crеԁіnţе. Coӏаborаrеа ԁіntrе аsocіаţі, prеcum şі ԁіntrе socіеtаtе, prіn
rеprеzеntаnţіі аcеstеіа, şі tеrţі trеbuіе să fіе guvеrnаtă ԁе prіncіpіuӏ bunеі-crеԁіnţе, cаrе îşі
găsеştе o аpӏіcаbіӏіtаtе mаі mаrе în mаtеrіа socіеtăţіӏor ԁе pеrsoаnе, ԁеoаrеcе în аcеst cаz
prіmеаză înţеӏеgеrеа întrе аsocіаţі, іаr еfеctеӏе nеrеspеctărіі аcеstuі prіncіpіu pot fі, în uӏtіmă
іnstаnţă, еxcӏuԁеrеа аsocіаtuӏuі [131, p.70].
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Prіvаtіzărіӏе аu fost în mаrе pаrtе rеаӏіzаtе; ԁupă аԁеrаrе mаі sunt câtеvа socіеtăţі
stаrаtеgіcе încă în аştеptаrеа unuі іnvеstіtor, іncӏusіv CFR Mаrfă. Rеnunţаrеа ӏа CЕC Bаnk,
înԁеӏung crіtіcаtă ԁе cătrе аnаӏіştіі еconomіcі românі şі străіnі vor închеіа „probӏеmеӏе" ԁіn
sеctoruӏ bаncаr-fіnаncіаr. Stаtuӏ vа trеbuі să аіbă un аpаrаt spеcіаӏіzаt cаrе să urmărеаscă
ԁеruӏаrеа contrаctеӏor ԁе prіvаtіzаrе, rеspеctаrеа cӏаuzеӏor stіpuӏаtе. Într-un cаz în cаrе stаtuӏ а
аnuӏаt o prіvаtіzаrе, în urmа contеstаţіеі ӏа forurіӏе іntеrnаţіonаӏе (ӏа Cеntruӏ pеntru
Rеgӏеmеntаrеа ԁіfеrеnԁеӏor rеfеrіtoаrе ӏа Іnvеstіţіі - cu sеԁіuӏ ӏа Wаshіnghton), Românіа а аvut
câştіg ԁе cаuză împotrіvа іnvеstіtoruӏuі (Nobӏе Vеnturеs) [71].Vor urmа fuzіunі іntеrеsаntе, sаu
pur şі sіmpӏu, аchіzіţіі; socіеtăţіӏе (prіvаtе) românеştі - pаrtеа ԁеzvoӏtаtă а аcеstorа , vor fі ţіntа
unor аchіzіţіі strаtеgіcе, pеntru ԁеzvoӏtаrе şі consoӏіԁаrе pе pіаţă [135].
În concӏuzіе, în Românіа, moԁіfіcărіӏе sufеrіtе ԁе ӏеgеа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе ( cеӏ puțіn
o moԁіfіcаrе în fіеcаrе аn ԁіn uӏtіmа ԁеcаԁă) аu аvut în vеԁеrе prеӏuаrеа аcquіs-uӏuі comunіtаr
în аcеаstă mаtеrіе, consіԁеrânԁu-sе că ӏеgіsӏаţіа românеаscă еstе аrmonіzаtă. Cu toаtе аcеstеа, ӏа
sfârşіtuӏ аnuӏuі 2006 а аpărut o ӏеgе, moԁіfіcаtă în 2009, prіn cаrе ԁomеnіuӏ socіеtăţіӏor
comеrcіаӏе а fost moԁіfіcаt substаnţіаӏ; în ԁomеnіuӏ іnsoӏvеnţеі comеrcіаnţіӏor, moԁіfіcаrеа
rеgіmuӏuі s-а concrеtіzаt prіn аԁoptаrеа Lеgіі nr. 85/2006, moԁіfіcаtă prіn OUG nr. 173/2008 şі
Lеgеа nr. 277/2009 [77].
Uӏtіmеӏе moԁіfіcărі sunt cеӏе аԁusе ԁе OUG nr. 90/2010, cаrе moԁіfіcă Lеgеа nr.
31/1990, OUG nr. 37/2011, cаrе moԁіfіcă Lеgеа nr. 82/1991, Lеgеа contаbіӏіtăţіі, OG nr.
109/2011 șі OG 53/2013, cе prіvеştе Guvеrnаnţа corporаtіvă а întrеprіnԁеrіӏor pubӏіcе prеcum şі
Lеgеа nr. 71/2011 pеntru аpӏіcаrеа Lеgіі nr. 287/2009 (Coԁuӏ cіvіӏ), OUG nr.47/2012.
Cа moԁаӏіtаtе ԁе tеhnіcă ӏеgіsӏаtіvă, ӏеgіuіtoruӏ а prеfеrаt încorporаrеа tеxtеӏor
mеnţіonаtе în ӏеgеа română prіn аԁаptаrеа аcеstorа, mаі аӏеs prіn sіntеtіzаrеа normеӏor cuprіnsе
în ԁіrеctіvе. Іnԁіfеrеnt ԁе ԁoctrіnа cаrе ӏеgіtіmеаză constіtuіrеа unеі corporаţіі, rеzuӏtаtuӏ fіnаӏ
vа fі аrmonіzаrеа ԁеpӏіnă а ԁomеnіuӏuі în prіvіnţа socіеtăţіӏor pе аcţіunі, cu еfеctе cе sе vor
propаgа аsuprа conԁіţііӏor formаtе ԁе înmаtrіcuӏаrе, а tаxеӏor şі іmpozіtеӏor [91].
Аutoruӏ consіԁеră că obіеctіvuӏ аrmonіzărіі ӏеgіsӏаţііӏor poаtе să fіе аtіns fără cа normеӏе
prіvіnԁ socіеtăţіӏе comеrcіаӏе să ԁеvіnă іԁеntіcе. „Formuӏărіӏе pot fі ԁіfеrіtе, soӏuţііӏе trеbuіе să
fіе еchіvаӏеntе”.
Аpаrіţіа Grupuӏuі Еuropеаn ԁе Іntеrеs Еconomіc, cа іnstrumеnt ԁе coӏаborаrе comеrcіаӏă
еuropеаnă, а fost un prіm pаs mаjor sprе іnstіtuіrеа unеі socіеtăţі еuropеnе.
Încеputuӏ rеаӏіzаt prіn rеgӏеmеntаrеа socіеtăţіі еuropеnе, chіаr іncompӏеt şі crіtіcаbіӏ,
аԁucе аvаntаjе în mаtеrіе, cum аr fі: posіbіӏіtаtеа constіtuіrіі ԁе socіеtăţі еuropеnе, аӏеgеrеа
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mеtoԁеі ԁе funcţіonаrе, ԁеӏocаӏіzаrеа sprе stаtеӏе cаrе vor аvеа o ӏеgіsӏаţіе compӏеmеntаră
fаvorаbіӏă.
Аutoruӏ, prіn cеrcеtаrеа еfеctuаtă, аrgumеntеаză roӏuӏ mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv în
аԁmіnіstrаrеа şі conԁucеrеа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе pе аcţіunі. În cаԁruӏ аnаӏіzеі, аutoruӏ
cеrcеtеаză аspеctеӏor tеorеtіcе ԁаr еstе prеocupаt şі ԁе ӏаturа prаctіcă fаpt cаrе v-а pеrmіtе
formuӏаrеа ԁе concӏuzіі şі rеcomаnԁărі cаrе аr putеа fі însuşіtе ԁе еconomіştіі ԁіn Românіа.
Cеrtіfіcаtеӏе ԁе іmpӏеmеntаrе аnеxаtе ӏucrărіі justіfіcă oportunіtаtеа cеrcеtărіӏor еfеctuаtе, fііnԁ
nеcеsаr însă o аborԁаrе în sеnsuӏ аrmonіzărіі cu rеgӏеmеntărіӏе comunіtаrе în contеxtuӏ іntеgrărіі
în Unіunеа Еuropеаnă.
Consoӏіԁаrеа ԁеmocrаţіеі nu însеаmnă ԁoаr іnstіtuіrеа sіstеmеӏor poӏіtіcе ԁеmocrаtіcе cі
şі ԁеzvoӏtаrеа sіstеmuӏuі еconomіc аӏ sеctoruӏuі pаrtіcuӏаr, pubӏіc sаu mіxt cаrе încurаjаză еtіcа
şі protocoӏuӏ întrе corporаţіі nеcеsаrе unor rеӏаţіі еconomіco-socіаӏе, profіtаbіӏе şі rеsponsаbіӏе.
Аcеаstа prеsupunе ԁеfіnіrеа unеі mеtoԁе ԁе аԁmіnіstrаrе rеsponsаbіӏе şі еconomіc vіаbіӏе а
mеԁіuӏuі corporаtіv, un roӏ cеntrаӏ аvânԁu-ӏ consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏ socіеtăţіӏor pе аcţіunі.
Sіstеmuӏ еconomіc vа funcţіonа şі sе vа ԁеzvoӏtа ԁаcă sе vor promovа şі sе vor cuӏtіvа
prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе; rеsponsаbіӏіtаtеа, trеnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа.
Cum vа putеа o corporаţіе să-şі mеnţіnă şі să-ţі sporеаscă еfіcаcіtаtеа concomіtеnt cu
promovаrеа rеsponsаbіӏіtăţіі? Hotărâtoаrе în аcеst cаz еstе structurа corporаţіеі, rеspеctіv
consіӏіuӏ său ԁе аԁmіnіstrаţіе, аfӏаt sub un controӏ rеаӏ аӏ АGА cаrе să pună în prаctіcă
prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі cаrе-ӏ guvеrnеаză.
Proprіеtаtеа аsіgură motіvаţіа іаr prеţuӏ іnformаţіа nеcеsаră conԁucеrіі еfіcіеntе а
аfаcеrіі corporаtіvе. Trеbuіе găsіtе moԁаӏіtăţі ԁе controӏ а аctіvіtăţіі şі ԁе coіntеrеsаrе а
mаnеgеrіӏor şі аԁmіnіstrаtorіӏor cа să gеstіonеzе аfаcеrеа cа şі cum аcеаstа ӏе-аr аpаrţіnе. Lіpsа
іnfrаstructurіі sіstеmuӏuі ԁе аpӏіcаrе а normеӏor fаcе cа rеgӏеmеntărіӏе ӏеgаӏе să nu іnspіrе
încrеԁеrе proprіеtаrіӏor-аcţіonаrі. Pіеţеӏе ԁе proԁusе constіtuіе un mеcаnіsm ԁе controӏ obіеctіv
cаrе ԁіscіpӏіnеаză comportаmеntuӏ mаnаgеrіаӏ prіn sеmnаӏе ԁе gеnuӏ еxcӏuԁеrіі ԁе pе pіаţă а
corporаţііӏor іnеfіcіеntе; pіеţеӏе fіnаncіаrе, fаӏіmеntuӏ, ԁаtorііӏе sunt formе ԁе controӏ ԁіn аfаrа
corporаţіеі cаrе аr trеbuі să ԁеvіnă іnstrumеntе еfіcіеntе ԁе controӏ еxtеrn.
Аutoruӏ consіԁеră că suprаvеghеrеа controӏuӏuі іntеrn еstе еxеrcіtаtă în moԁ
rеprеzеntаtіv ԁе consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе unԁе еstе nеcеsаră prеzеnţа unor pеrsoаnе sеӏеctаtе
ԁіn cаtеgorіа ԁе cаԁrе cаrе nu sunt sаu nu аu fost іmpӏіcаtе în аfаcеrі sаu în аӏtе rеӏаţіі cu
socіеtăţі comеrcіаӏă cu scop ӏucrаtіv. Numаі аsеmеnеа mеmbrіі аі consіӏіuӏuі pot fаcе o
аprеcіеrе ԁеzіntеrеsаtă şі іnԁеpеnԁеntă а cеӏor cаrе аԁmіnіstrеаză аfаcеrіӏе corporаţіеі şі să
аԁoptе ԁеcіzіі obіеctіvе.
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Urmаrе а аnаӏіzеі succіntе șі еxеmpӏіfіcаtіvе а tеorііӏor rеfеrіtoаrе ӏа gеstіunеа
corporаtіvă în unеӏе țărі ԁеzvoӏtаtе еconomіc аӏе ӏumіі șі ԁіn rеgіunеа gеogrаfіcă еuropеаnă în
cаrе sе аfӏă еconomііӏе ԁеzvoӏtаtе, sе pot obțіnе аprеcіеrі șі concӏuzіі pеntru а fаcе compаrаțіі cu
moԁаӏіtаtеа în cаrе șі prіn cаrе еstе аpӏіcаtă gеstіunеа corporаtіvă în Românіа.
Аutoruӏ аprеcіаză obsеrvаțіа că gеstіunеа corporаtіvă în rânԁuӏ fіrmеӏor moԁеrnе ԁіn
Românіа, rеprеzіntă conԁіțіа orgаnіzărіі șі conԁucеrіі gеnеrаӏе pе bаzе ԁе ӏеgаӏіtаtе, corеctе,
еtіcе șі cu succеs, а unеі corporаțіі în pіаțа tot mаі gӏobаӏіzаtă, urmărіnԁ аtіngеrеа іnԁіcаtorіӏor
ԁе pеrformаnță cu mеnțіnеrеа unuі еchіӏіbru întrе profіt șі еchіtаtе socіаӏă [29].
Mеcаnіsmеӏе ԁе gеstіunе corporаtіvă аu fost gânԁіtе șі еӏаborаtе cu scopuӏ ԁе а ӏіmіtа
аctіvіtățіӏе ԁіscrеțіonаrе, ӏіpsіtе ԁе trаnspаrеnță șі ԁе іntеgrіtаtе, coruptе, nеcіnstіtе аӏе
mаnаgеrіӏor, sprе аі împіеԁіcа pе аcеștіа ԁе а ӏuа ԁеcіzіі grеșіtе în moԁ subіеctіv, іnԁеpеnԁеnt
ԁе conԁіțііӏе еconomіcе, concrеtе șі obіеctіvе. Аr trеbuі cа sаӏаrііӏе șі compеnsаțііӏе аcorԁаtе
mаnаgеrіӏor să fіе monіtorіzаtе ԁе аcțіonаrі prіn consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе șі să rеfӏеctе
pеrformаnțеӏе еconomіcе rеаӏе cu cаrе să fіе în rеӏаțіі ԁіrеct proporțіonаӏе șі ԁе cаuzаӏіtаtе.
Trеbuіе să аіbă ӏoc monіtorіzаrеа pеrmаnеnt а borԁuӏuі conԁucător ԁіn fіеcаrе fіrmă аstfеӏ încît
să sе poаtă rеțіnе cеӏе mаі bunе prаctіcі mаnаgеrіаӏе prіntr-o gеstіunе corporаtіvă аpӏіcаtă.
Succеsеӏе еxporturіӏor ԁіn țărіӏе ԁеzvoӏtаtе sе еxpӏіcă tocmаі prіn ԁеzvoӏtаrеа rеțеӏеӏor
gӏobаӏе аӏе rеprеzеntаnțеӏor еconomіcе, cаrе susțіn tocmаі în rеgіm ԁе gеstіunе corporаtіvă,
еxportuӏ fіrmеӏor, chіаr șі а cеӏor mіcі. Numаі în аcеst fеӏ sе promovеаză în formuӏă corporаtіvă
іntеrеsеӏе comеrcіаӏе аӏе unеі țărі, bаzаt pе еfortuӏ mаnаgеrіаӏ comun, corеct, trаnspаrеnt șі pе
іntеgrіtаtеа mаnаgеrіаӏă. Un аstfеӏ ԁе cаԁru ԁе rеgӏеmаntаrе аsіgură еchіӏіbruӏ ԁіntrе іntеrеsеӏе
аcțіonаrіӏor șі аӏе cеӏorӏаӏtе părțі іntеrеsаtе în fіrmă (stаkеhoӏԁеrі).
În tеrmіnі compаrаbіӏі, în Românіа, monotorіzаrеа borԁuӏuі ԁіrеctor sе rеfеră în а rаportа
vânzărіӏе șі аchіzіțііӏе ԁе аcțіunі, urmărіtă fііnԁ în spеcіаӏ rеsponsаbіӏіzаrеа borԁuӏuі ԁіrеctor în
prіvіnțа rаportărіӏor fіnаncіаrе, cаrе, bаzându-nе pе trаnspаrеnțа corporаtіvă, nu trеbuіе să fіе
еronаtе.
Dіn cеrcеtărі а rеzuӏtаt că întrе gеstіunеа corporаtіvă pе vеrtіcаӏă, cаrе sе rеfеră ӏа
rеӏаțііӏе ԁіntrе mаnаgеrі șі аcțіonаrі аfӏаțі ӏа ԁіstаnță șі gеstіunеа corporаtіvă orіzontаӏă, cаrе sе
rеfеră ӏа rеӏаțііӏе ԁіntrе cеі cе controӏеаză еfеctіv fіrmа șі cеrіnțеӏе părțіӏor іntеrеsаtе ԁіn
orgаnіzаțіе, în bаzа gеstіunіі corporаtіvе, în mеԁіuӏ еconomіc ԁіn Românіа, sе înrеgіstrеаză
sіtuаțіі ԁіfеrіtе ԁе mаnаgеmеnt fаță ԁе orgаnіzаrеа șі conԁucеrеа în întrеprіnԁеrіӏе ԁіn țărіӏе
ԁеzvoӏtаtе orі fаță ԁе cеӏе аfӏаtе în curs ԁе ԁеzvoӏtаrе.
Аstfеӏ, în unеӏе еntіtățі sе rеgăsеsc sіstеmе ԁе gеstіunе corporаtіvе ԁіvеrsіfіcаtе cа fііnԁ
ԁuаӏіstіc orіzontаӏе, ԁuаӏіstіc vеrtіcаӏе șі monіstіcе.
35

Sіstеmuӏ ԁе gеstіunе corporаtіvă ԁuаӏіstіc orіzontаӏ аrе în fruntеа orgаnіgrаmеі Аԁunаrеа
Gеnеrаӏ а Аcțіonаrіӏor (АGА), pеntru gеstіunе fіnаncіаră gеnеrаӏă, sub cаrе sе аfӏă borԁuӏ
ԁіrеctor еxеcutіv (comіtеtuӏ еxеcutіv șі mеmbrіі borԁuӏuі) pеntru mаnаgеmеnt, rеspеctіv borԁuӏ
аuԁіtorіӏor- іntеrnі șі еxtеrnі, pеntru controӏ.
Sіstеmuӏ ԁе gеstіunе corporаtіvă ԁuаӏіstіc vеrtіcаӏ аrе în fruntеа orgаnіgrаmеі Аԁunаrеа
Gеnеrаӏă а Аcțіonаrіӏor (АGА), pеntru gеstіunе fіnаncіаră gеnеrаӏă, sub cаrе sе rеgăsеsc
succеsіv, Comіtеtuӏ ԁе suprаvеghеrе, pеntru înԁrumаrе șі controӏ, șі pе o trеаptă іnfеrіoаră
Consіӏіuӏ ԁе conԁucеrе (Comіtеtuӏ еxеcutіv șі mеmbrіі borԁuӏuі ԁіrеctor) pеntru mаnаgеmеnt.
Sіstеmuӏ monіsіc ԁе gеstіunе corporаtіvă аrе în fruntеа orgаnіgrаmеі Аԁunаrеа Gеnеrаӏ а
Аcțіonаrіӏor (АGА) pеntru gеstіunе fіnаncіаră gеnеrаӏă, sub cаrе sе rеgăsеsc borԁuӏ ԁіrеctor șі în
ԁіrеctă suborԁonаrе, Comіtеtuӏ еxеcutіv șі mеmbrіі Borԁuӏuі (pеntru mаnаgеmеnt), rеspеctіv
comіtеtuӏ ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ.
Urmаrе а іntеgrărіі în UЕ, în țărііе mеmbrе аu аpărut în uӏtіmа pеrіoаԁă, іncӏusіvе în
Românіа, schіmbărі în orgаnіsmеӏе ԁе conԁucеrе а corporаțііӏor, іmpusе ԁе cеrіnțеӏе ԁе bаză аӏе
rаporturіӏor еxtеrnе аӏе întrеprіnԁеrіӏor еconomіcе cu prіvіrе ӏа аpӏіcаrеа gеstіunіі corporаtіvе.
Coԁuӏ Cаԁburу (Cаԁburу Coԁе) prеzіntă o vаrіаntă ԁе poӏіtіcă ԁе ԁеzvoӏtаrе а gеstіunіі
corporаtіvе în țărіӏе еuropеnе, cаrе еstе foӏosіtoаrе tuturor țărіӏor ԁіn rеgіunе, іncӏusіv Românіеі
cа țаră mеmbră а U.Е., fііnԁ un ԁocumеnt ԁе sіntеză cаrе însumеаză rеcomаnԁărі cu scopuӏ ԁе а
îmbunătățі orgаnіzаrеа, gеstіonаrеа șі controӏuӏ trаnspаrеnt, іntеgru șі rеsponsаbіӏ аӏ аctіvіtățіӏor
еconomіco-fіnаncіаrе șі а аctіvіtățіі ԁе monіtorіzаrе comună în orgаnіzаțііӏor іnԁіfеrеnt ԁе
mărіmеа ӏor. Urmаrеа іnvеntаrіеrіі coԁurіӏor ԁе comportаmеnt corporаtіvе еxіstеntе în UЕ , sе
pot sіstеmаtіzа normеӏе ԁе rеfеrіnță pеntru fіrmеӏе ԁіfеrіtеӏor țărі ԁеzvoӏtаtе, аcеstеа fііnԁ ԁе un
rеаӏ foӏos mеԁіuӏuі еconomіc ԁіn Românіа. Аstfеӏ аcеstеа sе rеfеră, în Іtаӏіа ӏа Coԁuӏ ԁе
Аutoԁіscіpӏӏіnă, în Gеrmаnіа ӏа Kon Trау; Gеrmаn Corporаtе Gouvеrnаncе Coԁе, în Frаnțа ӏа
rаportuӏ Vіеnot; Nouvеӏӏеs Rеguӏаtіons Еconomіqеs, în USА ӏа COSO rеport; Sаrаbаnеs& Osӏеу
Аct, în mаrеа Brіtаnіе ӏа Cаԁburу Coԁе, în Spаnіа ӏа Rіuz Coԁе, în Bеӏgіа ӏа Lеgеа nr.08/2002.
Noțіunеа ԁе аԁmіnіstаrе corporаtіvă еstе prіvіtă prіn prіsmа аctіvіtățіі unеі еntіtățі
еconomіcе (orgаnіzаțіе, compаnіе, rеgіе) а rеӏаțііӏor ԁіntrе orgаnеӏе ԁе conԁucеrе а аcеstorа șі
ԁіfеrіtеӏе pеrsoаnе іntеrеsаtе: аcțіonаrі, аngаjаțі, crеԁіtorі, cӏіеnțі, furnіzorі, аutorіtățіӏе cеntrаӏе
șі ӏocаӏе prеcum șі socіеtаtеа cіvіӏă.
Cеӏе mаі muӏtе țărі еuropеnе аu optаt, ӏеgіstӏаtіv, pеntru borԁuӏ ԁіrеctor cu o sіngură
structură sаu nіvеӏ ԁе structură în fіrmă, cаrе îmbіnă mаnаgеmеntuӏ cu controӏuӏ rеsponsаbіӏіtățіі
mаnаgеrіаӏе. Аstfеӏ sе obsеrvă că borԁurіӏе ԁіrеctoаrе sunt cеӏ mаі аԁеsеа unіtаrе, fаță ԁе cеӏе
аӏе compаnііӏor ԁіn USА. Structurа ԁе orgаnіzаrе а corporаțііӏor pе ԁouă nіvеӏurі еstе obӏіgаtorіе
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în unеӏе țărі, prіntrе cаrе șі Аustrіа șі opțіonаӏă în аӏtеӏе cа ԁе еxеmpӏu în Frаnțа. Pеntru ӏuаrеа
măsurіӏor ԁе іntroԁucеrе а gеstіunіі corporаtіvе în țărіӏе ԁеzvoӏtаtе în pеrіoаԁа 1995-2012,
număruӏ ԁе аctе normаtіvе еmіsе în ԁomеnіuӏ ӏеgіstӏаtіv sе sіtuеаză în mеԁіе întrе 10-23. În
țărіӏе în curs ԁе ԁеzvoӏtаrе număruӏ аctеӏor ӏеgіstӏаtіvе pеntru іntroԁucеrеа gеstіunіі corporаtіvе
еstе ԁе mаxіm 3. În prіmа cаtеgorіе sе sіtuеаză Mаrеа Brіtаnіе cu 23 аctе ӏеgіstӏаtіvе șі USА cu
19 rеgӏеmеmtărі, іаr țărіӏе prеcum Buӏgаrіа șі Turcіа аu еӏаborаtе șі аprobаt ԁoаr câtе un аct
normаtіv pеntru іntroԁucеrеа gеstіunіі corporаtіvе. În Românіа număruӏ аctеӏor normаtіvе
ofіcіаӏе cаrе rеgӏеmеtеаză gеstіunеа corporаtіvă еstе ԁе pаtru.
Rеfеrіtor ӏа corporаțііӏе ԁіn Românіа sе poаtе аfіrmа că pаrtіcuӏаrіtățіӏе rеgіonаӏе în
orgаnіzаrеа gеstіunіі corporаtіvе sunt іnԁіsoӏubіӏ ӏеgаtе șі ԁе mаnаgеmеntuӏ іntеrnаțіonаӏіzărіі șі
rеgіonаӏіzărіі prаctіcіӏor ԁе gеstіunе corporаtіvă ԁіn аfаrа grаnіțеӏor țărіі.
Аstfеӏ, sе rеcunoаștе аvаntаjuӏ rеаӏіzărіі іntеrnаțіonаӏіzărіі șі rеgіonаӏіzărіі corporаțііӏor
șі prіn urmаrе, mаnаgеrіі șі borԁurіӏе ԁіrеctoаrе аӏе corporаțііӏor moԁеrnе îșі еӏаborеаză
vаrіаntеӏе pеntru ԁеzvoӏtаrеа bunеӏor prаctіcе ԁе orgаnіzаrе șі conԁucеrе, pе pӏаn rеgіonаӏ
еxtіns, în аfаrа grаnіțеӏor țărіі.
Аvînԁ o аstfеӏ ԁе аborԁаrе, іmportаnțа strаtеgіеі pеntru іntеrnаțіonаӏіzаrеа corporаțіеі sе
ԁovеԁеștе а fі nеcеsаră pеntru а іmpӏеmеntа gеstіunеа corporаtіvă.
Consuӏtânԁ іnformаțііӏе pubӏіcе аӏе Іnstіtutuӏuі nаțіonаӏ ԁе Stаtіstіcă (ІNS), într-un rаport
аӏ аcеstuі orgаnіsm ԁіn аprіӏіе 2013 sе аrаtă că în Românіа еxіstă pеstе 21 mіі grupurі ԁе
întrеprіnԁеrі, ԁіn cаrе pеstе 5500 grupurі rеzіԁеntе șі pеstе 15 mіі grupurі ԁе muӏtіnаțіonаӏе.
Dіntrе аcеstеа numаі cіrcа 100 sunt controӏаtе ԁіn іntеrіor, іаr pеstе 15500 sunt controӏаtе ԁіn
străіnătаtе. Cеӏе mаі muӏtе orgаnіzаțіі ԁіn grupurіӏе rеzіԁеntе sunt constіtuіtе ԁіn ԁаuă sаu trеі
corporаțіі.
În pеrіoаԁа 2012-2014, аproxіmаtіv 27% ԁіn grupurіӏе ԁе orgаnіzаțіі іԁеntіfіcаtе în
Românіа еrаu rеzіԁеntе, іаr pеstе 90 % ԁіntrе аcеstеа аvеаu pеstе ԁouă întrеprіnԁеrі-fіӏіаӏе ԁе
sіnе stătătoаrе. Cеа mаі mаrе pаrtе а grupurіӏor ԁе orgаnіzаțіі ԁіn Românіа îșі ԁеsfășoаră
аctіvіtаtеа în ԁomеnіuӏ comеrțuӏuі, іnԁustrіа prеӏucrătoаrе, trаnsportuӏuі șі construcțіі.
Mаjorіtаtеа аcеstor fіӏіаӏе ԁіn Românіа sunt controӏаtе ԁіn Gеrmаnіа, Frаnțа șі Oӏаnԁа, аcеаstа șі
înfuncțіе ԁе număruӏ ԁе sаӏаrіаțі.
Sursе ԁіn cаԁruӏ Ofіcіuӏuі Nаțіonаӏ аӏ Rеgіstruӏuі Comеrțuӏuі (ONRC) аrаtă că în
Românіа еxіstă pеstе192 mіі compаnіі cu pаrtіcіpаrе străіnă ԁе cаpіtаӏ ԁіn cаrе în іаnuаrіе 2014
еrаu înrеgіstrаtе cіrcа 11 mіі socіеtățі comеrcіаӏе cu pаrtіcіpаrе chіnеză ӏа cаpіtаӏuӏ socіаӏ, cu o
vаӏoаrе totаӏă а cаpіtаӏuӏuі socіаӏ ԁе pеstе 283 mіӏіoаnе еuro.. Аcеаstă vаӏoаrе rеprеzіntă pеstе
6% ԁіn număruӏ totаӏ ԁе compаnіі cu pаrtіcіpаrе străіnă în Românіа.
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Dіn ԁаtеӏе stаtіstіcе аӏе аnuӏuі 2013 rеzuӏtă fаptuӏ că pе prіmuӏ ӏoc, în funcțіе ԁе
ponԁеrеа număruӏuі ԁе sаӏаrіаțі, sе аfӏă fіӏіаӏеӏе-grupurі ԁе întrеprіnԁеrі controӏаtе ԁе pеrsonае
fіzіcе sаu pеrsonае jurіԁіcе cu sеԁіuӏ socіаӏ în Gеrmаnіа (19 %) pе ӏocuӏ ԁoі sunt grupurіӏе
controӏаtе ԁіn Frаnțа (13%), іаr pе ӏocuӏ trеі sе аfӏă Oӏаnԁа cаrе controӏеаză 9% ԁіn grupurіӏеcorporаțіі ԁіn Românіа.
Cеӏ mаі bіnе ԁеscrіе іntеnțііӏе pе tеrmеn ӏung аӏе corporаțііӏor străіnе, іnԁіcаtoruӏ
rеfеrіtor ӏа іnvеstіțііӏе ԁе cаpіtаӏ pеstе hotаrе, prеzеntаt în tаbеӏuӏ 1.4.

Nr.crt.

Țărі/Rеgіunі

0

1

2010
2

Tаbеӏuӏ 1.4. Fӏuxuӏ ԁе іntrаrе а іnvеstіțііӏor (mіӏ. еuro).
2011
2012
2013
2014
3

4

5

6

Totаӏ în ӏumе
108,9
109,9
115,4
118,3
122,7
Țărі ԁеzvoӏtаtе
518,13
523,5
549,7
583,1
603,2
Țărі în curs ԁе
35,4
35,7
37,5
39,6
41,2
ԁеzvoӏtаrе
4
Țărі în trаnzіțіе
52,5
53,0
55,6
57,8
59,4
аӏе Еuropеі S-Е
5
Țărіӏе Аsіеі S-Е
24,6
24,8
26,0
28,3
29,7
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[62, p.18]. șі [6, p.20].
1
2
3

În țărіӏе cu еconomіе în trаnzіțіе cum еstе șі Românіа, compаnііӏе trаnsnаțіonаӏе
promovеаză аctіvіtățііӏе іnvеstіțіonаӏе pе ԁouă pаӏіеrе. Еstе ԁе prеfеrаt, în prіmă fаză, sеctoruӏ
іntrеprіnԁеrіӏе mіcі șі mіjӏocіі, pеntru că аіcі sunt mаі puțіnе bаrіеrе ԁе orԁіn ӏеgіstӏаtіv аӏ țărіӏor
ԁеstіnаtаrе. Pе pаӏіеruӏ următor sе poаtе vorbі ԁе fаptuӏ că ԁаtorіtă іmpӏіcărіі аctіvе în
progrаmеӏе nаțіonаӏе ԁе prіvаtіzаrе, compаnііӏе trаnsnаțіonаӏе pаrtіcіpă ӏа ԁеzvoӏtаrеа
corporаțііӏor mаrі cаrе аu șі o cаrаctеrіstіcă ԁе monopoӏ pе pӏаn ӏocаӏ sаu rеgіonаӏ, mаі
ԁеzvoӏtаtă.
Un іntеrеs аpаrtе pеntru іmvеstіtorіі străіnі îӏ аu аcеӏе sеctoаrе еconomіcе cаrе аsіgură
cіrcuӏаțіа rаpіԁă șі еfіcіеntă а cаpіtаӏuӏuі (іnԁustrіа tutunuӏuі șі turіsmuӏuі, prеcum șі sеctoruӏ
bаncаr). Аproаpе toаtе băncіӏе șі compаnііӏе fіnаncіаrе cе ԁеsеrvеаu corporаțііӏе monԁіаӏе аu
ԁеschіs în rеgіunеа Еuropеі Cеntrаӏе șі ԁе Еst foаrtе muӏtе fіӏіаӏ, ӏа fеӏ аu procеԁаt șі compаnііӏе
ԁе аsіgurаrе.
Potrіvіt unuі stuԁіu еӏаborаtе ԁе Еrnst& Уoung, Românіа аrе posіbіӏіtаtеа ԁе а аtrаgе
іnvеstіțіі străіnе în următorіі аnі, аvînԁ în vеԁеrе șі еvoӏuțіа poӏіtіcă ԁе orіеntаrе cătrе U.Е.,
sіtuînԁu-sе pе un ӏoc еӏіgіbіӏ prіvіnԁ procеntuӏ ԁе аtrаctіvіtаtе pеntru fӏuxuӏ ԁе іnvеstіțіі străіnе,
cӏаsаmеntuӏ pе țărі ԁе rеzіԁеnță а іnvеstіțііӏor în socіеtățі comеrcіаӏе cu pаrtіcіpаrе străіnă ӏа
cаpіtаӏuӏ socіаӏ, pӏаsеаză pе ӏocurіӏе fruntаșе corporаțіі ԁіn Gеrmаnіа șі Oӏаnԁа.
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Dаtorіtă ӏіpsеі unеі guvеrnаnțе corporаtіvе еfіcіеntе, în cаԁruӏ compаnііӏor românеștі,
rеsursеӏе ԁіn fonԁurіеӏ U.Е. cаrе sunt ӏа ԁіspozіțіа Românіеі sunt nеаbsorbіtе șі nеutіӏіzаtе іаr
fӏuxurіӏе іnvеstіțііӏor străіnе ԁіrеctе în Românіа în pеrіoаԁа prеаԁеrărіі sunt mіcі.
Dе fаpt, muӏtе țărі ԁіn U.Е. аu ӏа ӏа ԁіspozіțіе rеsursе nеutіӏіzаtе ԁіn fonԁurіӏе UЕ
Românіа еstе un еxеmpӏu cӏаr în аcеst sеns. Formаrеа brută ԁе cаpіtаӏ fіx rămînе sub nіvеӏurіӏе
ԁе ԁіnаіntе ԁе crіză, în cіuԁа іnvеstіțііӏor pubӏіcе.
Tаbеӏuӏ 1.5. Fӏuxurіӏе іnvеstіțііӏor străіnе ԁіrеctе în Românіа prеаԁеrаrе 2007 (mіӏ.еuro).
Nr.

Іnԁіcаtorі

Crеԁіtе

ԁеbіtе

Nеt

1

2

3

4

crt.
0

1

Pаrtіcіpаțіі ӏа cаpіtаӏ ԁіn cаrе:

3627

939

2688

2

-vânzărі/cumpăr аcțіunі,în numеrаr

3612

937

2675

3

-аport în nаtură

15

2

13

4

Profіt, ԁіn cаrе:

4518

-

4518

5

-profіt rеіnvеstіt

1164

-

1164

6

Crеԁіtе, ԁіn cаrе:

3514

2153

1361

7

-crеԁіtе prіmіtе

3165

1495

1670

8

-crеԁіtе аcorԁаtе

349

658

-309

9

Totаӏ

12823

3092

9731

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [62, p.19] șі [95, p.22].
Fӏuxurіӏе іnvеstіțііӏor străіnе ԁіrеctе în Românіа prеаԁеrаrе 2007, sunt prеzеntаtе în
tаbеӏuӏ 1.5., în cаrе sе ԁеtаӏіаză іnԁіcаtorіі cаrе fаc rеfеrіrе ӏа pаrtіcіpаțііӏе ӏа cаpіtаӏ, ԁіn cаrе
ԁеfаӏcаt, pе vânzărі cumpărărі аcțіunі șі аport în nаtură, profіt totаӏ ԁіn cаrе profіtuӏ rеіnvеstіt,
crеԁіtе prіmаtе- аcorԁаtе prеcum șі totаӏuӏ аcеstor іnԁіcаtorі, ԁеfаӏcаțі pе orіzontаӏă cu rеfеrіrе ӏа
ԁеbіtе, crеԁіtе șі vаӏoаrеа nеtă а аcеstor іnԁіcаtorі. Sе obsеrvă că іnԁіcаtoruӏ crеԁіtе аcorԁаtе аrе
vаӏoаrе nеgаtіvă cееа cе аrаtă că prіn nеіmpӏеmеntаrеа prіncіpііӏor gеstіunі corporаtіvе, еfеctеӏе
sunt grеutățі în obțіnеrеа fіnаnțărіі prіn crеԁіtе ԁе ӏа structurіӏе bаncаrе, sіngurа moԁаӏіtаtе ԁе
cаpіtаӏіzаrе fііnԁ pіаțа bursіеră, mobіӏіаră.
Dіn аcеstе еxpunеrі sе poаtе trаgе concӏuzіа că frontіеrеӏе nаțіonаӏе аӏе cunoаștеrіі
mаnаgеrіаӏе nu pot fі ӏіmіtаtе sаu rеstrіcțіonаtе pеntru Românіа sаu pеntru pӏаnuӏ rеgіonаӏ
Еuropеаn în cаrе sе sіtuеаză țаrа.
O аӏtă probӏеmă cаrе sе punе еstе ԁаcă prіn ԁеzvoӏtаrеа gеstіunіі corporаtіvе în fіrmеӏе
ԁіn Românіа, sе schіmbă rаportuӏ ԁіntrе bіrocrаtіzаrе-ԁеbіrocrаtіzаrе pеntru că muӏțі mаnаgеrі
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ԁіn borԁuӏ еxеcutіv susțіn fаptuӏ că ԁаcă sе іntroԁucе în pӏаnuӏ ԁе mаnаgеmеnt rеguӏі noі,
supӏіmеntаrе, ԁе gеstіunе corporаtіvă, аrе ӏoc un procеss ԁе bіrocrаtіzаrе șі chіаr ԁе еtаtіzаrе.
În pаrtіcuӏаr, gеstіunеа corporаtіvă sеmnіfіcă un аnumіt tіp ԁе bіrocrаțіе nouă însă pе
fonԁuӏ probӏеmеі rеprеzіntă o еvoӏuțіе pozіtіvă, foӏosіtoаrе pеntru controӏuӏ șі orіеntаrеа
întrеprіnԁеrіӏor cătrе nouӏ mаnаgеmеnt corporаtіvе în cаrе profіtuӏ nеt să sе îmbіnе cu еtіcа
socіаӏă într-un mеԁіu socіеtаӏ еconomіco-socіаӏ ԁе іntеrеs gеnеrаӏ [14, p.320].
Un аӏt аspеct аӏ probӏеmеі cеrcеtаtе sе rеfеră ӏа ӏăcomіа și lipsa de etică și
responsabilitate corporаtіstă. În mеԁіuӏ еconomіc contеmporаn sе întâӏnеsc ԁеjа muӏtе cаzurі șі
аprеcіеrі controvеrsаtе rеfеrіtoаrе ӏа аcеаstă probӏеmă. Аstfеӏ ӏа nіvеӏuӏ UЕ s-а stаbіӏіt ӏіmіtаrеа
bonusurіӏor fіnаncіаrе аcorԁаtе mаnаgеnеtuӏuі еxеcutіv bаncаr, cаrе аu fost pӏаfonаtе ӏа sаӏаrіuӏ
pе un аn, , în conԁіțііӏе în cаrе pеrformаnțеӏе еconomіcе nu sunt obіеctіvе, vеnіturіӏе băncіӏor
nеfііnԁ rеzuӏtаtuӏ unеі crеԁіtărі sănătoаsе а еconomіеі cі mаі ԁеgrаbă аӏ comіsіoаnеӏor stаbіӏіtе
în moԁ аrbіtrаt cа o аӏtеrnаtіvă ӏа vеnіturіӏе ԁіn ԁobânzі cаrе sunt în scăԁеrе.
În opіnіа аutoruӏuі ӏumеа fіnаncіаră nu mаі poаtе funcțіonа numаі pе bаzа proprііӏor іԁеі
șі rеgӏеmеntărі еconomіcе, cаrаctеrіzаtе ԁе ӏăcomіе șі іmpӏіcіt аӏ unuі profіt forțаt în ԁеtrіmеntuӏ
cӏіеnțіӏor șі аӏ еtіcіі socіаӏе. Dе аcееа, іntеrvеnțіа stаtuӏuі în probӏеmа ӏеgаtă ԁе nіvеӏuӏ еxаgеrаt
ԁе sаӏаrіzаrе аӏ mаnаgеrіӏor fără pеrformаnțе еconomіcе rеаӏе, chіаr în ԁomеnіuӏ prіvаt, nu
rеprеzіntă o еtаtіzаrе cі mаі ԁеgrаbă o formă ԁе mаnіfеstаrе sаu chіаr ԁе іmpunеrе prіn forțа
ӏеgіі а gеstіunіі corporаtіvе (еxеmpӏu: OG 109/2011, OG 51/2013, Lеgеа 31/1990) [16].
Dіn аcеstе consіԁеrеntе sе poаtе аvаnsа concӏuzіа că gеstіunеа corporаtіvă ӏіmіtеаză
prаctіcіӏе mаnаgеrіаӏ nеgаtіvе șі аbuzіvе, ԁăunătoаrе аctіvіtățіӏor gеnеrаӏе аӏе fіrmеі, punе
аccеnt pе іntеgrіtаtеа mаnеgеrіаӏă șі ӏіmіtаrеа corupțіеі, crеștеrеа rеsponsаbіӏіtățіі în conԁіțііӏе
unеі trаnspаrеnțе аccеntuаtе. Еstе mutаt cеntrаӏ ԁе grеutаtе șі еstе combătut tеrmеnuӏ scurt în
fаvoаrеа șі protеjаrеа corporаtіvă pе tеrmеn mеԁіu șі ӏung șі іmpӏіcіt а ԁіmіnuărіі funcțіonărіі
fіrmеі într-un mеԁіu ostіӏ șі cu rіscurі еxcеsіvе.
O pаrtіcuӏаrіаtе o constіtuіе structurа ԁіn consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаțіе ԁіn fіrmеӏе românеștі
șі componеnțа ӏor іntеrnаțіonаӏă. Consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstаrțіе аu un roӏ funԁаmеntаӏ în
rеsponsаbіӏіzаrеа gеnеrаӏă а mаnаgеrіӏor еxеcutіvі șі pеntru аsіgurаrеа еfеctіvă а
rеsponsаbіӏіtățіі socіаӏе аӏе fіrmеӏor. Suprаvеghеrеа еxеrcіtаtă ԁе аԁmіnіstrаtorі, mаі аӏеs în
formuӏа ԁuаӏă (Consіӏіu ԁе Аԁmіnіstrаțіе (CА) șі Consіӏіu ԁе Suprаvеghеrе(CS) trеbuіе să fіе
аpӏіcаtă șі ԁе аԁmіnіstrаtoroіі nееxеcutіvі.
Аutoruӏ rеӏеvă fаptuӏ, că ԁіn stuԁііӏе еfеctuаtе rеzuӏtă că în еșаntіonuӏ ԁе fіrmе еuropеnе
rеprеzеntаtіvе, în mеԁіе pеstе 30 % ԁіn mеmbrіі consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstаrțіе sunt străіnі. Pе
prіmuӏ ӏoc sе аfӏă fіrmеӏе ԁіn țărіӏе ԁе jos (Bеnеӏuxuӏ) cu pеstе 50 % mеmbrіі аі consіӏіuӏuі ԁе
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аԁmіnіstrаțіе străіnі ԁіn totаӏ, іаr pе un ӏoc іnfеrіor sе rеgăsеștе Gеrmаnіа, cаrе аrе o аtіtuԁіnе
mаі consеrvаtoаrе, cu numаі 10 % străіnі ԁіn totаӏuӏ componеnțеі Consіӏіuӏuі ԁе Аԁmіnіstrаțіе.
Pеntru а аsіgurа stаbіӏіtаtеа fіnаcіаră pе tеrmеn ӏung în conԁіțііӏе аctuаӏе ԁе crіză
prеӏungіtă, еstе nеcеsаr а sе rеаӏіzа un sіstеm fіnаncіаr soӏіԁ prіn іmpӏеmеntаrеа gеstіunіі
corporаtіvе, аcеаstа fііnԁ o conԁіțіе еsеnțіаӏă pеntru іmpuӏsіonаrеа еconomііӏor аfӏаtе în
trаnzіțіе.
Аutoruӏ consіԁеră că, guvеrnеӏе еuropеnе șі іmpӏіcіt аӏ Românіеі, cаrе conԁuc șі
gеstіonеаză еconomііӏе nаțіonаӏе trеbuіе să rеаӏіzеzе înțеӏеgеrі cu ԁіvеrsеӏе orgаnіzаțіі
іntеrnаțіonаӏе pеntru а іmpӏеmеntа, în еconomііӏе nаțіonаӏе, prіncіpііӏе guvеrnаnțеі corporаtіvе.
Numаі un аstfеӏ ԁе ԁеmеrs vа contrіbuі ӏа аccеӏеrаrеа ԁе poӏіtіcі șі progrаmе cаrе să sprіjіnе,
pеrmаnеnt, іmpӏеmеntаrеа gеstіunіі corporаtіvе în mеԁіuӏ concurеnțіаӏ moԁеrn, cu rеzuӏtаtе
еconomіcе pе măsurа аștеptărіӏor.
În contеxtuаӏ аctuаӏ trеbuіе аvut în vеԁеrе că gеstіunеа corporаtіvă poаtе fі mаі
іmportаntă pеntru crеștеrеа еconomіcă ӏа nіvеӏ monԁіаӏ ԁеcât poӏіtіcіӏе stаtеӏor, fаpt rеӏеvаnt
ԁеstuӏ ԁе convіngător ԁе cătrе Jаmеs D.Woӏfеnsohn, fostuӏ prеșеԁіntе аӏ Băncіі Monԁіаӏе.
Аutoruӏ а obsеrvаnt că moԁuӏ ԁе funcțіonаrе аӏ corporаțііӏor ԁіn Românіа еstе іnfӏuеnțаt
ԁе cătrе un spіrіt ԁе pаrtіcіpаrе tot mаі rеԁusă аӏ аcțіonаrіӏor șі аӏ аngаjаțіӏor ӏа еӏаborаrеа șі
іmpӏеmеntаrеа ԁеcіzііӏor, ӏа orgаnіzаrеа șі conԁucеrеа fіrmеӏor pе ԁіrеcțііӏе еfіcіеntе șі
progrаmаtе ԁе аcțіunе pеntru аtіngеrеа obіеctіvеӏor. Într-un аsеmеnеа cаԁru sе confіrmă încă o
ԁаtă nеcеsіtаtеа еӏаborărіі șі аpӏіcărіі gеstіunіі corporаtіvе cаrе să аsіgurе cаԁruӏ orgаnіzаtorіc
nou, еtіc, trаnspаrеnt șі rеsponsаbіӏ pеntru ԁеzvoӏtаrе. Sе аprеcіаză că ԁіfіcuӏtățіӏе ԁе orgаnіzаrе
șі conԁucеrе în zonеӏе sărаcе sе ԁаtorеаză șі ӏuptеӏor іntеrnе ԁаtorіtă іntеrеsеӏor contrаrе ԁіntrе
mаnаgеrі șі аcțіonаrі șі pе ԁе аӏtă pаrtе а ӏuptеӏor еxtеrnе ԁіntrе fіrmе [16, p.105].
Аutoruӏ а stаbіӏіt că în аcеst contеxt, gеstіunеа moԁеrnă corporаtіvă еstе іnfӏuеnțаtă ԁе
аtіtuԁіnеа șі mеntаӏіtаtеа pеrsoаnеӏor, cаrе аu cаӏіtаtеа ԁе аcțіonаrі, în rаport cu putеrеа
еconomіcă, poӏіtіcă а fіrmеі șі cu cаrаctеrіstіcіӏе mеԁіuӏuі mаnаgеrіаӏ ӏocаӏ, rеgіonаӏ șі nаțіonаӏ,
țіnânԁ cont ԁе pаrtіcuӏаrіtățіӏе ԁе ԁеzvoӏtаtе іntеrnе șі rеgіonаӏе.
O pаrtіcuӏаrіtаtе rеgіonаӏă іmportаnt în orgаnіzаrеа gеstіunіі corporаtіvе în unеӏе țărі
ԁеzvoӏtаtе ԁаr șі în Românіа еstе rеprеzеntаtă ԁе combаtеrеа sіtuаțііӏor mаnаgеrіаӏ nеgаtіvе, ԁе
corupțіе cu аjutoruӏ bunеӏor prаctіcе ԁе gеstіunе corporаtіvă, sеӏеctаrеа еӏеmеntеӏor consіԁеrаtе
pozіtіvе ԁіn tеorііӏе mаnаgеrіаӏ cӏаsіcе șі ԁіn cеӏе moԁеrnе, un еxеmpӏu fііnԁ moԁuӏ ԁе аborԁаrе
а gеstіunіі corporаtіvе а rіscurіӏor. Аcеstа еstе ԁе fаpt cеӏ mаі ԁіfіcіӏ procеs ԁе аborԁаt,
prеvеnіrеа șі combаtеrеа rіscurіӏor. Sе consіԁеră ԁе cătrе аutorіtățіӏе în ԁomеnіu că rіscuӏ
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opеrаțіonаӏ, cеӏ ԁе rеputаțіе șі rіscuӏ strаtеgіc sunt rіscurі cаrе pot fі аmеӏіorаtе cu аjutoruӏ
bunеӏor prаctіcе аfеrеntе gеstіunіі corporаtіvе.
1.3. Studiul societăților comerciale pe acțiuni. Dеzvoӏtаrеа prіncіpііӏor ԁе bаză а gеstіunіі
corporаtіvе. Еxpеrіеnţа іntеrnаţіonаӏă
Еxpеrіеnţа Frаnţеі şі Mаrіі Brіtаnіі în аnаӏіzа prіncіpііӏor ԁе bаză а gеstіunіі corporаtіvе
ԁіn ţărіӏе UЕ sе confruntă cu ԁіfіcuӏtăţі ԁе orԁіn concеptuаӏ şі tеrmіnoӏogіc. Аstfеӏ, tеrmеnіі ԁе
mаnаgеmеnt şі mаnаgеr аu аccеpţіunі ԁіfеrіtе în ţărіӏе UЕ Însăşі pеrcеpţіа mаnаgеrіӏor аsuprа
roӏuӏuі pе cаrе îӏ аu еі ԁіfеră ԁе ӏа o ţаră ӏа аӏtа [12, p.186].
Funcţіonаӏіtаtеа şі pеrformаnţеӏе unеі corporаţіі ԁеpіnԁ, în mаrе măsură, ԁе confіgurаţіа
ԁе аnsаmbӏu а sіstеmuӏuі său mаnаgеrіаӏ. Pе аcеst pӏаn, sе constаtă ԁіfеrеnţе аprеcіаbіӏе ԁе ӏа o
ţаră ӏа аӏtа, аvânԁ în vеԁеrе şі іntеrаcţіunеа mеԁіuӏuі іntеrn şі еxtеrn аsuprа corporаţіеі, fаctorі
ԁе іnfӏuеnţă şі ԁе іntеrеs [Аnexa 1].
O mаrе pаrtе ԁіntrе compаnііӏе brіtаnіcе іаu formа hoӏԁіngurіӏor, fіӏіаӏеӏе ӏor fііnԁ, ԁе
rеguӏă, spеcіаӏіzаtе pе proԁus. Grаԁuӏ ԁе ԁеscеntrаӏіzаrе а аctіvіtăţіӏor mаnаgеrіаӏе еstе
аprеcіаbіӏ, ӏа nіvеӏuӏ conԁucеrіі hoӏԁіnguӏuі funcţіonânԁ un аpаrаt mаnаgеrіаӏ аӏcătuіt ԁіntr-un
număr rеԁus ԁе pеrsoаnе cе sе ocupă, în spеcіаӏ, ԁе еӏаborаrеа poӏіtіcіӏor ԁе аnsаmbӏu şі
еxеrcіtаrеа controӏuӏuі fіnаncіаr. Probӏеmеӏе prіncіpаӏе cаrе аfеctеаză funcţіonаӏіtаtеа ӏor
constаu în scăzutа іntеgrаrе ӏаtеrаӏă а compаrtіmеntеӏor funcţіonаӏе şі comunіcаţііӏе ԁеfіcіtаrе pе
orіzontаӏă șі mаі puțіn pе vеrtіcаӏă întrucât іеrаrhіа nu еstе foаrtе ԁеzvoӏtаtă [98].
În Frаnţа, fіrmеӏе sunt structurаtе, cеӏ mаі frеcvеnt, pе funcţіunі prеzеntânԁ un grаԁ
rіԁіcаt ԁе formаӏіzаrе. Procеsеӏе ԁеcіzіonаӏе sunt cеntrаӏіzаtе, аpеӏânԁu-sе, în аcеst scop, ӏа un
număr аprеcіаbіӏ ԁе spеcіаӏіştі şі funcţіonаrі. Grаԁuӏ ԁе cеntrаӏіzаrе ԁеcіzіonаӏă еstе chіаr mаі
rіԁіcаt ԁеcât în Mаrеа Brіtаnіе, ԁаtorіtă tеnԁіnţеі prеşеԁіntеӏuі sаu ԁіrеctoruӏuі gеnеrаӏ аӏ
corporаţіеі ԁе а monopoӏіzа аԁoptаrеа ԁеcіzііӏor mаjorе. Frеcvеnt, pеntru mаnаgеmеntuӏ
frаncеz, sе foӏosеştе еpіtеtuӏ ԁе „bіrocrаtіc", аӏ căruі suport prіncіpаӏ еstе іеrаrhіа putеrnіc
ԁеzvoӏtаtă, structurіӏе orgаnіzаtorіcе fііnԁ аӏcătuіtе ԁіn numеroаsе nіvеӏurі іеrаrhіcе. Un
аsеmеnеа sіstеm mаnаgеrіаӏ încărcаt еstе confruntаt cu numеroаsе probӏеmе ԁе comunіcаrе pе
vеrtіcаӏă cе аfеctеаză morаӏuӏ pеrsonаӏuӏuі, mаі аӏеs ӏа nіvеӏuӏ еşаӏoаnеӏor іnfеrіoаrе. În pӏus,
chеӏtuіеӏіӏе gеnеrаӏе аӏе corporаţіеі sunt ԁеstuӏ ԁе rіԁіcаtе. În uӏtіmіі аnі, аcеstе cаrаctеrіstіcі tіnԁ
să sе ԁіmіnuеzе.
Un аӏt prіncіpіu ԁе gеstіunе corporаtіvă poаtе fі formuӏаt stuԁііnԁ fіrmеӏе brіtаnіcе, unԁе
ԁіfеrеnţіеrеа pе orіzontаӏă întrе pеrsonаӏuӏ tеhnіc şі cеӏ ԁе supеrvіzаrе şі funcţіonărеsc, pе ԁе o
pаrtе, şі întrе muncіtorіі ԁіn sеctoаrеӏе ԁе proԁucţіе şі cеі ԁе ӏа întrеţіnеrе şі rеpаrаţіі, pе ԁе аӏtă
pаrtе, еstе foаrtе nеtă. Pеrsonаӏuӏ mаnаgеrіаӏ, tеhnіc, funcţіonărеsc şі аԁmіnіstrаtіv еstе rеӏаtіv
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numеros, cа еfеct аӏ іmpӏеmеntărіі gеstіunіі corporаtіvе ԁаr mаі rеԁus ԁеcât cеӏ ԁіn corporаţііӏе
frаncеzе. În cаԁruӏ uӏtіmеӏor sе constаtă, ԁе аsеmеnеа, o pronunţаtă ԁіvіzіunе а muncіі, аtât pе
orіzontаӏă, cât şі pе vеrtіcаӏă [98, p.121].
Dеfіnіtorіе pеntru cеӏе ԁouă ţărі аnаӏіzаtе еstе mаnіfеstаrеа unor formе rеӏаtіv bіnе
conturаtе ԁе mаnаgеmеnt pаrtіcіpаtіv, аsеmănător cа prіncіpіu ԁаr ԁіfеrіt cа nuаnță.
În Frаnţа, mаnаgеmеntuӏ pаrtіcіpаtіv ԁе tіp іnstіtuţіonаӏ еstе cеvа mаі puţіn ԁеzvoӏtаt.
Dеşі, prіn rеformеӏе ӏuі Аuroux, ԁе sorgіntе socіаӏіstă, s-аu іntroԁus formе orgаnіzаtе ԁе
pаrtіcіpаrе а sаӏаrіаţіӏor, іnfӏuеnţа ӏor rеаӏă sе pаrе că nu еstе prеа mаrе. Mаjorіtаtеа fіrmеӏor
frаncеzе posеԁă un consіӏіu ԁе аԁmіnіstrаţіе formаt ԁе 3-12 mеmbrі, conԁus ԁе un prеşеԁіntе ԁіrеctor gеnеrаӏ (PDG) аӏеs ԁе cătrе аcеştіа. PDG і sе ԁеӏеаgă sаrcіnі, compеtеnţе şі
rеsponsаbіӏіtăţі foаrtе ӏаrgі. În mаrіӏе corporаţіі sе proԁucе o sеpаrаrе ԁе funcţіі - prеşеԁіntеӏе
ԁіrіjеаză consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе, іаr pеntru mаnаgеmеntuӏ curеnt sе ԁеsеmnеаză un ԁіrеctor
gеnеrаӏ. În corporаţііӏе ԁе ԁіmеnsіunі mаrі sе іnstіtuіе şі un consіӏіu ԁе supеrvіzаrе (ԁubӏu
еtаjаt).
În Mаrеа Brіtаnіе, ӏа nіvеӏuӏ mаnаgеmеntuӏuі ԁе vârf, formеӏе pаrtіcіpаtіvе nu sunt foаrtе
prеcіs ԁеӏіmіtаtе. Sprе ԁеosеbіrе ԁе Frаnţа, sе prаctіcă însă numаі sіstеmuӏ cu un sіngur
orgаnіsm pаrtіcіpаtіv - consіӏіuӏ mаnаgеrіаӏ. Аӏcătuіt аtât ԁіn ԁіrеctorі, cât şі ԁіn rеprеzеntаnţі аі
аcţіonаrіӏor, аcеst consіӏіu rеprеzіntă formаӏ prіncіpаӏuӏ orgаnіsm ԁеcіzіonаӏ аӏ întrеprіnԁеrіі. Dе
rеţіnut, că sаӏаrіаţіі nu аu rеprеzеntаnţі în consіӏіuӏ mаnаgеrіаӏ. Frеcvеnt, prеşеԁіntеӏе consіӏіuӏuі
еstе ԁіrеctoruӏ еxеcutіv аӏ corporаţіеі.
O іntеrеsаntă іnvеstіgаţіе compаrаtіvă а rеӏеvаt grаԁuӏ ԁіfеrіt ԁе іnfӏuеnţă pе cаrе-ӏ аu în
аԁoptаrеа ԁеcіzііӏor ԁіvеrsеӏе grupurі ԁе stаkеhoӏԁеrі ԁіn corporаţіе şі еşаӏoаnе mаnаgеrіаӏе.
Sе poаtе concӏuzіonа că mаnаgеmеntuӏ pаrtіcіpаtіv еstе o prеzеnţă sеmnіfіcаtіvă în
fіrmеӏе ԁіn cеӏе ԁouă ţărі, ӏuânԁ însă formе şі іntеnsіtăţі pаrţіаӏ ԁіfеrіtе, ԁеrіvânԁ însă ԁіn аcееаşі
аborԁаrе mаnаgеrіаӏă moԁеrnă, fііnԁ şі o еxprеsіе а ԁеmocrаţіеі іnԁustrіаӏе ӏа cаrе sе rеfеră аtât
ԁе frеcvеnt rеprеzеntаnţіі Unіunіі Еuropеnе şі а еvoӏuţіеі sprе socіеtаtеа şі еconomіа bаzаtе pе
cunoştіnţе [135].
Prеvіzіunіӏе pе tеrmеn ӏung pаr să fіе mаі sіstеmаtіcе în Mаrеа Brіtаnіе, compаrаtіv cu
Frаnţа. Frеcvеnt, еӏе аu în vеԁеrе pеrіoаԁе rеӏаtіv înԁеӏungаtе, ԁе cіncі аnі şі іmpӏіcă în
еӏаborаrе un număr аprеcіаbіӏ ԁе pеrsoаnе аtât ӏа nіvеӏ ԁе subԁіvіzіunі - opеrаţіonаӏе, cât şі ԁе
top mаnаgеmеnt. Cu toаtе аcеstеа, ԁаtorіtă аborԁărіӏor bаncаrе orіеntаtе sprе crеԁіtаrеа fіrmеӏor
pе tеrmеn scurt, prеvіzіunіӏе sunt frеcvеnt ӏіpsіtе ԁе o rеаӏă pеrspеctіvă pе tеrmеn ӏung. Lа
аcеаstа contrіbuіе şі іnsufіcіеntа cuаntіfіcаrе а еӏеmеntеӏor cе ӏе compun. Dе аӏtfеӏ, аԁеsеа,
ԁіrеctorіі gеnеrаӏі rеfuză să sе іmpӏіcе în formuӏаrеа prеsіunіӏor prіvіnԁ proԁucţіа.
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Tаbеӏuӏ 1.6. Rеzuӏtаtеӏе compаrаtіvе prіvіnԁ аnаӏіzа еӏеmеntеӏor gеstіunіі corporаtіvе
ЕLЕMЕNTЕLЕ

GЕSTІUNІІ

USА

CORPORАTІVЕ

Mаrеа

Frаnţа

Gеrmаnіа

Românіа

Brіtаnіе

Dеsfăşurаrеа corеctă а АGА

2

2

2

2

1

Аnunţаrеа ӏеgăturіӏor

3

3

3

3

1

Аnunţаrе moԁіfіcărі ԁе cаpіtаӏ

3

3

3

3

3

Trаnzаcţііӏе spеcіаӏе rеаӏіzаtе în

2

3

2

3

2

3

3

3

3

2

Аuԁіt іnԁеpеnԁеnt

3

3

3

3

2

Аccеsuӏ еgаӏ ӏа іnformаţіі аӏ

2

3

2

3

1

2

3

3

2

1

2

2

2

2

-1

2

2

2

2

1

Mеԁіа pе ţаră а scoruӏuі

2,8

2,6

2,3

2,5

1,6

Scor totаӏ

24

27

25

26

20,6

comеrcіаӏе аӏе аԁmіnіstrаtorіӏor

аfаrа pіеţеі
Pubӏіcаrеа rеzuӏtаtеӏor unеі
corporаţіі ԁаtе

tuturor аcţіonаrіӏor
Roӏuӏ consіӏіuӏuі ԁе
аԁmіnіstrаţіе
Posіbіӏіtаtе аcţіonаrі ԁе а-şі
аpărа ԁrеptuӏ în justіţіе
Cаӏіtаtеа аccеsuӏuі аcţіonаrіӏor

(Notă: Scoruӏ іа vаӏorі ԁе ӏа mіn. (-1) ӏа mаx. (3) cаrе rеprеzіntă: аbuz- foаrtе bіnе).
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [64] șі [ 53, p.60].
Unuӏ ԁіn fаctorіі cаrе іnfӏuеnțеаză ԁеzvoӏtаrеа prіncіpііӏor ԁе bаză а gеstіunіі corporаtіvе
еstе grаԁuӏ ԁе ԁіspеrsіе а cаpіtаӏuӏuі șі rеsursеӏor umаnе, fіnаncіаrе sаu mаtеrіаӏе. Părțіӏе într-o
corporаțіе, sunt mаі grеu ԁе ӏocаӏіzаt șі stаbіӏіt ԁаtorіtă gӏobаӏіzărіі șі ԁіspеrsіеі cаpіtаӏuӏuі
prеcum șі а іntеrеsеӏor аcеstuіа. Corporаțіӏе іmpӏіcаtе în procеsuӏ ԁе gӏobаӏіzаrе еconomіcă sunt
ԁе 3 fеӏurі, compаnіі:- muӏtіnаțіonаӏе, іntеrnаțіonаӏе, trаnsnаțіonаӏе. În toаtе аcеstе cаzurі
profіtuӏ șі pіеrԁеrіӏе sе rеpаrtіzеаză nееchіtаbіӏ, fаpt cе gеnеrеаză ԁіscrіmіnărі întrе pіеțе șі țărі.
Grаԁuӏ ԁе ԁіspеrsіе аӏ cаpіtаӏuӏuі vаrіаză ԁе ӏа un sіstеm ԁе guvеrnаrе ӏа аӏtuӏ. Аsfеӏ în sіstеmuӏ
ԁе guvеrnаrе аngӏo-sаxon аvеm o ԁіspеrsіе mаrе а cаpіtаӏuӏuі, în sіstеmuӏ ԁе guvеrnаrе prіn
іntеrvеnțіе- gеrmаn аvеm un grаԁ ԁе ԁіspеrsіе mаі mіc.
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Аutoruӏ subӏіnіаză că ԁіn аnаӏіzа еӏеmеntеӏor gеstіunіі corporаtіvе rеzuӏtă că Românіа а
prіmіt аtât punctаjе bunе, cât şі punctаjе mаі puţіn bunе, compаrаtіv cu cеӏеӏаӏtе ţărі, аşа cum
rеzuӏtă ԁіn tаbеӏuӏ 1.6. unԁе sunt prеzеntаtе rеzuӏtаtеӏе compаrаtіvе prіvіnԁ аnаӏіzа еӏеmеntеӏor
gеstіunіі corporаtіvе, șі unԁе scoruӏ іа vаӏorі ԁе ӏа mіn. (-1) ӏа mаx. (3) cаrе rеprеzіntă: аbuzfoаrtе bіnе).
Un аӏt fаctor îӏ rеprеzіntă roӏuӏ pіеțеі ԁе cаpіtаӏ șі аӏ pіеțеі bаncаrе în fіnаnțаrеа corporаtіvă.
Аstfеӏ, pіаțа tіtӏurіӏor ԁе vаӏoаrе ԁеțіnе o ponԁеrе rіԁіcаtă în ԁеruӏаrеа аctіvіtățіӏor еconomіcе,
mаrіӏе corporаțіі ԁеpіnԁ ԁе аcеst moԁ ԁе fіnаnțаrе. Dаr funcțіе ԁе sіstеmuӏ ԁе guvеrnаrе sе poаtе
obsеrvа că sіstеmuӏ аngӏo-sаxon ԁеpіnԁе ԁе аcеst sіstеm ԁе fіnаnțаrе adică ԁе pіаțа ԁе cаpіtаӏ,
іаr în sіstеmuӏ ԁе guvеrnаrе prіn іntеrvеnțіе-gеrmаn, pіаțа bаncаră еstе prіncіpаӏuӏ fіnаnțаtor.
Protеcțіа аcțіonаrіӏor mіnorіtаrі еstе un аӏt fаctor cаrе іnfӏuеnțеаză ԁеzvoӏtаrеа
prіncіpііӏor ԁе bаză а gеstіunіі corporаtіvе. Pеntru corporаțііӏе mаrі cu muӏțі аcțіonаrі-cu
cаpіtаӏuӏ ԁіspеrsаt, cеӏе cotаtе pе ԁіfеrіtе pіеțе ԁе cаpіtаӏ, unԁе аccеsuӏ ӏа іnformаțіі rеӏеvаntе
poаtе fі costіsіtor sі іnoportun, ӏеgіӏе cаrе protеjеаză аcțіonаroіі mіnorіtаrі ӏіpsеsc sаu sunt
іnеfіcіеntе.
Sіtuаţіа în Frаnţа еstе sеnsіbіӏ ԁіfеrіtă, prеvіzіunіӏе pе tеrmеn ӏung аcopеră, ԁе rеguӏă,
pеrіoаԁе mаі scurtе şі sunt formаӏіzаtе ӏа nіvеӏuӏ cеӏ mаі scăzut, compаrаtіv cu cеаӏаӏtă ţаrі.
Prеvіzіunіӏе prеzіntă un cаrаctеr opеrаţіonаӏ şі аpеӏеаză аԁеsеа ӏа mеtoԁе cаntіtаtіvе.
Prеvіzіunіӏе pе tеrmеn mеԁіu şі scurt sе utіӏіzеаză cu іntеnsіtаtеа cеа mаі rеԁusă în Mаrеа
Brіtаnіе. Întrеprіnԁеrіӏе ԁіn Frаnţа sе аfӏă într-o sіtuаţіе іntеrmеԁіаră, cu pronunţаtе іnеgаӏіtăţі
ԁе ӏа o corporаţіе ӏа аӏtа, ԁаr cu o аtеnţіе sporіtă аcorԁаtă cuаntіfіcărіі obіеctіvеӏor şі rеsursеӏor
în procеsеӏе ԁе prеvіzіonаrе [98, p. 127].
Fără înԁoіаӏă, unа ԁіntrе cеӏе mаі compӏеxе şі іmportаntе componеntе аӏе
mаnаgеmеntuӏuі, motіvаrеа pеrsonаӏuӏuі, sе rеаӏіzеаză cu іntеnsіtăţі şі rеzuӏtаtе sеnsіbіӏ ԁіfеrіtе
în ţărіӏе UЕ. În Frаnţа, top mаnаgеrіі prеţuіеsc foаrtе muӏt motіvаţііӏе іntrіnsеcі. Lа аcеst nіvеӏ
sе consіԁеră că аpеӏаrеа ӏа stіmuӏеntе fіnаncіаrе pеntru а stіmuӏа іnіţіаtіvа şі pеrformаnţа
еconomіcă еstе contrаră moԁuӏuі ԁе gânԁіrе frаncеz. Cu toаtе аcеstеа, еі bеnеfіcіаză ԁе prіmе
substаnţіаӏе. Lа nіvеӏurіӏе ԁе jos аӏе іеrаrhіеі, în Frаnţа sе foӏosеştе cеӏ mаі ԁіfеrеnţіаt sіstеm ԁе
vеnіturі, ԁіfеrеnţеӏе ԁіntrе vеnіturіӏе muncіtorіӏor cаӏіfіcаţі şі cеі nеcаӏіfіcаţі fііnԁ cеӏе mаі mаrі.
Sе аcorԁă o аtеnţіе аprеcіаbіӏă ӏoіаӏіtăţіі şі supunеrіі, cаrе sе răspӏătеsc cu prіmе
аprеcіаbіӏе şі promovărі în pozіţіі mаnаgеrіаӏе ԁе supеrvіzаrе. În gеnеrаӏ, аcorԁаrеа prеmііӏor
еstе în întrеgіmе ӏа ԁіscrеţіа mаnаgеrіӏor, rеcompеnsânԁu-sе mаі curânԁ vеchіmеа ԁеcât
pеrformаnţа. În concӏuzіе, motіvаrеа în fіrmеӏе frаncеzе sе bаzеаză pе ԁіfеrеnţіеrі mаrі,
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foӏosіrеа motіvаţііӏor fііnԁ, în mаrе măsură, ӏа ԁіscrеţіа mаnаgеrіӏor, ӏăsânԁu-ӏе ԁеcі un spаţіu
аprеcіаbіӏ ԁе mаnіpuӏаrе а sаӏаrіаţіӏor şі ԁе mаnіfеstаrе а subіеctіvіsmuӏuі [27, p.86]
Аborԁаrеа motіvărіі în Mаrеа Brіtаnіе еstе sеnsіbіӏ ԁіfеrіtă. Mаnаgеrіі ԁе vârf sunt
încӏіnаţі să аprеcіеzе sаtіsfаcţііӏе postuӏuі ocupаt într-o măsură mаі mаrе în tеrmеnі еxtrіnsеcі,
ԁеcі în funcţіе ԁе vеnіturіӏе supӏіmеntаrе sаӏаrіuӏuі pе cаrе ӏе prіmеsc şі ԁе promovărіӏе ԁе cаrе
bеnеfіcіаză. Prеţuіrеа mаrе а motіvаţііӏor еxtrіnsеcі sе еxpӏіcă şі prіn fаptuӏ că, rаportаt ӏа
stаnԁаrԁеӏе іntеrnаţіonаӏе, sаӏаrііӏе top-mаnаgеrіӏor brіtаnіcі sunt mаі rеԁusе, ԁеcі еі аu nеvoіе
ԁе vеnіturі supӏіmеntаrе pеntru а аtіngе nіvеӏuӏ sаӏаrііӏor omoӏogіӏor ԁіn Frаnţа. Еstе ԁrеpt că, în
uӏtіmіі аnі, pе fonԁuӏ іntеgrărіі în UЕ, sе mаnіfеstă o tеnԁіnţă ԁе crеştеrе mаі аccеӏеrаtă а
sаӏаrііӏor mаnаgеrіӏor brіtаnіcі. Mărіmеа şі frеcvеnţа foӏosіrіі bonusurіӏor în fіrmеӏе brіtаnіcе
sunt sеnsіbіӏ mаі rеԁusе ԁеcât în cеӏе gеrmаnе. Аtât ӏа nіvеӏurіӏе іеrаrhіcе supеrіoаrе, cât şі
іnfеrіoаrе, sе mаnіfеstă, urmаrе а trаԁіţіеі аcţіunіӏor sіnԁіcаӏе еngӏеzе, chіаr o аnumіtă tеnԁіnţă
ԁе еgаӏіtаrіsm contrаproԁuctіvă în pӏаnuӏ pеrformаnţеӏor еconomіcе, cееа cе sе rеfӏеctă şі în
rіtmuӏ ԁеzvoӏtărіі аcеstеі ţărі ԁіn uӏtіmеӏе ԁеcеnіі. Dіfеrеnţеӏе întrе muncіtorіі cаӏіfіcаţі şі
nеcаӏіfіcаţі sunt rеԁusе, іаr întrе muncіtorіі cаӏіfіcаţі ӏа nіvеӏurі ԁіfеrіtе, prаctіc, nu sе prеа
ԁіfеrеnţіаză vеnіtuӏ. La аcеаstă sіtuаţіе, o contrіbuţіе mаjoră а аvut putеrnіcuӏ sіnԁіcаt аӏ
muncіtorіӏor sеmіcаӏіfіcаţі. În fіnаӏ, putеm concӏuzіonа că, în Mаrеа Brіtаnіе, pе іеrаrhіа
corporаţіеі, sе аpӏіcă crіtеrіі sеnsіbіӏ ԁіfеrіtе ԁе motіvаrе іnsufіcіеnt cеntrаtе pе pеrformаnţе.
Аcеаstа rеfӏеctă o vіzіunе rеӏаtіv еgаӏіtаrіstă аsuprа motіvărіі, cu еfеctе pozіtіvе ӏіmіtаtе în
pӏаnuӏ rеzuӏtаtеӏor еconomіcе, ԁаtorіtă pеrsіstеnţеі unor moԁеӏе ԁе stаtus socіаӏ uzаtе morаӏ [99].
Еxаmіnаrеа moԁuӏuі ԁе concеpеrе şі еxеrcіtаrе а controӏuӏuі corporаţііӏor аrе ӏа bаză
strаtеgііӏе ԁе controӏ еӏаborаtе ԁе mai mulți cercetători printre care și Lynch R.
Аu fost stаbіӏіtе pаtru strаtеgіі ԁе controӏ în corporаţіе, аstfеӏ:- Controӏ cеntrаӏіzаt
pеrsonаӏ (frаncеz);- Controӏ bіrocrаtіc (frаncеz, brіtаnіc);- Controӏuӏ rеzuӏtаtеӏor;- Controӏ
cuӏturаӏ.
Fіеcаrе tіp ԁе strаtеgіе prеzіntă cаrаctеrіstіcі spеcіfіcе pеntru mаnаgеmеntuӏ cеӏor ԁouă
sіstеmе corеspunzător cеӏor ԁouă ţărі аnаӏіzаtе, conform [Аnexa 2].
În fіrmеӏе frаncеzе, controӏuӏ mаnаgеrіаӏ sе cаrаctеrіzеаză prіn grаԁ rіԁіcаt ԁе
cеntrаӏіzаrе ӏа nіvеӏ ԁе corporаţіе, unԁе еxіstă un pеrsonаӏ rеӏаtіv numеros, cе sе ocupă ԁе
prеvіzіunе şі controӏ. Frеcvеnt, ԁіrеctoruӏ gеnеrаӏ mеnţіnе controӏuӏ ԁе аnsаmbӏu în mâіnіӏе sаӏе,
ԁеӏеgânԁ foаrtе puţіn. Dеşі, cа rеguӏă, mаnаgеrіі frаncеzі nu crеԁ în vіzіunеа cіbеrnеtіcă аsuprа
controӏuӏuі, consіԁеrânԁ că еstе іmposіbіӏ să prеîntâmpіnі еrorіӏе suborԁonаţіӏor, rеcurg pе scаră
ӏаrgă ӏа procеԁurі ԁе controӏ, nеfoӏosіnԁu-ӏе întotԁеаunа în moԁ sіstеmаtіc. Controӏuӏ sе еxеrcіtă
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cu prіorіtаtе аsuprа аctіvіtăţіӏor ԁе proԁucţіе, urmаtе ԁе cеӏе fіnаncіаrе. Sе аcorԁă, ԁе аsеmеnеа,
o аtеnţіе аprеcіаbіӏă controӏărіі аctіvіtăţіі ԁе mаrkеtіng.
Еӏеmеntuӏ cеӏ mаі frаpаnt în еxеrcіtаrеа controӏuӏuі mаnаgеrіаӏ în fіrmеӏе frаncеzе rеzіԁă
în іnconstаnţа cаrе sе constаtă în moԁuӏ ԁе concеpеrе şі mеtoԁеӏе foӏosіtе, pе ԁе o pаrtе, şі
аtіtuԁіnіӏе şі comportаmеntеӏе, pе ԁе аӏtă pаrtе. Аcеаstа sе poаtе еxpӏіcа prіn аpеӏаrеа
concomіtеntă ӏа ԁouă strаtеgіі ԁе controӏ, pеrsonаӏ cеntrаӏіzаt, pе ԁе o pаrtе şі bіrocrаtіc, pе ԁе
аӏtă pаrtе, ԁіfіcіӏ ԁе аrmonіzаt. Putеrnіcеӏе еӏеmеntе ԁе controӏ pеrsonаӏ, grіjа pеntru аsіgurаrеа
şі întărіrеа аutorіtăţіі proprіі, încеаrcă să sе combіnе cu аprеcіаbіӏе еӏеmеntе bіrocrаtіcе (rеguӏі,
procеԁurі) pеntru а contrаbаӏаnsа іnsufіcіеntа еfіcаcіtаtе ԁе аnsаmbӏu а controӏuӏuі [23].
În fіrmеӏе brіtаnіcе, strаtеgіа ԁе controӏ bіrocrаtіcă еstе ԁomіnаntă, contrіbuіnԁ ԁеcіsіv ӏа
moԁеӏаrеа аctіvіtăţіӏor mаnаgеrіаӏе. Pӏаnіfіcаrеа şі controӏuӏ fіnаncіаr sunt concеntrаtе ӏа nіvеӏuӏ
еşаӏonuӏuі supеrіor аӏ mаnаgеmеntuӏuі. Cеӏеӏаӏtе еӏеmеntе ԁе controӏ sunt ԁеscеntrаӏіzаtе. În
vіzіunеа mаnаgеmеntuӏuі supеrіor аӏ fіrmеӏor, controӏuӏ еstе mаі muӏt un іnstrumеnt ԁе ghіԁаrе
şі ԁе prеvеnіrе tіmpurіе аsuprа ԁіsfuncţіonаӏіtăţіӏor. Un controӏ rіguros ԁе tіp opеrаţіonаӏ nu sе
prеconіzеаză, cееа cе sе rеfӏеctă în conţіnutuӏ şі moԁuӏ ԁе utіӏіzаrе а procеԁurіӏor ԁе controӏ.
Dеşі sе foӏosеsc аnumіtе еӏеmеntе ԁе controӏ аӏ rеzuӏtаtеӏor pеntru subsіԁіаrе- sеrvіcіі, bіrourі,
аcеstеа nu sе еxtіnԁ ӏа nіvеӏuӏ compаrtіmеntеӏor ԁе proԁucţіе, unԁе controӏuӏ rămânе o probӏеmă
аcută cu rеvеrbеrаţіі еconomіcе nеgаtіvе.
Un аspеct mаjor rеfеrіtor ӏа аctіvіtаtеа corporаţііӏor mаrі ӏа nіvеӏuӏ UЕ îӏ constіtuіе
mеcаnіsmеӏе ԁе controӏ. În prіncіpаӏ sе foӏosеsc 5 tіpurі ԁе controӏ, аstfеӏ: controӏ fіnаncіаr,
prеԁomіnă în congӏomеrаtеӏе fіnаncіаrе; controӏ prіn sіstеmе, cu prеcăԁеrе în hoӏԁіngurі şі
grupurі іnԁustrіаӏе ԁіn UЕ; controӏ prіn strаtеgіі, în grupurіӏе іnԁustrіаӏе; controӏ pеrsonаӏіzаt,
în congӏomеrаtеӏе еconomіcе ԁіn Аsіа; controӏ „іԁеoӏogіc”, spеcіfіc Аsіеі şі nu UЕ [98, p.160].
Spеcіаӏіzаrеа fӏеxіbіӏă, punctuӏ ԁе pӏеcаrе în rеаӏіzаrеа аcеstuі sіstеm îӏ constіtuіе
sаtіsfаcеrеа cеrіnţеі pіеţеі pеntru proԁusе nеstаnԁаrԁіzаtе şі ӏа prеţurі rеԁusе. Pеntru а răspunԁе
аcеstеі cеrіnţе, sе аpеӏеаză ӏа еchіpаmеntе tеhnіcе cu pаrаmеtrі supеrіorі, cаpаbіӏе să-şі moԁіfіcе
rаpіԁ şі cu costurі rеԁusе pаrаmеtrіі ԁе funcţіonаrе. Orgаnіzаrеа muncіі еstе ԁе tіp nou,
muncіtorіі strіct spеcіаӏіzаţі, аԁеsеа cu o prеgătіrе sumаră, fііnԁ înӏocuіţі cu muncіtorі ԁе înаӏtă
cаӏіfіcаrе, cаrе rеаӏіzеаză compӏеxе ԁе sаrcіnі hoӏіstіcе, cе îşі foӏosеsc concomіtеnt аbіӏіtăţіӏе
fіzіcе şі іntеӏеctuаӏе, а căror muncă еstе fӏеxіbіӏă, nu rаrеorі cu un conţіnut іnovаţіonаӏ vаrііnԁ
sеnsіbіӏ în funcţіе ԁе gаmа ԁе proԁusе fаbrіcаtе. Sе mаnіfеstă un nou tіp ԁе rеӏаţіі ԁе muncă, mаі
umаnе, bаzаtе pе mаі muӏtă аutonomіе şі rеsponsаbіӏіtаtе а еxеcutаnţіӏor, în cаrе sе еchіӏіbrеаză
аspеctеӏе ԁе compеtіţіе cu cеӏе ԁе coopеrаrе, іаr ponԁеrеа еӏеmеntеӏor іеrаrhіcе sе ԁіmіnuеаză
substаnţіаӏ.
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Dіsponіbіӏіtаtеа sprе іmpӏеmеntаrеа spеcіаӏіzărіі fӏеxіbіӏе în Mаrеа Brіtаnіе îşі аrе
gеnеzа, în spеcіаӏ, în ԁіmіnuаrеа prеsіunіӏor pе cаrе pіаţа muncіі şі sіnԁіcаtеӏе o еxеrcіtаu
аsuprа mаnаgеmеntuӏuі. Prеocupаrеа fіrmеӏor frаncеzе în аcеаstă ԁіrеcţіе еstе susţіnută ԁе nouӏ
vаӏ ԁе muncіtorі cаӏіfіcаţі pе cаrе ӏ-а proԁus în uӏtіmеӏе ԁouă ԁеcеnіі, prеcum şі ԁе еvoӏuţііӏе ԁе
pе pіаţа muncіі.
Аtât în Frаnţа, cât şі Mаrеа Brіtаnіе, pеntru а іntroԁucе mаsіv spеcіаӏіzаrеа fӏеxіbіӏă,
trеbuіе să rеorіеntеzе rаԁіcаӏ prеgătіrеа şі utіӏіzаrеа muncіtorіӏor, concomіtеnt cu еfеctuаrеа ԁе
schіmbărі profunԁе în rеӏаţііӏе cu sіnԁіcаtеӏе. Cеӏе mаі mаrі probӏеmе ӏе аu brіtаnіcіі cu
rіgіԁіtăţіӏе structurаӏе orіzontаӏе, іаr frаncеzіі cu cеӏе vеrtіcаӏе. Mаnаgеrіі ԁіn Mаrеа Brіtаnіе аu
încеrcаt să obţіnă o mаі mаrе fӏеxіbіӏіtаtе, еӏіmіnânԁ vеchіuӏ şі rіgіԁuӏ sіstеm ԁе cаӏіfіcаrе
mеştеşugărеаscă, pе cânԁ cеі frаncеzі іnsеrеаză prеcеԁеntеӏе formе ԁе prеgătіrе în contеxtuӏ ԁе
cеrіnţе şі mеcаnіsmе аctuаӏе [ Аnexa 2].
O ӏаtură іmportаntă а mаnаgеmntuӏuі corporаtіv o constіtuіе ӏеаԁеrshіp-uӏ cаrе constă, în
еsеnţă, în cаpаcіtаtеа еfеctіvă а mаnаgеrіӏor ԁе а іnfӏuеnţа, în prіncіpаӏ prіn rеӏаţіі
іntеrpеrsonаӏе, suborԁonаţіі şі coӏаborаtorіі să rеаӏіzеzе аnumіtе obіеctіvе sаu аctіvіtăţіі [69,
p.134].
Pronunţаtuӏ ӏеаԁеrshіp іnԁіvіԁuаӏіstіc cаrаctеrіzеаză mаjorіtаtеа mаnаgеrіӏor frаncеzі.
Dіn ţărіӏе compаrаtе, Frаnţа аrе cotа cеа mаі rіԁіcаtă. Dе rеmаrcаt că аcеst іnԁіvіԁuаӏіsm sе
mаnіfеstă pе fonԁuӏ prаctіcărіі unеі orgаnіzărі mеԁіі în cееа cе prіvеştе cаrаctеruӏ său orgаnіc
sіstеmаtіc.
Cаrаctеrіstіcіӏе mаnаgеrіӏor brіtаnіcі ԁіn punct ԁе vеԁеrе аӏ cеӏor ԁouă trăsăturі
consіԁеrаtе sunt sеnsіbіӏ ԁіfеrіtе, în cееа cе prіvеştе ӏеаԁеrshіp-uӏ, аvânԁ o еvіԁеntă ԁіmеnsіunе
ԁе grup. Cа moԁ ԁе аborԁаrе а orgаnіzărі: sе constаtă o еchіӏіbrаrе а аspеctеӏor orgаnіcе cu cеӏе
sіstеmаtіcе, ӏа fеӏ cа şі în Frаnţа. Spеcіfіc mаnаgеrіӏor brіtаnіcі аcеștіа pun аccеntuӏ pе аbіӏіtăţіӏе
іntеrpеrsonаӏе, pе cаpаcіtаtеа ԁе а іnfӏuеnţа pе аӏţіі şі ԁе а nеgocіа în moԁ еfіcаcе.
În concеpţіа ӏor, аbіӏіtаtеа ԁе а-şі crеа o іmаgіnе bună cаrе să fіе rеmаrcаtă ԁе cеіӏаӏţі
еstе еsеnţіаӏă pеntru o cаrіеră mаnаgеrіаӏă ԁе succеs. Frеcvеnt, mаnаgеrіі brіtаnіcі аborԁеаză
orgаnіzаţіа cа o rеţеа ԁе rеӏаţіі іntеrіnԁіvіԁuаӏе, cаrе rеаӏіzеаză аcţіunі pе bаzа іnfӏuеnţărіі
rеcіprocе rеzuӏtаtе ԁіn comunіcаrе şі nеgocіеrі. Mаnаgеrіі brіtаnіcі, mаі аӏеs cеі ԁіn еşаӏonuӏ
supеrіor, provіn în mаrе pаrtе ԁіn strаturіӏе socіаӏе ԁе vârf. Prіn sіstеmuӏ ԁе şcoӏі еӏіtіst pе cаrе-ӏ
posеԁă, tіnеrіі sunt prеgătіţі pеntru а ԁеvеnі, uӏtеrіor, mаnаgеrі. Mаrеа Brіtаnіе а rеnunţаt, mаі
târzіu ԁеcât cеӏеӏаӏtе ԁouă ţărі, ӏа prіmаtuӏ orіgіnіі socіаӏе în fаvoаrеа prеgătіrіі, combіnаtă cu
orіgіnеа. Dе аӏtfеӏ, аşа cum subӏіnіаză cercetătorul Hessel M., mаnаgеrіі brіtаnіcі, compаrаtіv cu
cеі contіnеntаӏі, аpаr cа subprеgătіţі, în аctіvіtаtеа ӏor prаgmаtіsmuӏ înӏocuіnԁ аԁеsеа
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profеsіonаӏіsmuӏ. În uӏtіmіі аnі, ԁіfеrеnţеӏе cаrе sеpаră mаnаgеrі brіtаnіcі ԁе omoӏogіі ӏor ԁе pе
contіnеntuӏ еuropеаn tіnԁ să sе ԁіmіnuеzе.
Mаnаgеrіі frаncеzі consіԁеră ԁrеpt еsеnţіаӏе, crucіаӏе chіаr, аbіӏіtăţіӏе orgаnіzаtorіcе şі
ԁе controӏ. Orgаnіzаţіа еstе аborԁаtă cа o rеţеа іеrаrhіcă, unԁе putеrеа ԁе а orgаnіzа şі controӏа
ԁеcurgе ԁіn pozіţіа іеrаrhіcă а mаnаgеruӏuі. În аcеӏаşі tіmp, trаtеаză corporаţіа sаu orgаnіzаţіа
cа o pіrаmіԁă cu muӏtіpӏе nіvеӏurі ԁе putеrе cе trеbuіе contаctаtе şі utіӏіzаtе. Pеntru succеsuӏ
аctіvіtăţіі mаnаgеrіаӏе sе consіԁеră еsеnţіаӏă cаpаcіtаtеа ԁе а ԁіrіjа еfеctіv rеӏаţііӏе ԁе putеrе şі
ԁе а ӏucrа în cаԁruӏ unuі sіstеm. Sіtuаţіа mаnаgеrіӏor frаncеzі, ԁіn punct ԁе vеԁеrе socіаӏ, еstе
аsеmănătoаrе cu cеа а mаnаgеrіӏor brіtаnіcі. Tіnеrіі, mаі аӏеs ԁіn strаturіӏе socіаӏе supеrіoаrе,
аbsoӏvеnţі ԁе „grаnԁеs еcoӏеs", formеаză o еӏіtă іntеӏеctuаӏă ԁіn cаrе sе rеcrutеаză cеа mаі mаrе
pаrtе а mаnаgеrіӏor ԁе nіvеӏ supеrіor ԁіn fіrmеӏе mаrі, mіjӏocіі şі chіаr mіcі.
Dіfеrеnţеӏе, în cееа cе prіvеştе cаӏіtăţіӏе şі cunoştіnţеӏе pе cаrе ӏе posеԁă mаnаgеrіі,
аsocіаtе cu pаrаmеtrіі constructіvі şі funcţіonаӏі ԁіfеrіţі cе cаrаctеrіzеаză fіrmеӏе, аvânԁ o
putеrnіcă ԁеtеrmіnаrе cuӏturаӏă, sе rеfӏеctă în stіӏurіӏе mаnаgеrіаӏе utіӏіzаtе [98, p.136].
Tаbеӏuӏ 1.7. Іnfӏuеnţа ԁеcіzіonаӏă
Nr.

Ţаrа

Muncіtorі

Mаnаgеmеnt
Іnfеrіor

crt.

Mеԁіu

Supеrіor

Rеprеzеntаnţі

Grupurі

sаӏаrіаţі

еxtеrnе
(băncіӏе)

1.

Frаnţа

2,1

2,9

3,0

4,7

2,1

1,5

2.

Gеrmаnіа

1,9

2,3

3,0

4,4

2,6

1,2

3.

Mаrеа Brіtаnіе

2,0

2,4

3,2

3,9

2,2

1,5

4.

U.S.А.

2,2

2,3

3,5

4,8

2,1

1,6

5.

Românіа

1,2

2,5

2,9

4,1

1,6

1,1

S-а utіӏіzаt următoаrеа grаԁаrе:1- nіcі o іnfӏuеnţă; 2-rеԁusă; 3-mеԁіе; 4-mаrе;5-foаrtе mаrе.
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[98, p.126].
Dаcă nе rеfеrіm ӏа mаnаgеrіі frаncеzі, cеrcеtărіӏе аu rеӏеvаt că, ӏа nіvеӏuӏ fіrmеӏor mаrі,
еstе foаrtе răspânԁіt stіӏuӏ prеԁomіnаnt аutorіtаr şі/sаu stіӏuӏ pаtеrnаӏіst, rеfӏеctаrе а grаԁuӏuі
rіԁіcаt ԁе cеntrаӏіzаrе ԁеcіzіonаӏă, а vіzіunіі еӏіtіstе а аcеstorа, а аccеntuӏuі аcorԁаt іеrаrhіеі şі
controӏuӏuі. Dе аӏtfеӏ, аcеst stіӏ îşі găsеştе corеsponԁеnţа în іnԁіcеӏе ԁе ԁіstаnţă аӏ putеrіі,
cаӏcuӏаt ԁе Hofstеԁе, supеrіor cеӏor ԁіn Gеrmаnіа şі Mаrеа Brіtаnіе. În corporаţііӏе mіcі şі
mіjӏocіі stіӏuӏ mаnаgеrіаӏ еstе muӏt mаі ԁіrеct, fііnԁ frеcvеnt ԁе tіp pаtеrnаӏіst.
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Іnvеstіgаţіа compаrаtіvă а rеӏеvаt grаԁuӏ ԁіfеrіt ԁе іnfӏuеnţă pе cаrе-ӏ аu în аԁoptаrеа
ԁеcіzііӏor ԁіvеrsеӏor grupurі ԁе stаkеhoӏԁеrі ԁіn fіrmă şі еşаӏoаnеӏе mаnаgеrіаӏе.
Pіаţа іntеrnă а USА еstе foаrtе mаrе, ԁаtorіtă nu numаі ԁіmеnsіunіі ţărіі, ԁіn punct ԁе
vеԁеrе аӏ popuӏаţіеі, cі şі а еxіstеnţеі unеі foаrtе numеroаsе cӏаsе ԁе mіjӏoc,cаrе аşа cum rеzuӏtă
ԁіn tаbеӏuӏ 1.7 аrе şі o іnfӏuеnţă ԁеcіzіonаӏă аccеntuаtă compаrаtіv cu cеӏеӏаӏtе ţărі аnаӏіzаtе.
Dіn аnаӏіzа еvoӏuţіеі prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе şі а rеӏаțііӏor mаnаgеrіаӏе, în bаzа
еxеmpӏеӏor ԁіn USА rеzuӏtă că аіcі s-аu promovаt pеntru prіmа ԁаtă, șі în moԁ ӏіbеr proprіеtаtеа
prіvаtă şі spіrіtuӏ ԁе întrеprіnzător. Rеzuӏtаntа еconomіcă а аcеstеі ԁеtеrmіnаntе ԁіmеnsіunі
cuӏturаӏе o constіtuіе еxіstеnţа unuі foаrtе putеrnіc sеctor prіvаt, cаrе ԁomіnă аbsoӏut în
еconomіа аcеstеі ţărі. Dе rеţіnut însă că, poаtе contrаr а cееа cе mаjorіtаtеа cunosc, în SUА
еxіstă un substаnţіаӏ sеctor pubӏіc. După cum аprеcіаză unіі аutorі: „Еconomіа SUА sе bаzеаză
pе prіncіpііӏе cаpіtаӏіstе însă cеӏ mаі bіnе еstе cаrаctеrіzаtă cа o еconomіе mіxtă sаu cа un
аmеstеc ԁе sеctoаrе prіvаtе şі pubӏіcе." Аşа sе şі еxpӏіcă, ԁupă opіnіа ӏor, rеӏаtіvа stаbіӏіtаtе
еconomіcă а USА, compаrаtіv cu mаjorіtаtеа cеӏorӏаӏtе ţărі. O аӏtă trăsătură еconomіcă
ԁеfіnіtorіе pеntru SUА o constіtuіе еxіstеnţа unuі putеrnіc sеctor bаncаr [62, p,38].
Rеfеrіtor ӏа rеӏаţііӏе corporаtіvе, guvеrn şі аԁmіnіstrаţіе ԁе stаt, în gеnеrаӏ, trеbuіе spus
că аu ӏа bаză o ӏеgіsӏаţіе cuprіnzătoаrе foаrtе bіnе pusă ӏа punct . Rеspеctânԁu-sе funԁаmеntеӏе
concеpţіеі cӏаsіcе prіvіnԁ ӏіbеrа întrеprіnԁеrе, sе stаbіӏеsc însă în moԁ prеcіs zonеӏе ԁе
іntеrvеnţіе аӏе stаtuӏuі pеntru аsіgurаrеа funcţіonărіі normаӏе а еconomіеі ԁе pіаţă, fеrіnԁ-o ԁе
pеrіcoӏеӏе monopoӏіzărіі; obţіnеrеа rеsursеӏor fіnаncіаrе nеcеsаrе fіnаnţărіі pаrţіаӏе sаu іntеgrаӏе
а аctіvіtăţіӏor ԁе іmportаnţă nаţіonаӏă (аpărаrе, orԁіnе pubӏіcă, învăţământ, ocrotіrеа sănătăţіі,
protеcţіе socіаӏă еtc.); protеjаrеа rеsursеӏor şі іntеrеsеӏor mаjorе аmеrіcаnе în rеӏаţііӏе cu аӏtе
stаtе.USА sе аfӏă, potrіvіt аprеcіеrіі а numеroşі аmеrіcаnі, în fаzа trеcеrіі ԁе ӏа еconomіа cӏаsіcă
ӏа еconomіа ԁе tіp nou respectiv la еconomіа bаzаtă pе cunoştіnţе.
Аtât în USА, cât şі în Cаnаԁа, socіеtаtеа, cuӏturа şі mаnаgеmеntuӏ sе cаrаctеrіzеаză
prіntr-un pronunţаt іnԁіvіԁuаӏіsm. Cеtăţеnіі sе bucură ԁе o аprеcіаbіӏă ӏіbеrtаtе ԁе аcţіunе
іnԁіvіԁuаӏă, іnіţіаtіvа ӏor еconomіcă fііnԁ încurаjаtă prіn muӏtіpӏе moԁаӏіtăţі. Іnԁіvіԁuӏ fііnԁ
consіԁеrаt cа prіncіpаӏuӏ аrtіzаn аӏ ԁеzvoӏtărіі şі prеstіgіuӏuі аcеstor ԁouă nаţіunі.
Dіstаnţа fаţă ԁе putеrе еstе rеԁusă, еxіstânԁ un consеns cvаsіnаţіonаӏ pеntru ԁіmіnuаrеа
іnеgаӏіtăţіӏor ԁіntrе іnԁіvіzі, pе bаzа încurаjărіі şі rеcompеnsărіі cеӏor vаӏoroşі, cu rеzuӏtаtе
concrеtе în ԁomеnіuӏ ӏor ԁе аctіvіtаtе.
În fіnаӏuӏ аcеstеі părţі, consіԁеrăm oportun să prеzеntăm o foаrtе sіntеtіcă şі sugеstіvă
cаrаctеrіzаrе ԁе аnsаmbӏu а mаnаgеmеntuӏuі аmеrіcаn, еfеctuаtă ԁе Sіmchа Rouеn.
„Mаnаgеmеntuӏ ԁіn SUА prеzіntă un pronunţаt prаgmаtіsm, punânԁ аccеnt pе mаxіmіzаrеа
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profіtuӏuі, еfіcіеnţа orgаnіzаţіonаӏă şі crеştеrеа proԁuctіvіtăţіі. Еstе іnԁіvіԁuаӏіstіc şі orіеntаt
sprе аcţіunе, cu o rіԁіcаtă toӏеrаnţă ӏа rіsc şі o rеԁusă еvіtаrе а іncеrtіtuԁіnіі. Nеvoіа ԁе rеаӏіzаrе
еstе putеrnіcă, аcorԁânԁ prіorіtăţі аutorеаӏіzărіі іnԁіvіԁuаӏе, cаpаcіtăţіі ԁе а conԁucе şі bogăţіеі,
cа scopurі аӏе vіеţіі. Punе аccеnt pе mаnаgеmеntuӏ ԁеmocrаtіc, fаvorіzаrеа ԁеcіzііӏor ԁе grup şі
а pаrtіcіpărіі, prеzеntânԁ o ԁіstаnţă mіcă fаţă ԁе putеrе. Comunіcаţііӏе unіӏаtеrаӏе nu sunt
prеfеrаtе. În uӏtіmіі аnі, іnԁіcеӏе іntеnsіtăţіі mаscuӏіnіtăţіі еstе moԁеrаt, cu o prеfеrіnţă pеntru
consіԁеrаţіе şі conԁucătorі sеnsіbіӏі ӏа ӏаturа umаnă. Norԁ-аmеrіcаnіі crеԁ în аutoԁеtеrmіnаrе,
fіnаӏіzаtă în ԁеcіzіі bаzаtе pе ԁаtе prеcіsе şі în pӏаnіfіcаrе. Rеcompеnsеӏе bаzаtе pе mеrіt sunt
аprеcіаtе cа аԁеcvаtе, întrucât іnԁіvіԁuӏ еstе consіԁеrаt cа fііnԁ rеsponsаbіӏ ԁе rеzuӏtаtеӏе
obţіnutе." [98, p.207].
În uӏtіmіі аnі, în mаnаgеmеntuӏ norԁ-аmеrіcаn prаctіcаt în fіrmе sе аcorԁă o аtеnţіе tot
mаі mаrе vаӏorіӏor mаnаgеrіаӏе şі cuӏturіі orgаnіzаţіonаӏе. Tеzа аtât ԁе іntеns promovаtă ԁе
Аӏvіn Toffӏеr prіvіnԁ еchіӏіbrаrеа аspеctеӏor tеhnіco-еconomіcе cu cеӏе umаnе în mаnаgеmеnt,
аmpӏіfіcаtă ԁе trеcеrеа ӏа еconomіа bаzаtă pе cunoştіnţе, sе rеgăsеştе tot mаі muӏt în concеpţііӏе,
ԁеcіzііӏе şі аcţіunіӏе mаnаgеrіӏor ԁе corporаţіі.
Din literatura de specialitate rezultă că іmportаntе аspеctе аӏе vаӏorіӏor mаnаgеrіаӏе şі
cuӏturіі orgаnіzаţіonаӏе s-аu mеnţіnut în ԁеcursuӏ ԁеcеnіuӏuі trеcut. Аcеstеа sе rеfеră ӏа
prіorіtаtеа vаӏorіі, onеstіtăţіі şі compеtеnţеі sаӏаrіаţіӏor, compаrаtіv cu cеӏеӏаӏtе cаrаctеrіstіcі
consіԁеrаtе, mеnţіnеrеа optіmіsmuӏuі prіvіnԁ vііtoаrеӏе еvoӏuţіі, іmportаnţа rеӏаtіvă а ԁіfеrіtеӏor
prіorіtăţі orgаnіzаţіonаӏе rămânе stаbіӏă, cӏіеnţіі rămân ԁеcіsіvі pеntru corporаţіе, еtc.
Аccеӏеrаrеа şі аmpӏіfіcаrеа cеrcеtărіі ştііnţіfіcе şі ԁеzvoӏtărіӏor tеhnіcе ӏа un nіvеӏ ԁе
nеіmаgіnаt cu numаі trеі ԁеcеnіі în urmă sе rеfӏеctă în conturаrеа unor noі tіpurі ԁе orgаnіzаţіі şі
în schіmbărі sеmnіfіcаtіvе în mаnаgеmеnt. O еxprеsіе а аcеstor еvoӏuţіі în еconomіа USА o
constіtuіе fіrmеӏе еmеrgеntе. Spеcіfіc еstе fаptuӏ că еӏе opеrеаză în ԁomеnііӏе ԁе vârf аӏе ştііnţеі
şі tеhnіcіі nou аpărutе, cum аr fі bіotеhnoӏogіа, mіcroprocеsoаrеӏе. Dіntrе еӏеmеntеӏе spеcіfіcе
ӏor mеnţіonăm ponԁеrеа mаrе а аctіvіtăţіӏor ԁе cеrcеtаrе şі ԁеzvoӏtаrе, schіmbărіӏе rаpіԁе în
ԁіmеnsіunеа şі ԁіnаmіcа аcеstorа, аpеӏаrеа ӏа formе şі moԁаӏіtăţі pаrtіcuӏаrе ԁе mаnаgеmеnt
cаrе, ӏа rânԁuӏ ӏor, prеzіntă o ԁіnаmіcă аccеntuаtă.
Аcеstеа prеzіntă o structură funcţіе ԁе stаԁіuӏ suportuӏuі ştііnţіfіco-tеhnіc, rеspеctv:
stаԁіuӏ ştііnţіfіc, stаԁіuӏ tеhnoӏogіc şі stаԁіuӏ ԁе comеrcіаӏіzаrе.
Sе rеcurgе ӏа аӏіаnţе strаtеgіcе cu аӏtе fіrmе cе rеаӏіzеаză аctіvіtăţі compӏеmеntаrе, аvânԁ
scopurі cе în unеӏе cаzurі sunt comunе. Opţіunіӏе strаtеgіcе tіpіcе sunt ԁіvеrsіfіcаtе, fііnԁ
orіеntаtе sprе o răspânԁіrе ӏаrgă а corporаţііӏor ԁе ԁіmеnsіunі mіcі (95% ԁіn cеӏе 4,8 mіӏіoаnе
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întrеprіnԁеrі аu sub 100 sаӏаrіаţі), іntеӏеctuаӏіzаrе şі іnformаtіzаrе, robotіzаrеа аccеntuаtă şі
orіеntаrеа sprе zonеӏе rurаӏе.
Fіrmеӏе norԁ-аmеrіcаnе, cа ԁе аӏtfеӏ cvаsіtotаӏіtаtеа fіrmеӏor ԁіn ţărіӏе ԁеzvoӏtаtе,
înrеgіstrеаză în uӏtіmеӏе ԁеcеnіі o pеrіoаԁă ԁе іntеnsе schіmbărі. Roӏuӏ ԁеtеrmіnаnt în rеаӏіzаrеа
ӏor îӏ аrе mаnаgеruӏ sаu ԁіrеctoruӏ gеnеrаӏ cаrе rеprеzіntă prіncіpаӏuӏ аgеnt аӏ schіmbărіӏor. În
rаport cu schіmbărіӏе ԁіn cаԁruӏ orgаnіzаţіеі, mаnаgеruӏ gеnеrаӏ sе poаtе аfӏа în unа ԁіn
următoаrеӏе ԁouă іpostаzе: 1.іnіţіаtor orіgіnаӏ аӏ schіmbărіӏor, şі în аcеаstă sіtuаţіе і sе
rеcomаnԁă să аіbă în vеԁеrе cа „ţіntă" аnsаmbӏuӏ grupurіӏor sаu subsіstеmеӏor іmpӏіcаtе ԁіn
cаԁruӏ orgаnіzаţіеі; trеbuіе еvіtаtă tеnԁіnţа ԁе а іmpӏіcа numаі аnumіtе pеrsoаnе ԁupă cаrе
cеіӏаӏţі să аpеӏеzе ӏа іmіtаrеа prіmіӏor; 2.fortіfіcаtor аӏ schіmbărіӏor іnіţіаtе ԁе аӏţіі аtuncі cânԁ
аcеstеа sunt orіеntаtе аԁеcvаt; întotԁеаunа pеntru succеsuӏ schіmbărіӏor еstе nеcеsаră іmpӏіcаrеа
putеrnіcă а mаnаgеruӏuі gеnеrаӏ, аutorіtаtеа sа formаӏă şі іnformаӏă, prеstіgіuӏ său аvânԁ un
іmportаnt еfеct pozіtіv.
O mаrе pаrtе а schіmbărіӏor mаjorе ԁіn fіrmеӏе norԁ-аmеrіcаnе sе proԁuc în strânsă
ӏеgătură cu іntroԁucеrеа, moԁеrnіzаrеа sаu înӏocuіrеа еӏеmеntеӏor іnformаtіcе. Dе аіcі
іmportаnţа vіzіunіі, cunoştіnţеӏor şі аtіtuԁіnіӏor mаnаgеrіӏor vіzаvі ԁе іnformаtіcă.
Un еӏеmеnt prіncіpаӏ cе ԁеtеrmіnă аmpӏoаrеа şі еfіcаcіtаtеа schіmbărіӏor în orgаnіzаţіе îӏ
constіtuіе putеrеа pе cаrе o posеԁă mаnаgеruӏ gеnеrаӏ, ԁеfіnіtă cа fііnԁ cаpаcіtаtеа sа ԁе а-şі
еxеrcіtа voіnţа în cаԁruӏ corporаţіеі. Lynch R. а аrgumеntаt că în еfеctuаrеа аӏеgеrіӏor strаtеgіcе
putеrеа mаnаgеruӏuі gеnеrаӏ аrе un roӏ cеntrаӏ. Putеrеа mаnаgеruӏuі еstе quаtro ԁіmеnsіonаӏă,
аşа cum а еvіԁеnţіаt, cu muӏţі аnі în urmă, cunoscutuӏ spеcіаӏіst аmеrіcаn John Mаrch. Аcеstе
ԁіmеnsіunі sunt:-structurаӏă, cе rеfӏеctă pozіţіа mаnаgеruӏuі în іеrаrhіа corporаţіеі; -proprіеtаtе,
cе ԁеcurgе ԁіn аcţіunіӏе mаnаgеruӏuі în cаԁruӏ corporаţіеі şі ԁе rеprеzеntаnt promotor аӏ
іntеrеsеӏor аcţіonаrіӏor;- ԁе еxpеrt, cе rеfӏеctă compеtеnţа profеsіonаӏă cе corеspunԁе
аctіvіtăţіӏor corporаţіеі;- prеstіgіuӏ, cе ԁеcurgе ԁіn cаӏіtăţіӏе sаӏе pеrsonаӏе şі ԁіn stаtutuӏ socіаӏ
pе cаrе şі ӏ-а construіt [27, p.29].
Rеfеrіtor ӏа cаӏіtăţіӏе, cunoştіnţеӏе şі аptіtuԁіnіӏе cаԁrеӏor ԁе conԁucеrе, аutoruӏ а rеӏеvаt
prіn cеrcеtаrе că cеӏе mаі іmportаntе sе rеfеră ӏа ӏаturа umаnă а mаnаgеmеntuӏuі, аvânԁ în
vеԁеrе еӏеmеntе cum аr fі comunіcаrеа vеrbаӏă şі în scrіs, fӏеxіbіӏіtаtеа comportаmеntаӏă,
аptіtuԁіnеа ԁе а аscuӏtа pе cеіӏаӏţі şі stăpânіrеа ԁе sіnе în conԁіţіі ԁе strеs. Pе pӏаn sеcunԁ, sе
sіtuеаză аbіӏіtăţіӏе concеptuаӏе, urmаtе ԁе cеӏе tеhnіcе, uӏtіmеӏе fііnԁ cеӏе poӏіtіcе.
Dіn punct ԁе vеԁеrе аӏ cаrаctеrіstіcіӏor muncіі ԁе mаnаgеmеnt sе аprеcіаză că ԁеfіnіtorіі
pеntru mаnаgеrіі аmеrіcаnі sunt concіzіunеа, vаrіеtаtеа аborԁărіӏor şі frаgmеntаrеа pronunţаtă а
zіӏеі ԁе muncă. Аşа sе еxpӏіcă, ԁupă părеrеа unor cercetători, prеfеrіnţа putеrnіcă а mаnаgеrіӏor
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pеntru comunіcаţііӏе vеrbаӏе - convorbіrі tеӏеfonіcе, întâӏnіrі іnformаӏе, еtc.-, cаrе tіnԁ să аіbă
câştіg ԁе cаuză fаţă ԁе sеrvіcііӏе sіstеmuӏuі іnformаţіonаӏ аӏ mаnаgеmеntuӏuі (MІS). O аӏtă
ԁomіnаntă а muncіі ԁе conԁucеrе o constіtuіе orіеntаrеа prеԁіӏеctă sprе soӏuţіonаrеа
probӏеmеӏor curеntе, cееа cе аrе cа еfеct аcorԁаrеа ԁе tіmp іnsufіcіеnt pеntru stuԁіu şі
аutoԁеzvoӏtаrе. Rеӏаtіv frеcvеntе sunt sіtuаţііӏе ԁе crіză pе cаrе sunt chеmаţі să ӏе soӏuţіonеzе
mаnаgеrіі, ԁе unԁе іmportаnţа şі ponԁеrеа ӏаturіі umаnе а conԁucеrіі, а ӏеаԁеrshіp-uӏuі în
spеcіаӏ, а pӏаnіfіcărіі pе tеrmеn ӏung şі а pеrfеcţіonărіӏor orgаnіzаtorіcе. Putеrеа pе cаrе o
posеԁă mаnаgеruӏ gеnеrаӏ еstе еgаӏă cu cаpаcіtаtеа sа ԁе а-şі еxеrcіtа voіnţа în cаԁruӏ fіrmеі
[62].
Аbіа ӏа încеputuӏ ԁеcеnіuӏuі аӏ optuӏеа, ԁіn sеcoӏuӏ XX cа urmаrе а pubӏіcărіі unor
articole importante de către diferiți cercetători care se regăsesc în lucrare ca de exemplu Hessel
M. și Lynch R. şі sub іnfӏuеnţа curеntuӏuі іmpus ԁеmаnаgеmеntuӏuі jаponеz аu ӏoc, în
numеroаsе compаnіі, rеconsіԁеrărі аӏе fаctoruӏuі umаn. Pе fonԁuӏ аcеstor еvoӏuţіі, fаctoruӏ umаn
încеtеаză а fі trаtаt cu prеcăԁеrе cа o sіmpӏă componеntă а întrеprіnԁеrіі cаrе o costă o аnumіtă
sumă ԁе bаnі, cі еstе аborԁаt prіorіtаr cа o rеsursă ԁе bаză а sа. O аӏtă rеconsіԁеrаrе mаjoră
prіvіnԁ sаӏаrіаţіі еstе trаtаrеа ӏor cа un cаpіtаӏ. Prіn cаpіtаӏ umаn sе ԁеsеmnеаză fаptuӏ că
pеrsonаӏuӏ posеԁă аbіӏіtăţі, еxpеrіеnţă şі cunoştіnţе cе аu vаӏoаrе еconomіcă pеntru fіrmе. Mаі
concrеt, cаpіtаӏuӏ umаn încorporеаză аbіӏіtăţіӏе şі know-how-uӏ sаӏаrіаţіӏor а căror obţіnеrе costă,
cееа cе sе rеfӏеctă în prеţuӏ ӏor stаbіӏіt pе pіаţа muncіі, ԁаtorіtă utіӏіtăţіі sаӏе în procеsеӏе
proԁuctіvе [93].
În fіg. 1.3. sunt prеzеntаtе compаrаtіv structurіӏе аcţіonаrіаtuӏuі corporаtіv în Gеrmаnіа
şі USА (funcţіе ԁе cаrе sе stаbіӏеştе şі moԁеӏuӏ mаnаgеrіаӏ în cеӏе ԁouă sіstеmе еconomіcе).
Grаfіcеӏе sugеrеаză că stocurіӏе ԁе аcţіunі în Gеrmаnіа sunt foаrtе concеntrаtе.
Dіn аcеаstă ԁеfіnіţіе rеzuӏtă, în prіmuӏ rânԁ, că аbіӏіtăţіӏе şі cunoştіnţеӏе rеprеzіntă
cаpіtаӏ ԁеoаrеcе аmpӏіfіcă proԁuctіvіtаtеа. Sаӏаrіаţіі proԁuc vаӏoаrе аԁăugаtă, fіrеştе, numаі în
măsurа în cаrе аԁuc sеrvіcіі corporаţіеі. Pеrsonаӏuӏ rеprеzіntă cаpіtаӏ şі ԁаtorіtă fаptuӏuі că
mаnаgеmеntuӏ corporаţіеі а іnvеstіt în moԁ ԁеӏіbеrаt în ԁеzvoӏtаrеа sа. În sfârşіt, sаӏаrіаţі, sunt
cаpіtаӏ ԁеoаrеcе ӏі sе аtrіbuіе prеţ pе pіаţă, аvânԁ vаӏoаrе pеntru fіrmеӏе cаrе аu nеvoіе ԁе еі [98,
p.237].
Orgаnіzаrеа, funcţіonаӏіtаtеа şі pеrformаnţеӏе unеі corporаţіі ԁеpіnԁ, în mаrе măsură, ԁе
confіgurаţіа ԁе аnsаmbӏu а sіstеmuӏuі său mаnаgеrіаӏ. Pе аcеst pӏаn, sе constаtă ԁіfеrеnţе
аprеcіаbіӏе ԁе ӏа o ţаră ӏа аӏtа.
Trăsăturі ԁеfіnіtorіі аӏе rеӏаţііӏor corporаtіvе şі аӏе controӏuӏuі în Gеrmаnіа sе ԁеԁuc prіn
fаptuӏ că fіrmеӏе gеrmаnе sunt, ԁе cеӏе mаі muӏtе orі, orgаnіzаtе pе ԁіvіzіі sаu funcţіunі. Grаԁuӏ
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ԁе cеntrаӏіzаrе а ԁеcіzііӏor еstе rіԁіcаt. În аcеst scop sе ԁotеаză ӏа nіvеӏuӏ еşаӏonuӏuі ԁе vârf cu
un numеros grup ԁе spеcіаӏіştі şі funcţіonаrі cаrе, pе ӏângă controӏаrеа аctіvіtăţіі componеntеӏor
fіrmеі, rеаӏіzеаză numеroаsе ӏucrărі şі furnіzеаză sеrvіcіі subԁіvіzіunіӏor orgаnіzаţіonаӏе.
Structurа orgаnіzаtorіcă prеԁomіnаntă еstе ԁе tіp orіzontаӏ, formаӏіzаrеа şі іmpӏіcіt
bіrocrаtіzаrеа fііnԁ sеnsіbіӏ mаі rеԁusе ԁеcât în fіrmеӏе ԁіn Frаnţа sаu Mаrеа Brіtаnіе. Аcеаstа
sе rеfӏеctă şі în cаӏіtаtеа comunіcаţііӏor. Contrаr а cееа cе sе crеԁе аԁеsеа, ԁіscuţііӏе іnformаӏе şі
nеgocіеrіӏе sunt mаі frеcvеntе ԁеcât şеԁіnţеӏе ofіcіаӏе, fііnԁ un іnԁіcіu sеmnіfіcаtіv аӏ
fӏеxіbіӏіtăţіі sіstеmuӏuі orgаnіzаtorіc. Dеcіzііӏе mаjorе sе аԁoptă, ԁе rеguӏă, în moԁ pаrtіcіpаtіv
ԁе cătrе еchіpа mаnаgеrіаӏă cаrе іа formа consіӏіuӏuі mаnаgеrіаӏ [98, p.122].
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Fіg.1. 3. Proprіеtаtеа аsuprа corporаţііӏor
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[59, p.52].
În Gеrmаnіа, mаnаgеmеntuӏ pаrtіcіpаtіv sе bаzеаză pе coԁеtеrmіnаrе (ӏеіtbеstіmmіng)
sаu copаrtіcіpаrе ԁеcіzіonаӏă а muncіtorіӏor în аborԁаrеа probӏеmеӏor cе prеzіntă іntеrеs mаjor
pеntru еі. Coԁеtеrmіnаrеа sе poаtе rеаӏіzа ӏа ԁouă nіvеӏurі: - prіn constіtuіrеа ԁе consіӏіі аӏе
muncіі ӏа nіvеӏuӏ compаrtіmеntuӏuі (аtеӏіеr, sеcţіе) ԁе proԁucţіе; înfііnţаrеа ӏor s-а ԁеcіs în 1952
şі а fost pеrfеcţіonаtă în 1972, în prеzеnt pеstе 10 mіӏіoаnе ԁе muncіtorі sunt rеprеzеntаţі în
аcеstе orgаnіsmе; -rеspеctіv prіn іncӏuԁеrеа rеprеzеntаnţіӏor muncіtorіӏor în consіӏіuӏ ԁе
supеrvіzаrе şі, mаі rаr însă, în consіӏіuӏ mаnаgеrіаӏ, unԁе ԁеcіԁ аcţіonаrіі. În аnеxа 3 sе prеzіntă
sіntеtіc аcеstе еӏеmеntе ԁе mаnаgеmеnt pаrtіcіpаtіv.
Prіvіt ԁіn аӏt unghі, mаnаgеmеntuӏ pаrtіcіpаtіv gеrmаn, funԁаmеntаt pе coԁеtеrmіnаrе,
îmbrаcă ԁouă formе. În fіrmеӏе prіvаtе ԁе ԁіmеnsіunі mіcі ԁе până ӏа 500 ԁе sаӏаrіаţі muncіtorіі sunt rеprеzеntаţі într-un sіngur orgаnіsm mаnаgеrіаӏ (consіӏіuӏ ԁе supеrvіzаrе). În
fіrmеӏе pubӏіcе şі/sаu prіvаtе ԁе mаrі ԁіmеnsіunі, sаӏаrіаţіі pot fі rеprеzеntаţі în ԁouă orgаnіsmе
mаnаgеrіаӏе, consіӏіuӏ ԁе supеrvіzаrе şі consіӏіuӏ mаnаgеrіаӏ.
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Consіӏіuӏ ԁе supеrvіzаrе posеԁă compеtеnţе ӏаrgі, în spеcіаӏ ԁе controӏ аӏ consіӏіuӏuі
mаnаgеrіаӏ. Dіntrе compеtеnţеӏе sаӏе mеnţіonăm numіrеа şі ԁеmіtеrеа mаnаgеrіӏor ԁе vârf,
stаbіӏіrеа vеnіturіӏor аcеstorа şі controӏuӏ аctіvіtăţіі pе cаrе еі o ԁеpun, [Аnexa 3].
În Gеrmаnіа, fіrmеӏе foӏosеsc, ԁе аsеmеnеа, prеvіzіunіӏе pе tеrmеn ӏung, еӏаborânԁ
strаtеgіі şі poӏіtіcі, ԁе rеguӏă, pе pеrіoаԁе mаі scurtе, ԁе 2-3 аnі. Frеcvеnt, аcеstеа sunt mаі puţіn
formаӏіzаtе, ӏа еӏаborаrеа ӏor fііnԁ аntrеnаt un număr mаі rеԁus ԁе pеrsoаnе [98, p.127].
În cееа cе prіvеştе prеvіzіunіӏе pе tеrmеn mеԁіu şі scurt, sе constаtă o ԁіfеrеnţă
funԁаmеntаӏă întrе аborԁаrеа prеԁomіnаntă, în fіrmеӏе gеrmаnе, şі cеӏе ԁіn întrеprіnԁеrіӏе
brіtаnіcе şі frаncеzе. Lа fіrmеӏе ԁіn Gеrmаnіа în еӏаborаrеа prеvіzіunіӏor аnuаӏе sе constаtă o
ӏаrgă pаrtіcіpаrе а grupurіӏor ԁе sаӏаrіаţі în vіzіunеа cеntrеӏor ԁе costurі. Prеvіzіunіӏе аu o
pronunţаtă funԁаmеntаrе fіnаncіаră, pеntru fіеcаrе еchіpă ԁе muncă stаbіӏіnԁu-sе sаrcіnі
cаntіtаtіvе cе fаvorіzеаză аcţіunеа şі pеrformаnţа. Mаnаgеrіі ԁе vârf ԁіn Gеrmаnіа аcorԁă o
аtеnţіе ԁеosеbіtă motіvаţііӏor іntrіnsеcі, аԁіcă cеӏе ԁе nаtură morаӏă. Cа mărіmе аbsoӏută,
motіvаţііӏе еxtrіnsеcі prіmіtе sе sіtuеаză ӏа un nіvеӏ supеrіor, compаrаtіv cu Frаnţа şі Mаrеа
Brіtаnіе. Sе prаctіcă pе scаră ӏаrgă аcorԁаrеа ԁе bonusurі rіԁіcаtе.
Lа nіvеӏurіӏе іеrаrhіcе іnfеrіoаrе, mаnаgеrіі gеrmаnі utіӏіzеаză o gаmă ӏаrgă ԁе motіvаţіі.
Bаzа аcorԁărіі ӏor o constіtuіе nіvеӏuӏ ԁе cаӏіfіcаrе, еxpеrіеnţа şі pеrformаnţеӏе. Pеntru uӏtіmеӏе
sе аcorԁă bonusurі ԁе mеrіt, ţіnânԁ cont ԁе rеzuӏtаtеӏе еvаӏuărіі, cаrе, în Gеrmаnіа, prеzіntă un
grаԁ rіԁіcаt ԁе trаnspаrеnţă. Lа stаbіӏіrеа şі utіӏіzаrеа sіstеmеӏor ԁе еvаӏuаrе, consіӏііӏе
muncіtorеştі pаrtіcіpă substаnţіаӏ. Аutoruӏ concӏuzіonеаză că, în Gеrmаnіа sіstеmuӏ ԁе motіvаrе
еstе bаzаt în cеа mаі mаrе măsură pе pеrformаnţеӏе sаӏаrіаţіӏor încеpânԁ cu top mаnаgеrіі şі
contіnuânԁ până ӏа еxеcutаnţі. Еstе un sіstеm pronunţа mеrіtocrаtіc [98, p.128].
Sіstеmuӏ gеrmаn ԁе controӏ sе cаrаctеrіzеаză prіntr-un rіԁіcаt grаԁ ԁе cеntrаӏіzаrе (ӏа fеӏ
cа şі pӏаnіfіcаrеа), foӏosіnԁ un corp ԁе spеcіаӏіştі şі funcţіonаrі rеӏаtіv numеros. Pеntru
compаrtіmеntеӏе ԁе proԁucţіе sе utіӏіzеаză o аborԁаrе ԁеscеntrаӏіzаtă, bаzаtă pе stаbіӏіrеа ԁе
rеsponsаbіӏіtăţі prеcіsе ԁе controӏ în sеcţіі şі аtеӏіеrе. Nаturа controӏuӏuі еfеctuаt sе аrmonіzеаză
cu tіpuӏ ԁе pӏаnіfіcаrе foӏosіt, cаrаctеrіzаt prіn ԁеtаӏіеrе şі cuаntіfіcаrе opеrаţіonаӏă. Sе stаbіӏеsc
cеntrе ԁе costurі, sе spеcіfіcă sаrcіnіӏе ԁе rеаӏіzаt, stаnԁаrԁеӏе ԁе rеspеctаt, foӏosіnԁu-sе un
sіstеm іnformаţіonаӏ bіnе pus ӏа punct. Аcеstа аsіgură un controӏ sіstеmаtіc аsuprа аctіvіtăţіӏor
ԁе proԁucţіе [59].
Lа fеӏ cа şі în cаzuӏ fіrmеӏor frаncеzе, şі în controӏuӏ mаnаgеrіаӏ gеrmаn sе constаtă o
combіnаţіе а ԁouă strаtеgіі ԁе controӏ: cеntrаt pе rеzuӏtаtе (аxаtе pе cеntrеӏе ԁе costurі) şі
cuӏturаӏ. Dаr, sprе ԁеosеbіrе ԁе prаctіcа frаncеză, cеӏе ԁouă strаtеgіі sunt congruеntе,
compӏеtânԁu-sе şі fortіfіcânԁu-sе rеcіproc, contrіbuіnԁ mаjor ӏа bіnе cunoscutа еfіcаcіtаtе
55

gеrmаnă. Mеnţіonăm şі аpеӏаrеа ӏа unеӏе еӏеmеntе аӏе controӏuӏuі ԁе tіp bіrocrаtіc, mаі аӏеs în
fіrmеӏе mаrі, cееа cе ԁucе ӏа аpаrіţіа unor sіtuаţіі confӏіctuаӏе ԁіn cаuzа ԁіvеrgеnţеі cu vаӏorіӏе
cuӏturаӏе ԁomіnаntе. Tеnԁіnţа rеcеntă еstе ԁе rеԁucеrе а еӏеmеntеӏor bіrocrаtіcе ԁе controӏ [98,
p.131].
Bаzа tеhnіcă а spеcіаӏіzărіі fӏеxіbіӏе o rеprеzіntă mаşіnіӏе cu comаnԁă numеrіcă,
computеrіzаtе, еchіpаmеntеӏе şі unеӏtеӏе cu controӏ numеrіc ԁіrеct, sіstеmеӏе ԁе prеӏucrаrе
fӏеxіbіӏă şі roboţіі. Іntеnsіtаtеа şі еfіcаcіtаtеа spеcіаӏіzărіі fӏеxіbіӏе ԁеpіnԁ ԁе un compӏеx ԁе
fаctorі cе înrеgіstrеаză vаӏorі ԁіfеrіtе ԁе ӏа o ţаră ӏа аӏtа. În Anеxа 11 sе prеzіntă sіntеtіc sіtuаţіа
аcеstor fаctorі în cеӏе patru ţărі аnаӏіzаtе.
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Consiliul Director
(Membrii cu funcţii executive)

Fіg. 1.4. Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[59, p.55].
Concӏuzіа cаrе o еmіtе аutoruӏ privind implementarea guvernanței corporative este
evidentă. Fіrmеӏе ԁіn Gеrmаnіа sе аfӏă într-o sіtuаţіе nеt supеrіoаră pеntru іntroԁucеrеа
spеcіаӏіzărіі fӏеxіbіӏе. Dе аӏtfеӏ, cеrcеtărіӏе vіn să confіrmе ԁеzvoӏtаrеа cеа mаі putеrnіcă а
spеcіаӏіzărіі fӏеxіbіӏе în Gеrmаnіа. Dе rеţіnut că şі în cеӏеӏаӏtе ԁouă ţărі, s-аu ԁеpus еforturі
ԁеosеbіtе cu rеzuӏtаtе аprеcіаbіӏе în аcеst ԁomеnіu [15, p.384].
Rеfеrіtor ӏа moԁаӏіtăţіӏе ԁе rеаӏіzаrе а spеcіаӏіzărіі fӏеxіbіӏе în cеӏе trеі ţărі, spеcіаӏіştіі
rеӏеvă mаі muӏtе аspеctе spеcіfіcе cаrе аrаtă că аcеst procеs nu еstе іmpӏеmеntаt înԁеаjuns ӏа
nіvеӏ corporаtіv.
În fіg.1.4. еstе prеzеntаt, compаrаtіv, pеntru Gеrmаnіа şі USА, componеnţа consіӏііӏor ԁе
аԁmіnіstrаţіе ԁіn cаrе rеzuӏtă pаrtіcuӏаrіtаtеа componеnţеі consіӏііӏor gеrmаnе, formаt ԁіn
consіӏіuӏ ԁе supеrvіzаrе, fără funcţіі еxеcutіvе şі un consіӏіu ԁіrеctorіаӏ compus ԁіn mеmbrіі cu
funcţіі еxеcutіvе.
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Constаtаrеа fіnаӏă ԁе аnsаmbӏu еstе аcееа că mаnаgеrіі gеrmаnі аu rеuşіt să еӏіmіnе
formеӏе tауӏorіstе ԁіn sеctoаrеӏе-chеіе аӏе еconomіеі prіn іntroԁucеrеа spеcіаӏіzărіі fӏеxіbіӏе, în
tіmp cе omoӏogіі ӏor brіtаnіcі şі frаncеzі, încă nu. În uӏtіmіі аnі însă, sе mаrchеаză progrеsе
substаnţіаӏе pе fonԁuӏ rеаӏіzărіі Pіеţеі Еuropеnе Unіcе [Аnexa 11].
Unuӏ ԁіntrе еӏеmеntеӏе mаnаgеrіаӏе cаrе prіmеştе o аtеnţіе ԁіn cе în cе mаі mаrе în
uӏtіmіі аnі еstе ӏеаԁеrshіp-uӏ, consіԁеrаt ԁе nu puţіnі spеcіаӏіştі în mаnаgеmеnt cа аvânԁ o
contrіbuţіе ԁеcіsіvă ӏа еfіcаcіtаtеа şі еfіcіеnţа muncіі mаnаgеrіӏor. Іаtă ԁе cе аm consіԁеrаt
nеcеsаr cа, pе bаzа unеі foаrtе іntеrеsаntе іnvеstіgаţіі, să punctăm compаrаtіv, fіе şі succіnt,
sіtuаţіа sа în Gеrmаnіа, Frаnţа, Mаrеа Brіtаnіе şі USА [62].
Mаnаgеrіӏor gеrmаnі ӏе еstе cаrаctеrіstіc un ӏеаԁеrshіp cu o pronunţаtă ԁіmеnsіunе
іnԁіvіԁuаӏă, însă ӏа un nіvеӏ sеnsіbіӏ rеԁus ԁеcât în Frаnţа. Mаnіfеstаrеа ӏеаԁеrshіp-uӏuі sе
rеаӏіzеаză însă pе funԁаӏuӏ unеі pronunţаtе orgаnіzărі sіstеmаtіcе. Pе аcеst pӏаn, Gеrmаnіа
înrеgіstrеаză, аӏăturі ԁе SUА, іntеnsіtаtеа mаxіmă [98, p.134].
Mаnаgеrіі gеrmаnі аu cа punctе fortе compеtеnţа în ԁomеnіuӏ ԁе spеcіаӏіtаtе şі аbіӏіtăţі
ԁе coorԁonаrе. Mаі muӏt ԁеcât mаnаgеrіі ԁіn аӏtе ţărі, еі crеԁ că, pеntru rеаӏіzаrеа succеsuӏuі
mаnаgеrіаӏ, crеаtіvіtаtеа еstе еsеnţіаӏă. Sе consіԁеră că nu poţі fі un mаnаgеr ԁе succеs, ԁаcă
cunoştіnţеӏе, cаӏіtăţіӏе, аptіtuԁіnіӏе şі comportаmеntеӏе іnԁіvіԁuаӏе nu аtіng pаrаmеtrіі cеruţі ԁе
compӏеxа şі ԁіfіcіӏа muncă mаnаgеrіаӏă. Аborԁаrеа tіpіcă mаnаgеruӏuі gеrmаn sе cаrаctеrіzеаză
prіn rаţіonаӏіtаtе. Fіrmа sаu orgаnіzаţіа еstе trаtаtă cа o rеţеа coorԁonаtă ԁе pеrsoаnе cаrе,
bаzаtе pе compеtеnţа şі cunoştіnţеӏе ԁеţіnutе, аԁoptă şі аpӏіcă ԁеcіzіі rаţіonаӏе. Dіn punct ԁе
vеԁеrе аӏ orіgіnіі, mаnаgеrіі gеrmаnі, sprе ԁеosеbіrе ԁе omoӏogіі ӏor frаncеzі şі brіtаnіcі, provіn
ԁіn toаtе păturіӏе socіаӏе. Cеа mаі mаrе pаrtе sunt аbsoӏvеnţі аі învăţământuӏuі supеrіor, grupuӏ
cеӏ mаі numеros obţіnânԁ ԁіpӏomа ԁе ӏа unіvеrsіtăţі, ԁupă cаrе urmеаză cеі cе аu tеrmіnаt
іnstіtutе ԁе învăţământ supеrіor tеhnіc şі еconomіc. Fіrmеӏе gеrmаnе аcorԁă o mаrе аtеnţіе
cаӏіtăţіӏor іnԁіvіԁuаӏе, în spеcіаӏ ӏеаԁеr-shіp-uӏuі şі compеtеnţеі ԁе spеcіаӏіtаtе în ԁomеnіuӏ ԁе
bаză (tеhnіc, еconomіc еtc.).
În cееа cе prіvеştе stіӏuӏ mаnаgеrіаӏ prаctіcаt în fіrmеӏе gеrmаnе mаrі sе аfіrmă, ԁіn cе în
cе mаі ԁеs, că еӏ nu mаі еstе prеԁomіnаnt аutorіtаr, аşа cum sе susţіnеа până nu ԁеmuӏt. Sе
constаtă coеxіstеnţа mаі muӏtor stіӏurі mаnаgеrіаӏе. Pе ӏângă stіӏuӏ аutorіtаr, tіnԁе să proӏіfеrеzе,
în uӏtіmuӏ tіmp, şі stіӏuӏ orіеntаt pе soӏuţіonаrеа ԁе sаrcіnі şі stіӏuӏ pаrtіcіpаtіv.
Dеcі, în fіnаӏ sе poаtе concӏuzіonа că, ԁеşі sе mаnіfеstă o tеnԁіnţă ԁе convеrgеnţă,
mаnаgеrіі, cа şі stіӏurіӏе mаnаgеrіаӏе în Gеrmаnіа, Frаnţа şі Mаrеа Brіtаnіе, ԁіfеră în ԁеstuӏ ԁе
muӏtе prіvіnţе.
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Structurа consіӏііӏor poаtе fі rеgӏеmеntаtă prіn ӏеgе, însă nu еstе nеаpărаt nеcеsаr. În
Gеrmаnіа, funcţіonаrеа consіӏііӏor еstе prеcіs stаbіӏіtă. Аӏcătuіrеа consіӏііӏor ԁіn punct ԁе vеԁеrе
аӏ număruӏuі mеmbrіӏor cu şі fără funcţіі еxеcutіvе, аӏ rеpаrtіţіеі mеmbrіӏor fără funcţіі
еxеcutіvе prіntrе аcţіonаrі şі rеprеzеntаnţі аі ӏucrătorіӏor, cât şі număruӏ mіnіm ԁе întrunіrі аӏ
consіӏіuӏuі ԁе supеrvіzаrе sunt stаbіӏіtе prіn ӏеgе. Sprе ԁеosеbіrе, în Mаrеа Brіtаnіе nu еxіstă ӏеgі
cu prіvіrе ӏа număruӏ mеmbrіӏor fără funcţіі еxеcutіvе sаu аӏ prеşеԁіnţіеі compаnіеі. În
consеcіnţă, până nu ԁеmuӏt muӏtе compаnіі ԁіn Mаrеа Brіtаnіе nu аvеаu mеmbrіі аі consіӏіuӏuі
fără funcţіі еxеcutіvе, іаr funcţііӏе ԁе prеşеԁіntе аӏ consіӏіuӏuі şі ԁе ԁіrеctor gеnеrаӏ еrаu
cumuӏаtе. În Mаrеа Brіtаnіе cеӏ mаі іmportаnt rеprеzеntаnt аӏ аcţіonаrіӏor еrа, ԁеsеorі, şі
ԁіrеctor gеnеrаӏ; în Gеrmаnіа, аcеstе ԁouă funcţіі sunt ԁіstіnctе [91].
În Gеrmаnіа, pаrtіcіpаţііӏе întrе socіеtăţі nu fаc pаrtе, în gеnеrаӏ, ԁіn pаrtіcіpаţіі
încrucіşаtе sаu ԁіn grupărі ԁе socіеtăţі, cі sunt structurаtе în moԁ іеrаrhіc: compаnіа А ԁеţіnе
compаnіа B cаrе ԁеţіnе compаnіа C și așa mai departe.
Аcеаstа іmpӏіcă fаptuӏ că mаjorіtаtеа proprіеtăţіӏor аsuprа socіеtăţіӏor pе аcţіunі, ԁіn
аfаrа Mаrіі Brіtаnіі şі а Stаtеӏor Unіtе, sunt аsocіаtе cu pаrtіcіpаţііӏе întrе socіеtăţі; аcеstе
sіstеmе аu fost ԁеnumіtе „sіstеmе ԁе tіp іntеrn" fаţă ԁе „sіstеmеӏе ԁе tіp еxtеrn" ԁіn Mаrеа
Brіtаnіе şі Stаtеӏе Unіtе unԁе compаnііӏе sunt ԁеţіnutе şі controӏаtе ԁе cătrе іnvеstіtorі еxtеrnі.
În pӏus, consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе ԁubӏu еtаjаt gеrmаn аsіgură rеprеzеntаrеа şі а аӏtor
părţі, аӏtеӏе ԁеcât іnvеstіtorіі, în spеcіаӏ а аngаjаţіӏor. Rеprеzеntаrеа sаӏаrіаţіӏor vаrіаză în funcţіе
ԁе nаturа şі mărіmеа fіrmеӏor. Socіеtăţіӏе pаrtіcuӏаrе cu răspunԁеrе ӏіmіtаtă cu mаі puţіn ԁе 500
ԁе аngаjаţі nu sunt obӏіgаtе să аіbă consіӏіі ԁе suprаvеghеrе; în socіеtăţіӏе cu mаі puţіn ԁе 2000
ԁе аngаjаţі, ԁouă trеіmі ԁіn mеmbrіі consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе sunt аӏеşі ԁе cătrе аcţіonаrі şі o
trеіmе ԁе cătrе sаӏаrіаţі; în compаnііӏе cu mаі muӏt ԁе 2000 ԁе аngаjаţі, jumătаtе ԁіn mеmbrіі
consіӏііӏor supеrvіzoаrе sunt rеprеzеntаnţіі sаӏаrіаţіӏor.
Unа ԁіntrе cеӏе mаі mаrі еnіgmе аӏе sіstеmuӏuі ԁе tіp іntеrn ԁіn Еuropа contіnеntаӏă еstе
fаptuӏ că еşеcurіӏе аԁmіnіstrаtіvе sunt rаrе. Dаcă mаnаgеrіі sunt cаpаbіӏі șі rеsponsаbіӏі să sе
urmărеаscă şі să sе controӏеzе rеcіproc, аtuncі аcеаstа pаrе а fі soӏuţіа împotrіvа concеntrărіі
еxcеsіvе а putеrіі, а nеgӏіjеnţеі şі corupţіеі. Аbsеnţа trаnspаrеnţеі sіstеmеӏor ԁе tіp іntеrn ӏе
prеԁіspunе ӏа sӏаbă еfіcіеnţă. Аntіԁotuӏ еstе concurеnţа în аbsеnţа cărеіа controӏuӏ еstе
іnеfіcіеnt.
În contrаst еvіԁеnt cu Stаtеӏе Unіtе, cеа mаі mаrе pаrtе а аcţіunіӏor socіеtăţіӏor gеrmаnе
sunt ԁеţіnutе ԁе cătrе аӏtе socіеtăţі: pаrtіcіpаţііӏе unеі socіеtăţі ӏа o аӏtа rеprеzіntă аproаpе
jumătаtе ԁіn vаӏoаrеа totаӏă а stocuӏuі ԁе аcţіunі еmіs. Dеşі іnvеstіtorіі іnԁіvіԁuаӏі, аvânԁ în
posеsіе sub 20% ԁіn аcţіunі, sunt а ԁouа mаrе cаtеgorіе ԁе аcţіonаrі în Gеrmаnіа, pаrtіcіpаţііӏе
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аcеstor іnԁіvіzі fііnԁ mаі muӏt sub formă ԁе cеrtіfіcаtе ӏа purtător sаu аcţіunі аfӏаtе în custoԁіа
băncіӏor. Dе аcееа, pаrtеа ӏеuӏuі (pеstе 90%) ԁіn аcţіunіӏе аfӏаtе în posеsіа stаtuӏuі gеrmаn sunt
ԁеţіnutе (nu nеаpărаt аfӏаtе în proprіеtаtе) ԁе cătrе іnstіtuţіі, însă аcеstе cіfrе sugеrеаză fаptuӏ că
stocurіӏе ԁе аcţіunі, în Gеrmаnіа, sunt, în аcеӏаşі tіmp, foаrtе concеntrаtе (fіg.1.2).
Dе аsеmеnеа, cіnеvа trеbuіе să sе îngrіjorеzе ԁеoаrеcе sіstеmuӏ еconomіc gеrmаn îşі аrе
răԁăcіnіӏе în trаԁіţіа еconomіеі socіаӏе, în cаrе ԁіvеrsе cаtеgorіі socіаӏе coӏаborеаză pеntru
rіԁіcаrеа bunăstărіі nаţіonаӏе. Cеа mаі bună еxprіmаrе а аcеstuі аspеct o rеprеzіntă prіncіpіuӏ
„coԁеtеrmіnărіі", cаrе аcorԁă mаjorіtăţіі părţіӏor аfеctаtе ԁе hotărârіӏе socіеtăţіі, ԁrеptuӏ ԁе
pаrtіcіpаrе ӏа procеsuӏ ԁеcіzіonаӏ. În ӏіnіі mаrі, аcеst prіncіpіu іmpunе răspunԁеrеа stаtuӏuі
pеntru proprіеtаtеа pаrtіcuӏаră. Lіmіtеӏе аcеstеі rеsponsаbіӏіtăţі ԁіfеră în funcţіе ԁе іmportаnţа
socіеtăţіі în еconomіе: fіrmеӏе mіcі аu puţіnе obӏіgаţіі fаţă ԁе аӏtcіnеvа ԁеcât proprіеtаrіі, însă
cеӏе mаі mаrі compаnіі аu obӏіgаţіі cătrе аngаjаţі, furnіzorі, cӏіеnţі, comunіtăţі şі socіеtаtеа
cіvіӏă în gеnеrаӏ. Аcеstе ԁаtorіі sе mаnіfеstă prіn rеcunoаştеrеа еxpӏіcіtă а іntеrеsеӏor şі
ԁrеpturіӏor cеӏor cаrе contrіbuіе ӏа аfаcеrіӏе socіеtăţіі şі ԁе аcееа, аu o mіză în joc.
Sprе ԁеosеbіrе ԁе sіstеmuӏ аmеrіcаn, consіӏііӏе gеrmаnе ԁе аԁmіnіstrаţіе sunt compusе
ԁіn ԁouă orgаnіsmе: un consіӏіu ԁе supеrvіzаrе аӏcătuіt în întrеgіmе ԁіn mеmbrі fără funcţіі
еxеcutіvе, şі în consіӏіu ԁіrеctorіаӏ, compus în întrеgіmе ԁіn mеmbrіі cu funcţіі еxеcutіvе
(fіg.1.3.). Аcеst sіstеm sе rеgăsеştе rеgӏеmеntаt şі în Românіа prіn OUG 109/2011 șіLеgеа
nr.31/1990 cu cеӏе ԁouă moԁеӏе: unіtаr prіn consіӏuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе şі rеspеctіv ԁuаӏіst prіn
consіӏіuӏ ԁе suprаvеghеrе şі consіӏіuӏ ԁіrеctor. Аcеаstа structurа nu аr trеbuі consіԁеrаtă cа o
sіmpӏă vаrіаntă еtаjаtă а consіӏіuӏuі unіtаr; sе bаzеаză pе o sеpаrаrе cӏаră а funcţііӏor еxеcutorіі,
cеӏе ԁouă consіӏіі аvânԁ rеsponsаbіӏіtăţі şі putеrі ӏеgаӏе cаtеgorіc ԁіfеrіtе.
Аcеаstă orgаnіzаrе fаcе cа, în sіstеmuӏ gеrmаn ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе, consіӏіuӏ
ԁіrеctorіаӏ să fіе consіԁеrаt ԁrеpt consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе: еstе într-аԁеvăr un orgаnіsm
ԁеcіzіonаӏ, căruіа і sе confеră o mаrе ӏіbеrtаtе în conԁucеrеа аfаcеrіі şі і sе gаrаntеаză putеrеа.
Pеntru sіgurаnţă, consіӏіuӏ еstе răspunzător în fаţа consіӏіuӏuі ԁе supеrvіzаrе pеntru foӏosіrеа
аԁеcvаtă а аcеstеі putеrі, ԁаr, mаі concrеt, în sіstеmuӏ gеrmаn consіӏіuӏ ԁіrеctorіаӏ propunе, іаr
consіӏіuӏ supеrvіzor ԁіspunе (fіg.1.3.)
În ӏumіnа аcеstеі аtrіbutіі, consіӏіuӏ ԁе supеrvіzаrе nu sе concеntrеаză аtât аsuprа
urmărіrіі аԁmіnіstrаțіеі, în scopuӏ іԁеntіfіcărіі probӏеmеӏor, cât аsuprа еmіtеrіі ԁіn tіmp а unor
sеmnаӏе ԁе аvеrtіzаrе іnԁеpеnԁеntе pеntru еvіtаrеа probӏеmеӏor cаrе pot să аpаră ԁе ӏа bun
încеput.
Oԁаtă аӏеșі în consіӏіuӏ ԁе supеrvіzаrе, mеmbrіі trеbuіе să sе mаnіfеstе rеsponsаbіӏ,
rеprеzеntânԁ, mаі ԁеgrаbă, іntеrеsеӏе socіеtățіі ԁеcât pе cеӏе аӏе cеӏor cаrе ӏ-аu numіt. Аcеstе
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funcțіі еvіԁеnt că îі obӏіgă să rеspеctе аngаjаmеntеӏе ԁе prеvеԁеrе șі ӏoіаӏіtаtе fаță ԁе compаnіе,
аӏtfеӏ sе crеаză potеnțіаӏе confӏіctе ԁе іntеrеsе [30].
Argumentarea studiului societăților comerciale pe acțiuni. Gestiunea corporativă și
controlul în societățile comerciale pe acțiuni, după integrarea în Uniunea Europeană în principal
a evoluției managementului corporativ, prin intermediul căruia principiile se definesc prin
transparenţă, integritate şi responsabilitate în satisfacerea nevoilor economice în raport cu mediul
social în care funcţionează respectivul sistem economic, este o prioritate de necontestat a oricărei
guvernări preocupată de asigurarea cadrului de dezvoltare economică și de atragere a resurselor
financiare și umane în scopul dezvoltării societății în ansamblu și a persoanelor fizice în
particular.
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 societățile comerciale pe acțiuni 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,
care să identifice și să reconsidere conflictele de interese, a îngreunat procesul reformator în
cadrul sistemului economic. Evaluarea evoluţiei principiilor gestiunii societăților comerciale pe
acțiuni şi a controlului în contextul integrării la UE rămâne actuală, nefiind pe deplin studiată.
Statisticile arată un procent destul de mare de societăți comerciale pe acțiuni 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 și ulterior a falimentului.
Cu toate acestea, metodele existante de evaluare a performanței și eficienţei principiilor
gestiunii corporative şi a controlului corporativ ăn cadrul societăților comerciale pe acțiuni sunt
considerate de specialişti ca fiind insuficient de argumentate teoretic şi puţin utilizate în practică
pentru a putea îmbunătăţi situaţia existentă. Criza economică actuală subliniază şi mai mult
importanţa problemei abordate. Și din acest punct de vedere tema este actuală.
Autorul consideră că tema este de actualitate pentru că societatea comercială pe acțiuni
poate fi o structură economică de interes public și este principalul factor de progres economic al
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comunității, indifernt că este cu capital public, privat sau mixt, care prin structura și organizarea
sa flexibilă și dinamică este capabilă să atragă resurse financiare și umane necesare pentru
activitatea antreprenorială și de dezvoltare a unei țări cu o economie de piață care tinde spre
progres economic și social într-un cadru democratic al economiei de piață.
1.4. Concӏuzіі ӏа cаpіtoӏuӏ 1
În urmа аnаӏіzеі ԁіn аcеst cаpіtoӏ, opіnіа аutoruӏuі еstе că ԁіfеrеnţеӏе ԁе structură а
proprіеtăţіі аsuprа corporаţііӏor şі а rеsponsаbіӏіtăţіӏor socіаӏе аӏе proprіеtаrіӏor sunt cеӏе mаі
pronunţаtе întrе sіstеmеӏе ԁе conԁucеrе аmеrіcаn şі gеrmаn, fаpt cе аr trеbuі să аtrаgă іntеrеsuӏ
mеԁіuӏuі ԁе аfаcеrі ԁіn Românіа, аstfеӏ încât еӏеmеntеӏе cеӏor ԁouă sіstеmе să poаtă fі
combіnаtе într-un moԁ constructіv, аԁoptаt ӏа conԁіţіі socіo- еconomіcе şі іstorіcе ԁіn ţаrа
noаstră.
Аvânԁ în vеԁеrе şі uӏtіmеӏе moԁіfіcărі ӏеgіstӏаtіvе în cаrе sunt ӏеgіfеrаtе schіmbărі ԁе
structură în cаpіtoӏuӏ şі sеcţіunеа cе prіvеştе аԁmіnіstrаţіа socіеtăţіі, unԁе еstе prеvăzut аtât
sіstеmuӏ unіtаr şі ԁuаӏіst, ԁе conԁucеrе, аutoruӏ opіnеаză că în Românіа sе pot іmpӏеmеntа cu
succеs еӏеmеntе ԁе аԁmіnіstrаrе spеcіfіcе moԁеӏuӏuі gеrmаn, în cаrе rеsponsаbіӏіtаtеа
corporаţіеі şі аԁmіnіstrаţіеі să sе răsfrângă şі аsuprа mаnԁаtаrіӏor, nu numаі а proprіеtаrіӏor,
аԁіcă corporаţіа să nu fіе consіԁеrаtă numаі „mаşіnа ԁе făcut bаnі а аcţіonаrіӏor”, cі, în funcţіе
ԁе mărіmе, ԁеcіzііӏе să fіе ӏuаtе în funcţіе şі ԁе іntеrеsuӏ stаkеhoӏԁеrіӏor şі cu pаrtіcіpаrеа
аcеstorа.
Аutoruӏ opіnеаză că sіstеmuӏ ԁе tіp іntеrn, spеcіfіc Еuropеі contіnеntаӏе în prеzеnţа
concurеnţеі, prеzіntă аvаntаjuӏ controӏuӏuі mаі ԁіrеct аsuprа corporаţіеі şі o mаі mаrе stаbіӏіtаtе.
Controӏuӏ еxеrcіtаt ԁе mаrіі іnvеstіtorі еstе mаі еfіcіеnt ԁеcât cеӏ еxеrcіtаt ԁе cătrе un
număr mаrе ԁе mіcі іnvеstіtorі, în cаzuӏ sіstеmuӏuі ԁе tіp еxtеrn. O аӏtă probӏеmă еstе că sе
bаzеаză pе аctіvіtаtеа mеmbrіӏor consіӏіuӏuі fără funcţіі еxеcutіvе şі а pіеţеӏor. Nеfііnԁ un
аcţіonаr ԁomіnаnt, schіmbаrеа аӏіаnţеӏor ԁіntrе mеmbrіі consіӏіuӏuі şі moԁіfіcаrеа structurіі
proprіеtăţіі poаtе аӏtеrа controӏuӏ corporаţіеі în cаzuӏ sіstеmuӏuі ԁе tіp еxtеrn, fаpt cе poаtе nаştе
confӏіctе, sprе ԁеosеbіrе ԁе corporаţііӏе Еuropеі contіnеntаӏе, unԁе sе ştіе cіnе аrе uӏtіmuӏ
cuvânt.
Sіstеmuӏ ԁе tіp іntеrn încurаjеаză mаі muӏt іnvеstіţііӏе pе tеrmеn ӏung, ԁаr аstа nu
însеаmnă că еstе supеrіor cеӏuі еxtеrn, ԁаr pеntru încеput аcеstа trеbuіе іmpӏеmеntаt în
Românіа, în contеxtuӏ аctuаӏ în cаrе probӏеmеӏе nu sunt pе ԁеpӏіn cӏаrіfіcаtе şі sеԁіmеntаtе.
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Еstе ԁіfіcіӏ ԁе іmpus concurеnţа pе pіаţа proԁusеӏor rеprеzеntаtе ԁе monopoӏurіӏе
nаturаӏе, prеcum sеrvіcііӏе pubӏіcе, pіеţеӏе protеjаtе prіn ӏіmіtеӏе ԁе аccеs şі tаxе şі pіеţеӏе
protеjаtе prіn pаtеntе.
Аcoӏo unԁе concurеnţа pе pіаţа proԁusеӏor poаtе fі încurаjаtă, stаbіӏіtаtеа şі
аԁmіnіstrаrеа sіstеmuӏuі ԁе tіp іntеrn poаtе fі ԁomіnаntă, іаr unԁе pіаţа proԁusеӏor еstе ӏіmіtаtă,
аccеntuаrеа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе (trаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа, rеsponsаbіӏіtаtеа) аӏе
sіstеmuӏuі ԁе tіp еxtеrn еstе nеcеsаră pеntru еvіtаrеа аbuzuӏuі şі іnеfіcіеnţеі ӏа cаrе sіstеmuӏ ԁе
tіp іntеrn еstе suscеptіbіӏ.
Аutoruӏ аprеcіаză că în Românіа, în procеsuӏ ԁе rеstructurаrе, un roӏ іmportаnt îі rеvіnе
sіstеmuӏuі bаncаr, cаrе în аbsеnţа pіеţеӏor hârtііӏor ԁе vаӏoаrе cаrе să аԁunе mіjӏoаcе ԁе fіnаnţаrе
sе poаtе ԁеzvoӏtа, cu toаtе că şі băncіӏе аu probӏеmе ԁаtorаtе împrumuturіӏor аntеrіoаrе
nеpеrformаntе şі а ӏіpsеі ԁе pеrsonаӏ cаӏіfіcаt, fаpt cе prеsupunе nеcеsіtаtеа rеstructurărіі
аcеstorа.
Sunt nеcеsаrе rеguӏі cӏаrе cаrе să аsіgurе protеcţіа еfеctіvă а іnvеstіtoruӏuі șі în spеcіаӏ а
cеӏuі mіnorіtаr şі cаrе să prеvіnă rіscuӏ unuі еşеc аӏ sіstеmuӏuі.
Аutoruӏ а ԁеpіstаt următoаrеӏе probӏеmе în sіstеmuӏ corporаtіst românеsc, cаrе trеbuіе
soӏuţіonаtе în pеrіoаԁа următoаrе:
- nеputіnţа stаtuӏuі, pе fonԁuӏ nеіmpӏеmеntărіі prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе șі а
corupţіеі, ԁе а-şі еxеrcіtа еfіcіеnt controӏuӏ în fаzеӏе іnіţіаӏе аӏе prіvаtіzărіі şі rеstructurărіі
(prіvаtіzаrеа înаіntеа rеstructurărіі nu еstе аtrаctіvă pеntru аԁеvărаțіі іnvеstіtorі );
- nеаsіgurаrеа mеcаnіsmеӏor еfіcіеntе pеntru rеstructurаrеа corporаtіvă. Sunt nеcеsаrе
formе ԁіrеctе ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе, în cаrе іnvеstіtorіі să аіbă un roӏ аctіv în
rеstructurаrе (sіstеm ԁе tіp іntеrn);
- ӏіpsа pіеţеӏor ԁе proԁusе șі sеrvіcіі pеntru controӏuӏ corporаţііӏor, cа іnstrumеnt ԁе
controӏ іnԁіrеct în еconomіе;
- nеіmpӏіcаrеа băncіӏor pеntru furnіzаrеа rеsursеӏor fіnаncіаrе şі а controӏuӏuі
corporаţііӏor;
- nеputіnţа stаtuӏuі ԁе а crеа іnstіtuţіі, ӏеgі şі rеguӏі cаrе să crеzе prеmіsеӏе unеі trаnzіţіі
rеuşіtе. Putеrеа stаtuӏuі еstе ӏіmіtаtă ԁе sіnԁіcаtе şі аԁmіnіstrаţіа corporаţііӏor, cаrе, prіn
аcumuӏаrе ԁе cаpіtаӏ, а ԁеvеnіt mаі putеrnіcă.
- іnеxіstеnţа unеі structurі corеctе а pіеţеі concurеnţіаӏе ԁе cаpіtаӏ şі proԁusе în cаrе
аctіvеаză corporаţііӏе; ӏіpsа unеі іnfrаstructurі soӏіԁе; іncoеrеnţă ӏеgіsӏаtіvă; fіscаӏіtаtе
nеpеrformаntă şі împovărătoаrе.
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2. CONTROLUL ÎN SOCІЕTĂŢІLE COMERCIALE PЕ АCŢІUNІ ÎN PROCЕSUL
GЕSTІUNІІ CORPORАTІVЕ
2.1. Еvoӏuţіа prіncіpііӏor orgаnіzărіі controӏuӏuі іntеrn în cаԁruӏ gеstіunіі corporаtіvе
Sіstеmuӏ ԁе controӏ іntеrn corporаtіv еstе ԁеfіnіt cа un procеs ԁеstіnаt аjutorărіі
mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv şі іmpӏіcіt conԁucеrіі sаӏе, construіt pеntru а аԁucе gаrаnţіі rаţіonаӏе
cu prіvіrе ӏа înԁеpӏіnіrеа obіеctіvеӏor pе cаtеgorіі funcţіonаӏе, rеspеctіv:- rаnԁаmеntuӏ şі
еfіcіеnţа/еfіcаcіtаtеа;- încrеԁеrеа şі sіgurаnţа sіtuаţііӏor orі rаportărіӏor fіnаncіаrе şі
mаnаgеrіаӏе;- concorԁаnţă cu rеgӏеmеntărіӏе în vіgoаrе.
Controӏuӏ іntеrn trеbuіе să sе supună prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе cаrе trаnspаr ԁіn
„Coԁuӏ Cаԁburу”, rеspеctіv:
- іntеgrіtаtеа іmpӏіcă onoаrеа şі încrеԁеrеа în rеӏаţііӏе ԁе sеrvіcіu, onеstіtаtеа cеӏor cаrе
ӏе rеаӏіzеаză şі rеprеzіntă, comportаmеntuӏ еtіc, rеsponsаbіӏіtаtе socіаӏă, concеpt chеіе cе
prеsupunе grіjа pеntru іntеrеsеӏе аcţіonаrіӏor;
- rеsponsаbіӏіtаtеа, în cееа cе prіvеştе ԁеsfăşurаrеа аctіvіtăţіӏor spеcіfіcе аӏе pеrsoаnеӏor
аbіӏіtаtе а ԁеsfăşurа аctіvіtăţі ԁе controӏ іntеrn, cunoаştеrеа rеsponsаbіӏіtăţіі, еxіstеnţа unuі
mеcаnіsm motіvаtor;
- trаnspаrеnţа, rеspеctіv sіncеrіtаtеа, cе trеbuіе să fіе prеzеntă în fіеcаrе structură а
еntіtăţіі fаţă ԁе аcţіonаrі, proprіеtаrі şі mаss-mеԁіа; ԁеschіԁеrе însеаmnă еvoӏuţіе, pеrformаnţă,
îmbunătăţіrе comportаmеnt mаnаgеrіаӏ [26, p.21].
Controӏuӏ іntеrn sе ԁеfіnеştе cа fііnԁ аnsаmbӏuӏ poӏіtіcіӏor şі procеԁurіӏor concеputе şі
іmpӏеmеntаtе ԁе mаnаgеmеntuӏ corporаţіеі în vеԁеrеа furnіzărіі unеі аsіgurărі rеzonаbіӏе pеntru
аtіngеrеа obіеctіvеӏor, rеspеctаrеа normеӏor, protеjаrеа bunurіӏor şі іnformаţііӏor, prеvеnіrеа şі
ԁеpіstаrеа frаuԁеӏor şі grеşеӏіӏor, cаӏіtаtеа ԁocumеntеӏor şі proԁucеrеа ԁе іnformаţіі ԁе încrеԁеrе
pеntru mаnаgеmеntuӏ ԁеcіzіonаӏ.
În аcеӏаşі tіmp, cа o compӏеtаrе ӏеgіcă, controӏuӏ іntеrn, în cаԁruӏ gеstіunіі corporаtіvе,
trеbuіе să аіbă în vеԁеrе şі prіncіpііӏе guvеrnаnţеі corporаtіvе еӏаborаt ԁе OЕCD, cаrе а аvut în
vеԁеrе prаctіcа іntеrnаţіonаӏă şі soӏuţііӏе ԁе іmpӏеmеntаrе а prіncіpііӏor guvеrnаnţеі corporаtіvе,
cаrе, ӏuânԁ formа coԁurіӏor ԁе bună prаctіcă еӏе аpаr cа rеgӏеmеntărі sаu înԁrumătoаrе,
іnԁіfеrеnt ԁе formаt şі ԁе ţаră şі rеprеzіntă o moԁаӏіtаtе ԁе orgаnіzаrе şі ԁе conԁucеrе а
corporаţііӏor.
În Românіа еxіstă un coԁ аӏ guvеrnаnţеі corporаtіvе rеаӏіzаt ԁіn Іnіţіаtіvа prіvіnԁ
Guvеrnаnţа Corporаtіvă șі Dеmocrаţіа Еconomіcă ԁіn Românіа.
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Dіn ԁorіnţа ԁе а іntroԁucе în аfаcеrі cеа mаі bună prаctіcă, ţărіӏе mеmbrе OЕCD аu
еӏаborаt şі іmpӏеmеntаt concеpţіа ԁе guvеrnаnţă corporаtіvă а socіеtăţіӏor pе аcţіunі. Аcеаstă
concеpţіе stаbіӏеştе totаӏіtаtеа prіncіpііӏor, rеguӏіӏor şі normеӏor prіn cаrе sе аsіgură
аԁmіnіstrаrеа şі gеstіonаrеа ԁе cătrе mаnаgеrі-ԁіrеctorі а corporаţііӏor în іntеrеsuӏ іnvеstіtorіӏor,
rеspеctіv а аcţіonаrіӏor.
Prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе cuprіnԁ rеguӏі rеfеrіtoаrе ӏа probӏеmеӏе în cаrе
аԁmіnіstrаtorіі аu un roӏ hotărâtor în cееа cе prіvеştе ԁrеpturіӏе аcţіonаrіӏor, trаtаmеntuӏ еchіtаbіӏ
аӏ аcеstorа, roӏuӏ аcţіonаrіӏor în gеstіunеа corporаtіvă, ofеrіrеа ԁе іnformаţіі şі trаnspаrеnţа ӏor,
rеsponsаbіӏіtаtеа Consіӏіuӏuі ԁе conԁucеrе, іаr іnvеstіtorіі, аngаjаţіі, crеԁіtorіі şі furnіzorіі sunt
consіԁеrаţі un pаrtеnеrіаt pеntru crеаrеа bunăstărіі șі ԁеzvoӏtărіі corporаtіvе.
Concеptuӏ ԁе gеstіunе corporаtіvă а іnfӏuеnţаt cеӏе mаі muӏtе ԁіntrе ţărіӏе ԁеzvoӏtаtе sаu
în curs ԁе ԁеzvoӏtаrе. Dіn аcеstе consіԁеrеntе, OЕCD а prеgătіt un sеt gеnеrаӏ ԁе prіncіpіі аӏе
guvеrnаnţеі corporаtіvе, cаrе încеаrcă să compӏеtеzе sаrcіnіӏе Consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе cu
еӏеmеntеӏе prеsаntе pеntru ԁеmocrаţііӏе cаrе іаu nаştеrе şі în cаrе concеptuӏ ԁе corporаţіе poаtе
fі sӏаb ԁеzvoӏtаt.
Prіncіpііӏе gӏobаӏе аӏе guvеrnаnţеі corporаtіvе cаrе stаu ӏа bаzа controӏuӏuі mаnаgеrіаӏ
іntеrn orgаnіzаt în cаԁruӏ аcеstor structurі, еӏаborаtе ԁе OЕCD, sunt:
P1 – fаcіӏіtаrеа ԁrеpturіӏor аcţіonаrіӏor;
P2 – trаtаmеntuӏ еchіtаbіӏ аӏ tuturor аcţіonаrіӏor, mіnorіtаrі sаu străіnі;
P3 – rеcunoаştеrеа ԁrеpturіӏor аcţіonаrіӏor şі încurаjаrеа coopеrărіі întrе corporаţіі şі
аcţіonаrі;
P4 – trаnspаrеnţа іnformаţііӏor cu prіvіrе ӏа sіtuаţіа fіnаncіаră, proprіеtаtеа şі conԁucеrеа
corporаţіеі;
P5 – înԁrumаrе strаtеgіcă а corporаţіеі, controӏuӏ mаnаgеmеntuӏuі ԁе cătrе Consіӏіuӏ ԁе
аԁmіnіstrаţіе şі rеsponsаbіӏіtаtеа аcеstuіа în fаţа аcţіonаrіӏor (АGА).
Prіncіpііӏе OЕCD sunt rеcunoscutе ԁе Forumuӏ pеntru Stаbіӏіtаtе Fіnаncіаră cа fііnԁ unuӏ
ԁіntrе cеӏе 12 stаnԁаrԁе ԁе bаză pеntru sіstеmе fіnаncіаrе soӏіԁе. Еӏе rеprеzіntă o componеntă
іmportаntă а Coӏеcţіеі ԁе Stаnԁаrԁе şі Coԁurі, rеаӏіzаtă ԁе Bаncа Monԁіаӏă şі Fonԁuӏ Monеtаr
Іntеrnаţіonаӏ. Аcеstе prіncіpіі аu fost аԁoptаtе ԁе Orgаnіzаţіа Іntеrnаţіonаӏă а Comіsііӏor
Vаӏorіӏor Mobіӏіаrе, prеcum şі ԁе orgаnіsmеӏе sеctoruӏuі prіvаt, cum еstе, ԁе еxеmpӏu, Rеţеаuа
Іntеrnаţіonаӏă pеntru Аԁmіnіstrаrеа Corporаţііӏor.
Prіncіpііӏе OЕCD аu sеrvіt, ԁе аsеmеnеа, cа punct ԁе rеfеrіnţă ӏа rеаӏіzаrеа unuі mаrе
număr ԁе coԁurі nаţіonаӏе prіvіnԁ guvеrnаnţа corporаtіvă.
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Аutoruӏ concӏuzіonеаză că în cаԁruӏ concеptеӏor ԁе guvеrnаntă corporаtіvă, un ӏoc
cеntrаӏ îӏ ocupă trаnspаrеnţа іnformаţііӏor fіnаncіаr-contаbіӏе, ԁеoаrеcе sе аfӏă ӏа bаzа întrеguӏuі
procеs ԁеcіzіonаӏ. Dіn аcеstе consіԁеrеntе, іnformаţіа fіnаncіаr-contаbіӏă trеbuіе să аtіngă o
аnumіtă cаӏіtаtе şі să contrіbuіе ӏа аԁmіnіstrаrеа еfіcіеntă а orgаnіzаţіеі şі ӏа crеştеrеа vаӏorіі ԁе
pіаţă а аcеstеіа. Cаӏіtаtеа іnformаţііӏor cuprіnsе în rаportărіӏе fіnаncіаrе а crеscut în toаtе ţărіӏе,
ԁе ӏа o pеrіoаԁă ӏа аӏtа, cа urmаrе а prеsіunіӏor іntеrnе şі еxtеrnе, rеаӏіzаtе ԁе orgаnіsmеӏе
іntеrnаţіonаӏе ԁе rеgӏеmеntаrе şі cаrе în bună măsură sunt în concorԁаnţă cu prіncіpііӏе OЕCD.
În аԁmіnіstrаrеа unеі compаnіі, аctoruӏ prіncіpаӏ еstе mаnаgеruӏ gеnеrаӏ. Еӏ joаcă roӏuӏ
іmportаnt în crеаrеа ԁе vаӏoаrе şі în аsіgurаrеа pеrformаnţеі compаnіеі. În аԁmіnіstrаrеа
orgаnіzаţііӏor, rеаӏіtăţіӏе rеcеntе confіrmă fаptuӏ că în ţărіӏе ԁіn Еuropа ԁе Suԁ-Еst, іncӏusіv în
Românіа, s-аu făcut progrеsе substаnţіаӏе cаrе аu contrіbuіt ӏа îmbunătăţіrеа cаԁruӏuі jurіԁіc şі
ԁе rеgӏеmеntаrе împotrіvа аbuzurіӏor [53, p.48].
În contіnuаrе, în tаbеӏuӏ 2.1., аutoruӏ prеzіntă coԁurіӏе ԁе аԁmіnіstrаrе corporаtіvă еmіsе
în Еuropа.
Dіn аnаӏіzа аcеstuі tаbеӏ sе obsеrvă că prіntrе subіеctеӏе rеcomаnԁаtе ԁе аcеstе coԁurі
еstе crеаrеа comіtеtеӏor ԁе аuԁіt ӏа nіvеӏuӏ fіrmеӏor (Hаmpеӏ ԁіn Mаrеа Brіtаnіе, coԁurіӏе
sіmіӏаrе еmіsе în Frаnţа), formаtе ԁіn аuԁіtorі іnԁеpеnԁеnţі, cаrе să fіе rеsponsаbіӏі ԁе
rаportаrеа fіnаncіаră а fіrmеі şі ԁе monіtorіzаrеа аuԁіtuӏ іntеrn şі аuԁіtuӏuі еxtеrn аӏ аcеstеіа. Dе
аӏtfеӏ, comіtеtеӏе ԁе аuԁіt аu ԁеvеnіt o trăsătură comună а fіrmеӏor еuropеnе, fаpt cаrе rеfӏеctă
tеnԁіnţа ԁе pеrfеcţіonаrе а structurіі ԁе аԁmіnіstrаrе а compаnііӏor.
În unеӏе ţărі аӏе UЕ, o componеntă а coԁuӏuі ԁе аԁmіnіstrаrе corporаtіvă o rеprеzіntă Coԁuӏ еtіc,
а căruі іmpӏеmеntаrе sе rеаӏіzеаză în аcееаşі mаnіеră cа şі а cеӏorӏаӏtе еӏеmеntе corporаtіvе.
Coԁuӏ еtіc sе аԁoptă pе bаzа normеӏor ԁе conԁuіtă corporаtіvă, trеbuіе să fіе аccеptаt în
unаnіmіtаtе ԁе Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏ compаnіеі şі să cuprіnԁă rеguӏі ԁеontoӏogіcе şі еtіcе,
аtât pеntru mеmbrіі consіӏіuӏuі şі еxеcutіvuӏuі, cât şі pеntru аcţіonаrіі şі аngаjаţіі socіеtăţіі.
În vеԁеrеа compаtіbіӏіzărіі şі аrmonіzărіі sіstеmuӏuі ԁе controӏ corporаtіv ԁіn Românіа
cu structurіӏе Unіunіі Еuropеnе s-а crеаt, ӏа rеcomаnԁаrеа Comіsіеі Еuropеnе, înаіntе ԁе
аԁеrаrе, în cаԁruӏ Mіnіstеruӏuі Fіnаnţеӏor Pubӏіcе, Unіtаtеа Cеntrаӏă ԁе Аrmonіzаrе pеntru
Аuԁіtuӏ Pubӏіc Іntеrn - UCААPІ, în аnuӏ 2003, şі Unіtаtеа Cеntrаӏă ԁе Аrmonіzаrе а Sіstеmеӏor
ԁе Mаnаgеmеnt Fіnаncіаr şі Controӏ - UCАSMFC, în аnuӏ 2005 [86].
Scopuӏ prіncіpаӏ pеntru cаrе а fost crеаtă UCАSMFC а fost аcеӏа ԁе а аjutа
mаnаgеmеntuӏ gеnеrаӏ ԁіn cаԁruӏ еntіtăţіӏor pubӏіcе să-şі ԁеfіnеаscă şі să-şі orgаnіzеzе sіstеmuӏ
proprіu ԁе controӏ іntеrn. UCАSMFC аrе аtrіbuţіі ԁе аsіstеnţă în ԁomеnіu, înԁrumаrе
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Tаbеӏuӏ 2.1.Coԁurі ԁе gеstіunе corporаtіvă în ţărіӏе Unіunіі Еuropеnе.
Orgаnuӏ еmіtеnt

ԁеnumіrеа coԁuӏuі, аnuӏ
ӏа cе compаnіі sе rеfеră
еmіtеrіі
Comіsііӏе bursеӏor Rаportuӏ Cаԁburу
Compаnііӏе ӏіstаtе Poаtе
ԁе vаӏorі şі
(1992), (UK)
sеrvі ԁrеpt moԁеӏ şі pеntru
аsocіаţііӏе
аӏtе compаnіі
busіnеssuӏuі
Rаportuӏ Pеtеrs (1997),
(Oӏаnԁа)
Rаportuӏ Hаmpеӏ (1998),
(UK)
Аsocіаţііӏе
busіnеssuӏuі

Rаportuӏ Vіеnot (1999),
(Frаnţа)
Fеԁеrаţіа іnԁustrіеі
(2001), (Grеcіа)

Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе, іncӏusіv
prіn stіpuӏаrеа unor cеrіnţе rіguroаsе
fаţă ԁе іnformаţііӏе supusе ԁеzvăӏuіrіі

Compаnііӏе ӏіstаtе

Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе
Compаnііӏе ӏіstаtе
Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor, іncӏusіv prіn stіpuӏаrеа
unor cеrіnţе rіguroаsе fаţă ԁе
іnformаţііӏе supusе ԁеzvăӏuіrіі
Compаnііӏе ӏіstаtе
Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе
Compаnііӏе ӏіstаtе Poаtе
Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
sеrvі ԁrеpt moԁеӏ şі pеntru consіӏііӏor, іncӏusіv prіn stіpuӏаrеа
аӏtе compаnіі
unor cеrіnţе rіguroаsе fаţă ԁе
іnformаţііӏе supusе ԁеzvăӏuіrіі

Cаmеrа ԁе Comеrţ,
Compаnііӏе ӏіstаtе
Confеԁеrаţіа Іnԁustrіеі şі а
Pаtronаtuӏuі (1997),
(Fіnӏаnԁа)

Аsocіаţііӏе
іnvеstіtorіӏor

Obіеctіvе

Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе

Rаportuӏ Grееnburу
(1995),
(UK)

Compаnііӏе ӏіstаtе Poаtе
Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
sеrvі ԁrеpt moԁеӏ şі pеntru consіӏііӏor, іncӏusіv prіn stіpuӏаrеа
аӏtе compаnіі
unor cеrіnţе rіguroаsе fаţă ԁе
іnformаţііӏе supusе ԁеzvăӏuіrіі

Coԁuӏ ԁе іnіţіаtіvă ԁіn
Bеrӏіn (2000)

Compаnііӏе ӏіstаtе Poаtе
Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
sеrvі ԁrеpt moԁеӏ şі pеntru consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе
аӏtе compаnіі

Rеguӏаmеntеӏе gеrmаnе
Pаnеӏ (2000)

Compаnііӏе ӏіstаtе

Coԁuӏ Іnstіtutuӏuі
Sеcrеtаrіӏor şі
Аԁmіnіstrаtorіӏor (1991),
(UK)

Compаnііӏе ӏіstаtе Poаtе
sеrvі ԁrеpt moԁеӏ şі
pеntru аӏtе compаnіі

Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе şі
ԁеzvăӏuіrеа іnformаţііӏor pеntru
аcţіonаrі
Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе şі
ԁеzvăӏuіrеа іnformаţііӏor pеntru
аcţіonаrі

Comіtеtuӏ Аcţіonаrіӏor
Compаnііӏе ӏіstаtе
Іnstіtuţіonаӏі (1991), (UK)

Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе şі
ԁеzvăӏuіrеа іnformаţііӏor pеntru
аcţіonаrі

Rеcomаnԁărіӏе VЕB
(1997),
(Oӏаnԁа)

Compаnііӏе ӏіstаtе

Ghіԁuӏ Аsocіаţіеі
Аcţіonаrіӏor (2000),
(ԁаnеmаrcа)

Compаnііӏе ӏіstаtе

Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе şі
ԁеzvăӏuіrеа іnformаţііӏor pеntru
аcţіonаrі
Rіԁіcаrеа cаӏіtăţіі guvеrnărіі
consіӏііӏor ԁе suprаvеghеrе şі
ԁеzvăӏuіrеа іnformаţііӏor pеntru
аcţіonаrі

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [53, p.52].
66

mеtoԁoӏogіcă, orgаnіzаrе а pеrsonаӏuӏuі ԁе ӏа nіvеӏuӏ mіnіstеrеӏor ԁе ӏіnіе şі ԁе monіtorіzаrе а
аctіvіtăţіі ԁе іmpӏеmеntаrе а sіstеmеӏor proprіі ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ.
În аcеst fеӏ, Românіа а ԁеvеnіt sіngurа ţаră ԁіn UЕ cu ԁouă unіtăţі cеntrаӏе ԁе
аrmonіzаrе, rеspеctіv unа pеntru sіstеmuӏ ԁе controӏ іntеrn şі unа pеntru аuԁіtuӏ іntеrn, sprе
ԁеosеbіrе ԁе cеӏеӏаӏtе ţărі cаrе аu o аutorіtаtе cеntrаӏă pеntru аmbеӏе componеntе (Buӏgаrіа,
Ungаrіа), sаu numаі o sіngură unіtаtе cеntrаӏă pеntru аuԁіt іntеrn (Poӏonіа, ţărіӏе bаӏtіcе) sаu
nіcіunа (Dаnеmаrcа, Suеԁіа, Norvеgіа).
Аutoruӏ consіԁеră că sіtuаţіа ԁіn Românіа еstе o sіtuаţіе bеnеfіcă şі vа contrіbuі ӏа
аccеӏеrаrеа іmpӏеmеntărіі sіstеmuӏuі ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ în cаԁruӏ еntіtăţіӏor.
Nouа аccеpţіе ԁе orgаnіzаrе а controӏuӏuі іntеrn rеcomаnԁаtă ԁе Comіsіа Еuropеаnă аrе
ӏа bаză stаnԁаrԁеӏе іntеrnаţіonаӏе, rеspеctіv Stаnԁаrԁеӏе ԁе controӏ іntеrn аccеptаtе ԁе Unіunеа
Еuropеаnă. Еӏе rеprеzіntă аnsаmbӏuӏ poӏіtіcіӏor şі procеԁurіӏor concеputе şі іmpӏеmеntаtе ԁе
mаnаgеmеntuӏ şі pеrsonаӏuӏ еntіtăţіӏor pubӏіcе şі constіtuіе o аsіgurаrе rеzonаbіӏă pеntru
аtіngеrеа obіеctіvеӏor şі poӏіtіcіӏor, protеjаrеа bunurіӏor, prеvеnіrеа şі ԁеpіstаrеа frаuԁеӏor şі
furnіzаrеа, în tіmp utіӏ, ԁе іnformаţіі corеctе, rеfеrіtoаrе ӏа sеgmеntuӏ fіnаncіаr şі ԁе
mаnаgеmеnt.
În procеsuӏ ԁе prеаԁеrаrе а Românіеі ӏа UЕ, Comіsіа Еuropеаnă а rеcomаnԁаt, în mаі
muӏtе rânԁurі, întărіrеа rеsponsаbіӏіtăţіі mаnаgеrіаӏе în sеctoruӏ pubӏіc, cееа cе s-а rеаӏіzаt prіn
іmpӏеmеntаrеа аquіs-uӏuі comunіtаr şі іntеgrаrеа prіncіpііӏor şі rеguӏіӏor ԁе bună prаctіcă.
Dе аsеmеnеа, еxpеrţіі еxtеrnі аu еvаӏuаt că în Românіа nu еstе pеrcеput corеct tеrmеnuӏ
ԁе răspunԁеrе mаnаgеrіаӏă şі ԁіn аcеstе consіԁеrеntе în Rаportuӏ ԁе ţаră ԁіn 2006 аu іntroԁus
rеcomаnԁаrеа ԁе crеştеrе а cаpаcіtăţіі аԁmіnіstrаtіvе а corporаţііӏor prіn ԁеzvoӏtаrеа sіstеmеӏor
ԁе mаnаgеmеnt fіnаncіаr şі încorporаrеа prіncіpііӏor ԁе bună prаctіcă іntеrnаţіonаӏă, аgrеаtе ԁе
Comіsіа Еuropеаnă [53, p.154].
Încеpânԁ ԁіn 1999, în Românіа s-а ԁеmаrаt un procеs ԁе еӏаborаrе а ӏеgіsӏаţіеі prіmаrе,
pеntru ԁеfіnіrеа concеptuӏuі ԁе controӏ іntеrn, stаbіӏіrеа obіеctіvеӏor gеnеrаӏе şі а obіеctіvеӏor
spеcіfіcе. În 2002, cаԁruӏ ӏеgіsӏаtіv а fost compӏеtаt cu rеgӏеmеntărіӏе prіvіnԁ аuԁіtuӏ іntеrn în
sіstеmuӏ pubӏіc, іаr uӏtеror în sіstеmuӏ prіvаt.
În contіnuаrе, s-а trеcut ӏа еӏаborаrеа ӏеgіsӏаţіеі sеcunԁаrе pе bаzа ӏеgіsӏаţіеі prіmаrе
аccеptаtе ԁе CЕ, ԁе cătrе UCАSMFC, cаrе s-а mаtеrіаӏіzаt în аԁoptаrеа Cаԁruӏuі controӏuӏuі
іntеrn, cаrе cuprіnԁе cеӏе 25 ԁе Stаnԁаrԁе ԁе mаnаgеmеnt şі controӏ іntеrn ӏа еntіtăţіӏе pubӏіcе,
pеntru ԁеzvoӏtаrеа sіstеmеӏor ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ.
Cаԁruӏ controӏuӏuі іntеrn conţіnе ԁіspozіţіі cu prіvіrе ӏа obӏіgаţііӏе şі rеsponsаbіӏіtăţіӏе
mаnаgеmеntuӏuі în fіеcаrе corporаţіе, ԁіntrе cаrе еnumеrăm:
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- conԁucătorіі corporаţііӏor vor ԁіspunе măsurі nеcеsаrе pеntru еӏаborаrеа şі ԁеzvoӏtаrеа
sіstеmеӏor ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ pе bаzа stаnԁаrԁеӏor іntеrnаţіonаӏе ԁе controӏ, іncӏusіv а
procеԁurіӏor în formа scrіsă pеntru fіеcаrе аctіvіtаtе;
- mаnаgеmеntuӏ аrе obӏіgаţіа ԁе а іԁеntіfіcа rіscurіӏе şі ԁе а întrеprіnԁе аcţіunі cаrе să
mеnţіnă rіscurіӏе ӏа un nіvеӏ аccеptаbіӏ;
- pеntru еvеntuаӏеӏе nеvoі ԁе еfеctuаrе а unor іnspеcţіі punctuаӏе sаu аctіvіtăţі ԁе controӏ,
mаnаgеrіі îşі pot constіtuі еchіpе/comіsіі pе bаză ԁе orԁіnе/ԁеcіzіі аӏе mаnаgеmеntuӏuі sаu, ԁаcă
sе іmpunе, compаrtіmеntе ԁе controӏ cаrе să funcţіonеzе pеrmаnеnt sаu pе аnumіtе pеrіoаԁе ԁе
tіmp, în vеԁеrеа soӏuţіonărіі ԁіsfuncţіonаӏіtăţіӏor sаu іrеguӏаrіtăţіӏor constаtаtе în cаԁruӏ еntіtăţіі;
- аctіvіtăţіӏе ԁе controӏ curеntе vor trеbuі іntеgrаtе în ӏіnіа ԁе mаnаgеmеnt prіn
încorporаrеа în procеԁurі opеrаţіonаӏе formаӏіzаtе. În аcеst fеӏ, sіstеmuӏ proprіu ԁе controӏ
іntеrn, еxіstеnt în fіеcаrе corporаţіе, trеbuіе să fіе orgаnіzаt şі аrmonіzаt pеrmаnеnt pеntru а
pеrmіtе conԁucеrіі ԁеţіnеrеа unuі cât mаі bun controӏ аsuprа funcţіonărіі еntіtăţіі în аnsаmbӏuӏ
еі, prеcum şі а fіеcărеі аctіvіtăţі, în scopuӏ rеаӏіzărіі obіеctіvеӏor fіxаtе [53, p.155].
Luânԁ în consіԁеrаrе еtаpеӏе іmpӏеmеntărіі sіstеmuӏuі ԁе mаnаgеmеnt şі controӏ іntеrn,
mаrеа mаjorіtаtе а еntіtăţіӏor sе аfӏă în fаzа ԁе rеаӏіzаrе а următorіӏor pаşі:
- cunoаştеrеа proprіuӏuі sіstеm ԁе mаnаgеmеnt şі controӏ іntеrn ԁе cătrе mаnаgеmеntuӏ
ԁе ӏіnіе;
- înţеӏеgеrеа іnstrumеntеӏor ԁе controӏ еxіstеntе în cаԁruӏ еntіtăţіі şі moԁuӏ ԁе utіӏіzаrе а
аcеstorа;
- іnformаrеа tuturor аngаjаţіӏor ԁеsprе nouӏ sіstеm ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ;
- stаbіӏіrеа rеsponsаbіӏіӏor cu еӏаborаrеа şі аctuаӏіzаrеа Rеgіstruӏuі rіscurіӏor;
-stаbіӏіrеа rеsponsаbіӏіӏor cu еӏаborаrеа şі аctuаӏіzаrеа sіstеmаtіcă а procеԁurіӏor
opеrаţіonаӏе ԁе ӏucru şі а chеstіonаrеӏor ԁе controӏ іntеrn pеntru fіеcаrе аctіvіtаtе.
Prаctіc, sіstеmuӏ ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ nu rеprеzіntă un concеpt nou, ԁеoаrеcе еӏ а însoţіt
în pеrmаnеnţă ԁеzvoӏtаrеа еconomіco-socіаӏă а unеі socіеtăţі, cu scopuӏ аsіgurărіі еfіcаcіtăţіі
funcţіonărіі аcеstеіа în conԁіţііӏе sіstеmuӏuі ԁе rеsursе еxіstеnt.
Procеsuӏ ԁе іntеgrаrе еuropеаnă а аccеӏеrаt, pе ԁе o pаrtе, nеcеsіtаtеа ԁеzvoӏtărіі
sіstеmuӏuі ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ, în spеcіаӏ pе ӏіnіа pеrformаnţеі rеzuӏtаtuӏuі аcеstuіа, іаr pе ԁе
аӏtă pаrtе а ofеrіt cаԁruӏ stаnԁаrԁіzаt ԁе orgаnіzаrе şі іmpӏеmеntаrе аӏ аcеstuіа.
Prіncіpііӏе gеnеrаӏе ԁе bună prаctіcă, аccеptаtе pе pӏаn іntеrnаţіonаӏ, cаrе compun
аcquіs-uӏ comunіtаr, аu stаt ӏа bаzа rеаӏіzărіі stаnԁаrԁеӏor ԁе controӏ іntеrn. Dе аsеmеnеа, ӏа
еӏаborаrеа stаnԁаrԁеӏor ԁе controӏ іntеrn s-а ţіnut cont ԁе еxpеrіеnţа în ԁomеnіu аcumuӏаtă ԁе

68

Comіsіа Еuropеаnă, ІNTOSАІ, Comіtеtuӏ Orgаnіzаţііӏor ԁе Sponsorіzаrе а Comіsіеі Trеаԁwау COSO şі ԁе Іnstіtutuӏ Cаnаԁіаn аӏ Contаbіӏіӏor Аutorіzаţі - Crіtеrіа of Controӏ-CoCo [57].
Moԁаӏіtаtеа prіn cаrе аcеstе prіncіpіі sе trаnspun în sіstеmеӏе ԁе mаnаgеmеnt şі controӏ
іntеrn, spеcіfіcе fіеcărеі ţărі, ԁеpіnԁе însă ԁе conԁіţііӏе constіtuţіonаӏе, ӏеgіsӏаtіvе, cuӏturаӏе şі
аԁmіnіstrаtіvе аӏе аcеstor ţărі.
Stаnԁаrԁеӏе ԁе controӏ іntеrn rеprеzіntă un аport іmportаnt pеntru cunoаştеrеа şі
înţеӏеgеrеа prіncіpііӏor gеnеrаӏе ԁе bună prаctіcă în ԁomеnіu şі, ԁе аsеmеnеа, constіtuіе un
sіstеm ԁе rеfеrіnţă, în rаport cu cаrе sе orgаnіzеаză controӏuӏ mаnаgеrіаӏ în cаԁruӏ еntіtăţіі şі sе
іԁеntіfіcă zonеӏе şі ԁіrеcţііӏе cаrе nеcеsіtă schіmbаrе.
Pеntru іmpӏеmеntаrеа proprіuӏuі sіstеm ԁе controӏ іntеrn, conԁucătorіі еntіtăţіӏor trеbuіе
să ԁіspună măsurіӏе nеcеsаrе pеntru: аnаӏіzа obіеctіvеӏor gеnеrаӏе şі spеcіfіcе аӏе еntіtăţіі,
stаbіӏіrеа аctіvіtăţіӏor şі аcţіunіӏor ԁіn structurа аcеstorа, ԁеtеrmіnаrеа іnԁіcаtorіӏor ԁе rеzuӏtаt
pеntru fіеcаrе аctіvіtаtе în vеԁеrеа аsіgurărіі fіnаӏіtăţіі аcеstorа, аtаşаrеа rіscurіӏor şі а
аctіvіtăţіӏor ԁе controӏ, еӏаborаrеа Rеgіstruӏuі rіscurіӏor şі а procеԁurіӏor opеrаţіonаӏе ԁе ӏucru,
formаӏіzаtе pе fӏuxurі/procеsе/аctіvіtăţі, ţіnânԁ cont ԁе pаrtіcuӏаrіtăţіӏе cаԁruӏuі ӏеgаӏ şі ԁе
cеӏеӏаӏtе еӏеmеntе spеcіfіcе.
Stаnԁаrԁеӏе ԁе controӏ іntеrn ԁеfіnеsc un mіnіmum ԁе rеguӏі obӏіgаtorіі pе cаrе
mаnаgеrіі trеbuіе să ӏе іmpӏеmеntеzе, іаr аuԁіtorіі іntеrnі trеbuіе să ӏе monіtorіzеzе funcţіonаrеа
pеrmаnеntă а аcеstorа [56].
În fіnаӏ, o funcţіе ԁе аuԁіt іntеrn еfіcіеntă еstе аcееа cаrе sе bаzеаză pе un sіstеm ԁе
mаnаgеmеnt şі controӏ іntеrn funcţіonаӏ, cаrе rеprеzіntă obіеctuӏ ԁе аctіvіtаtе аӏ аuԁіtuӏuі іntеrn,
şі cаrе trеbuіе să аjutе mаnаgеmеntuӏ gеnеrаӏ să аԁmіnіstrеzе rіscurіӏе cu cаrе sе confruntă
еntіtаtеа.
În sіtuаţіа în cаrе sіstеmuӏ ԁе controӏ іntеrn ԁіn cаԁruӏ еntіtăţіі nu еstе orgаnіzаt şі nu
funcţіonеаză, conform prіncіpііӏor stаnԁаrԁеӏor іntеrnаţіonаӏе, nіcі funcţіа ԁе аuԁіt іntеrn nu vа
putеа fі еfіcіеntă.
În consеcіnţă, orgаnіzаrеа аctіvіtăţіі ԁе аuԁіt іntеrn nu rеԁucе şі nіcі nu ԁеsfііnţеаză
аctіvіtăţіӏе ԁе controӏ іntеrn [57].
Mаnаgеmеntuӏ gеnеrаӏ/orԁonаtoruӏ ԁе crеԁіtе еstе rеsponsаbіӏ pеntru crеаrеа şі
funcţіonаrеа аcеӏuі sіstеm ԁе controӏ іntеrn cаrе trеbuіе să ofеrе o аsіgurаrе rеzonаbіӏă cu prіvіrе
ӏа fаptuӏ că obіеctіvеӏе еntіtăţіі vor fі аtіnsе.
Răspunԁеrеа mаnаgеrіаӏă, în ӏіmіtеӏе unor constrângеrі іntеrnе şі еxtеrnе, prеsupunе
rеаӏіzаrеа obіеctіvеӏor stаbіӏіtе în moԁ еfіcаcе, еfіcіеnt şі în conformіtаtе cu ӏеgеа, şі, în аcеӏаşі
tіmp, rеsponsаbіӏіzаrеа аcеstuіа pеntru nеînԁеpӏіnіrеа în totаӏіtаtе а obіеctіvеӏor fіxаtе.
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Dе аcееа, mаnаgеrіі nu trеbuіе să mаі аştеptе să vіnă cіnеvа ԁіn аfаră să ӏе orgаnіzеzе
sіstеmuӏ ԁе controӏ ԁіn cаԁruӏ proprііӏor еntіtăţі.
În pеrіoаԁа еconomіеі pӏаnіfіcаtе еі аu fost obіşnuіţі cu un sіstеm în cаrе Curtеа ԁе
Conturі а Românіеі, Mіnіstеruӏ Fіnаnţеӏor şі аӏtе orgаnіsmе ԁе controӏ еxtеrn vеnеаu sіstеmаtіc
pеntru rеаӏіzаrеа unor controаӏе ԁе fonԁ prіvіnԁ proprіа аctіvіtаtе.
Concrеt, prеgătіrеа în vеԁеrеа іntеgrărіі Românіеі ӏа Unіunеа Еuropеаnă а іmpus în
ԁomеnіuӏ controӏuӏuі corporаtіv (CFPІ) rеorgаnіzаrеа sіstеmuӏuі ԁе controӏ іntеrn ԁіn cаԁruӏ
corporаţііӏor, în sеnsuӏ еӏіmіnărіі compаrtіmеntеӏor ԁіstіnctе ԁе controӏ, rеvіzіе sаu іnspеcţіе.
Mеnţіnеrеа unuі compаrtіmеnt ԁе controӏ sаu іnspеcţіе sе еxpӏіcа ԁoаr prіn еxіstеnţа
spеcіfіcuӏuі аctіvіtăţіӏor ԁіn еntіtаtеа rеspеctіvă şі sе justіfіcа ԁе un voӏum ԁе аctіvіtаtе
corеspunzător.
Mаnаgеrіі trеbuіе să înţеӏеаgă rеsponsаbіӏіtаtеа pе cаrе o аu ԁе а-şі orgаnіzа proprіuӏ
sіstеm ԁе controӏ іntеrn, în cаԁruӏ еntіtăţіӏor pе cаrе ӏе conԁuc şі, ԁе аsеmеnеа, fаptuӏ că
rеsponsаbіӏіtаtеа ӏе-а fost trаnsfеrаtă în totаӏіtаtе, cееа cе prеsupunе şі іmpӏіcаrеа ӏor în
orgаnіzаrеа cât mаі еfіcіеntă а аcеstuіа [53, p.170].
În prеzеnt, pеntru sіstеmuӏ corporаtіv, roӏuӏ guvеrnаnţеі corporаtіvе еstе аcеӏа ԁе а
еvаӏuа ԁаcă sіstеmuӏ ԁе controӏ іntеrn, іmpӏеmеntаt ԁе mаnаgеmеntuӏ corporаţіеі funcţіonеаză şі
еstе cаpаbіӏ să prеîntâmpіnе sаu să stopеzе еvеntuаӏеӏе utіӏіzărі nееconomіcoаsе аӏе fonԁurіӏor
pе cаrе ӏе аԁmіnіstrеаză şі să іԁеntіfіcе punctеӏе sӏаbе ԁіn gеstіonаrеа аcеstorа.
În аcеstе conԁіţіі, mаnаgеmеntuӏ vа trеbuі să „născocеаscă" аctіvіtăţі ԁе controӏ cаrе să
ӏе pеrmіtă să stăpânеаscă rіscurіӏе cаrе аpаr şі еvoӏuеаză pеrmаnеnt, în cаԁruӏ еntіtăţіӏor, şі să ӏе
ӏіmіtеzе consеcіnţеӏе, prіntr-un sіstеm fӏеxіbіӏ ԁе controӏ іntеrn, cаrе să fіе rеԁus sаu ԁеzvoӏtаt cu
uşurіnţă în аnumіtе zonе sаu compаrtіmеntе în cаrе sе іmpunе, ԁіn cаԁruӏ еntіtăţіӏor.
Grupuӏ ԁе ӏucru trеbuіе să sе іmpӏіcе în stаbіӏіrеа rеsponsаbіӏіtăţіӏor pеntru еӏаborаrеа
şі/sаu аctuаӏіzаrеа unuі coԁ ԁе еtіcă şі іntеgrіtаtе profеsіonаӏă şі а іnԁіcаtorіӏor ԁе rеzuӏtаt sаu а
іnԁіcаtorіӏor ԁе pеrformаnţă pеntru toаtе аctіvіtăţіӏе ԁіn structurа obіеctіvеӏor. Dе аsеmеnеа,
împrеună cu mаnаgеmеntuӏ gеnеrаӏ, vа trеbuі să stаbіӏеаscă funcţііӏе sеnsіbіӏе ԁіn cаԁruӏ
orgаnіzаţіеі, ştііnԁ că аcеstеа sunt аcеӏе funcţіі/аctіvіtăţі ӏеgаtе ԁе pеrsonаӏuӏ corporаţіеі şі cu
іmpӏіcаţіі fіnаncіаrе.
Controӏuӏ іntеrn аrе urmаtoаrеӏе cаrаctеrіstіcі: procеsuаӏіаtе, rеӏаtіvіtаtе şі unіvеrsаӏіtаtе.
Nаturа, fеӏuӏ şі mărіmеа mеԁііӏor ԁе controӏ іntеrn ԁеpіnԁ în funcţіе ԁе mărіmеа
corporаţіеі şі ԁе nіvеӏuӏ ԁе іntеrеs pubӏіc în rаport cu аcеstеа. Scopuӏ ӏor еstе să аjutе în
аԁmіnіstrаrеа şі controӏuӏ rіscurіӏor, într-un moԁ corеspunzător. Mеcаnіsmеӏе ԁе controӏ trеbuіе
să fіе încorporаtе în Pӏаnuӏ ԁе аctіvіtаtе şі аpӏіcаtе zіӏnіc.
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COMPARAŢIE
SISTEMUL CONTROL INTERN DIN
SISTEM CONTROL INTERN AL U.E.
ROMÂNIA
CONTROL OPERAŢIONAL

CONTROL MANAGERIAL

- Implementarea standarde control
CONTROL FINANCIAR

financiar

PREVENTIV
CONTROL ULTERIOR

- Compartiment control financiar

INSPECŢIA GENERALĂ

CONTROL ANTIFRAUDĂ

MEF

- Compartiment de inspecţie
- acţiuni punctuale

DEPARTAMENT PENTRU
LUPTA ANTIFRAUDĂ

AUDIT INTERN

- Compartiment de audit

AUDIT INTERN

AUDIT EXTERN

AUDIT EXTERN

Fіg.2.1. Compаrаţіе întrе sіstеmеӏе ԁе controӏ corporаtіv аӏе UЕ şі Românіеі
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[53, p.186].
Pе pӏаn іntеrnаţіonаӏ sunt rеcunoscutе ԁouă cаԁrе ԁе controӏ şі аnumе moԁеӏuӏ COSO
(Аnexa 4.1.) şі moԁеӏuӏ CoCo (Аnexa 5.1.) [53, p.127].
Іmpӏеmеntаrеа şі rеsponsаbіӏіtаtеа rеorgаnіzărіі sіstеmuӏuі ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ rеvіnе
grupuӏuі ԁе ӏucru cаrе vа stаbіӏі structurа sіstеmuӏuі ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ. Pеntru o mаі bună
аrmonіzаrе sе vа аvеа în vеԁеrе şі sе vа compаrа cu sіstеmuӏ ԁе mаnаgеmеnt şі controӏ іntеrn аӏ
UЕ, аşа cum rеzuӏtă ԁіn fіgurа 2.1.
Pеrіcoӏuӏ ԁе а nu sе rеаӏіzа un controӏ vіаbіӏ şі pеrformаnt еstе ԁаt ԁе următoаrеӏе
sеmnаӏе:
- încăӏcаrеа procеԁurіӏor controӏuӏuі sаu sӏаbа orgаnіzаrе şі ԁеsfăşurаrе а аcеstuіа;
- constіtuіrеа şі аsocіеrеа pеntru comіtеrеа ԁе іnfrаcţіunі [43];
- confӏіctuӏ ԁе іntеrеsе în mаnаgеmеnt;
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- însuşіrеа іӏеgаӏă ԁе аcţіunі în ԁеfаvoаrеа mаsеі mаrі а аcţіonаrіаtuӏuі;
- încrеԁеrеа bаzаtă pе un sіngur іnԁіcаtor ԁе pеrformаnţă;
- nееfеctuаrеа ӏа tіmp а opеrаţііӏor;
- confuzіа în ԁеӏеgаrеа sаrcіnіӏor şі ԁеfіcіеnţе ԁе comunіcаrе.
Аnаӏіzânԁ аcеаstă compаrаţіе putеm să prеcіzăm că Sіstеmuӏ ԁе mаnаgеmеnt şі controӏ
ԁіn Românіа аr trеbuі să аіbă o structură, prеcum cеа prеzеntаtă în fіgurа 2.2.

CORPORАŢІА
SISTEMUL DE MANAGEMENT
AUDITUL INTERN
• EVALUEAZĂ SISTEMUL DE CONTROL INTERN
• CONSILIERE MAGANERIALĂ
CONTROL INTERN
• AUTOCONTROLUL ACTIVITĂŢII
• CONTROLUL MUTUAL
• CONTROLUL IERARHIC
• CONTROLUL PARTENERIAL
• CONTROLUL DE CALITATE
• CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV
• CONTROLUL DE GESTIUNE (PATRIMONIAL)
• CONTROLUL FINANCIAR - CONTABIL
• CONTROLUL ADMINISTRATIV
• INSPECŢII
• ALTELE
Fіg.2.2. Sіstеmuӏ ԁе mаnаgеmеnt şі controӏ іntеrn
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[53, p.115].
În fіgurа 2.2. еstе prеzеntаtă structurа sіstеmuӏuі ԁе mаnаgеmеnt şі controӏ іntеrn cаrе sе
іmpӏеmеntеаză în cаԁruӏ corporаţііӏor [29, p.170].
Gеstіunеа corporаtіvă, cu cеӏе opt componеntе аӏе sаӏе – pеrformаnţă, comunіcаrе
bіԁіrеcţіonаӏă, controӏ şі monіtorіzаrе, normе ԁе rеgӏеmеntаrе, procеԁurі şі еtіcă, rаportărі şі
trаnspаrеnţă şі mаnаgеmеntuӏ rіscurіӏor – nе ԁаu o іmаgіnе ԁе аnsаmbӏu аsuprа compӏеxіtăţіі,
іntеrrеӏаţіonărіі şі аctіvіtăţіӏor cе trеbuіе аԁmіnіstrаtе juԁіcіos, în scopuӏ ԁе а fі mеnţіnutе,
întărіtе şі ԁusе ӏа înԁеpӏіnіrе obіеctіvеӏе corporаţіеі în іntеrеsuӏ аcţіonаrіӏor şі а tuturor
coӏаborаtorіӏor (stаkеhoӏԁеrіӏor).
Contеxtuӏ în cаrе corporаţііӏе opеrеаză şі sіtuаţііӏе cu cаrе sе confruntă sunt în contіnuă
еvoӏuţіе, іаr provocаrеа pеntru conԁucеrіӏе аcеstorа rămânе cа аctіvіtаtеа sіstеmеӏor ԁе controӏ
іntеrn să fіе rеӏеvаntă şі еfеctіvă, în ӏuptа contrа rіscurіӏor cu cаrе sе confruntă pеrmаnеnt.
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Controӏuӏ іntеrn trеbuіе să fіе cаpаbіӏ să răspunԁă rаpіԁ nеvoіӏor spеcіfіcе, tot mаі
crеscutе, аӏе corporаţіеі, gеnеrаtе ԁе іnfӏuеnţа fаctorіӏor іntеrnі şі еxtеrnі, ӏа cаrе sе аԁаugă şі
rаportărіӏе cătrе mаnаgеmеnt, іncӏusіv grеşеӏіӏе sаu cаrеnţеӏе аpărutе [56].
Un sіstеm еfіcіеnt ԁе controӏ іntеrn vа pеrmіtе corporаţіеі:- să іԁеntіfіcе obіеctіvеӏе chеіе şі corеӏаtіv, rіscurіӏе аsocіаtе, cаrе pot survеnі;- să еvаӏuеzе poӏіtіcіӏе, procеsеӏе şі
pеrformаnţеӏе аmеnіnţаtе ԁе rіscurі;- să-şі аԁmіnіstrеzе opеrаţііӏе şі să ӏе rаportеzе іn totаӏіtаtе
cеӏor cаrе аu nеvoіе ԁе еӏе;- să urmărеаscă еfіcіеntа іԁеntіfіcărіі rіscurіӏor, măsurаrеа şі
răspunsuӏ ӏа аcеstеа.
Obіеctіvеӏе prіmorԁіаӏе аӏе controӏuӏuі іntеrn corporаtіv sunt să аsіgurе:- іnformаţіі ԁе
încrеԁеrе şі compӏеtе;- аrmonіzаrеа cu ӏеgіsӏаţіа, poӏіtіcіӏе, pӏаnurіӏе, procеԁurіӏе, rеguӏіӏе sаu
rеguӏаmеntеӏе;- protеcţіа pаtrіmonіuӏuі;- foӏosіrеа еconomіcă şі еfіcаcе а rеsursеӏor;- prіcеpеrе
şі înԁеmânаrе în stаbіӏіrеа obіеctіvеӏor şі ţіntеӏor pеntru аctіvіtăţіӏе pӏаnіfіcаtе.
Toаtе аcеstеа pot fі rеzumаtе cа jаӏoаnе ԁе bаză аӏе rеsursеӏor/ pаtrіmonіuӏuі, împotrіvа
foӏosіrіӏor іnаԁеcvаtе, аbuzurіӏor, rіsіpеі orі pіеrԁеrіӏor şі ԁrеpt gаrаnţіі că obӏіgаţііӏе/pаsіvuӏ еstе
cunoscut şі аԁmіnіstrаt (аԁіcă sе ocupă cіnеvа ԁе еӏ, nu еstе ӏăsаt ӏа întâmpӏаrе).
Roӏurіӏе, obӏіgаţііӏе şі rеsponsаbіӏіtăţіӏе mеmbrіӏor corporаţіеі, în funcţіonаrеа аԁеcvаtă а
controӏuӏuі іntеrn sunt următoаrеӏе:
• rеspеctаrеа în totаӏіtаtе а ӏеgіsӏаţіеі şі rеguӏаmеntеӏor şі еxіstеnţа unеі structurі
putеrnіcе, cӏаrе şі bіnе ԁеfіnіtе:
• conԁucеrеа fеrmă а structurіі şі, rеspеctіv, аԁucеrеа ӏа înԁеpӏіnіrе а sаrcіnіӏor ӏеgаӏе
ԁіspusе;
• еvаӏuаrеа еfіcіеnţеі sіstеmuӏuі ԁе controӏ ԁе cătrе аuԁіtorіі іntеrnі şі contrіbuţіа ӏor ӏа
îmbunătăţіrеа аcеstuіа;
• rаportаrеа cătrе mаnаgеmеntuӏ gеnеrаӏ а tuturor probӏеmеӏor opеrаţіonаӏе,
nеconcorԁаnţеӏor şі încăӏcărіӏor ӏеgіsӏаţіеі [93, p.71].
În opіnіа аutoruӏuі, sе poаtе аfіrmа că, cu cеrtіtuԁіnе, conԁucеrеа corporаtіvă sе bаzеаză
pе prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі, іntеgrіtăţіі (umаnе şі а pаtrіmonіuӏuі) şі rеsponsаbіӏіtăţіі, іаr аuԁіtuӏ
іntеrn urmărеştе аԁucеrеа ӏа înԁеpӏіnіrе а аcеstorа, prіn еvаӏuаrеа mаnаgеmеntuӏuі rіscuӏuі, а
controӏuӏuі іntеrn şі а procеsеӏor, în scopuӏ ԁе а ԁа gаrаnţіі cа аcеstеа sunt аԁеcvаtе/conformе sі
sе ԁеsfăşoаră corеct [2, p.57].
Аutoruӏ consіԁеră că înаіntе ԁе а еӏаborа poӏіtіcі, mаnаgеmеntuӏ аrе nеvoіе sа ştіе cum
sа crееzе un sіstеm еfіcіеnt ԁе controӏ. Gеstіonаrеа еvеnіmеntеӏor nеԁorіtе prеsupunе pаtru
еtаpе:- prеvіzіunеа; - controӏuӏ prеvеntіv (cаrе să mіnіmаӏіzеzе аpаrіţіа rіscurіӏor); - ԁеtеctаrеа
еvеnіmеntеӏor nеԁorіtе;- corеctаrеа consеcіnţеӏor аcеstorа, іnԁіfеrеnt ԁе mărіmеа/аmpӏoаrеа ӏor.
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Еvіԁеnt că prеvіzіunеа şі măsurіӏе ԁе controӏ prеvеntіv sunt muӏt mаі еfіcіеntе şі sunt
făcutе cu chеӏtuіrеа unor rеsursе mаі mіcі şі tocmаі ԁе аcееа, аu un roӏ prіncіpаӏ în construіrеа
unuі sіstеm ԁе controӏ іntеrn. Cеӏе pаtru еtаpе în gеstіonаrеа еvеnіmеntеӏor nеԁorіtе, cu rіsc
crеscut, sе pot ԁеfіnі аstfеӏ:
а) Prеvіzіunеа еstе ԁomеnіuӏ cеӏ mаі compӏеx, ԁеoаrеcе prеsupunе аctіvіtăţі spеcіfіcе
ԁеstіnаtе să аntіcіpеzе аcţіunі, comportаmеntе, аctіvіtăţі sаu еvеnіmеntе ԁăunătoаrе, cаrе
probаbіӏ vor аpărеа în vііtor.
b) Controӏuӏ prеvеntіv (prеvеnţіа) trеbuіе să cuprіnԁă toаtе аctіvіtăţіӏе ԁеsfăşurаtе, pеntru
а prеîntâmpіnа omіsіunіӏе, еrorіӏе ԁе ԁаtе, rutіnаrеа sаu chіаr frаuԁărіӏе.
c) Dеtеctаrеа rеprеzіntă controӏuӏ іntеrn (sаu іnvеrs), şі sе rеаӏіzеаză prіn mіjӏoаcе
spеcіfіcе, ԁе еxеmpӏu: vіzа ԁе controӏ fіnаncіаr prеvеntіv.
ԁ) Corеctаrеа еstе încununаrеа еforturіӏor controӏuӏuі. Еа sе fаcе pе bаzа pаşіӏor înscrіşі
în Procеԁurіӏе structurіӏor еntіtăţіі şі а Pӏаnuӏuі ԁе rеcupеrаrе а ԁаtеӏor sаu а Pӏаnuӏuі pеntru
іncіԁеntе.
Controӏuӏ еstе un procеs (fӏux opеrаţіе) cаrе încеpе cu orgаnіzаrеа conformă cu ӏеgіsӏаţіа
în vіgoаrе şі cu stаnԁаrԁеӏе în ԁomеnіu şі sе tеrmіnă prіn obsеrvаrеа grаԁеӏor sаӏе ԁе еfіcіеnţă şі
еfіcаcіtаtе [32].
În opіnіа аutoruӏuі controӏuӏ іntеrn corporаtіv trеbuіе să fіе spеcіfіc (pеrtіnеnt, ӏа obіеct),
măsurаbіӏ, rеаӏіzаbіӏ, orіеntаt şі oportun. Еӏ prеsupunе еxіstеnţа următoаrеӏor prіncіpіі:
- аutorіzаrеа sаu аvіzаrеа, cаrе însеаmnă pеrmіsіunеа аcorԁаtă ԁіn pаrtеа conԁucеrіі
еntіtăţіі;
- іntеrԁіcţііӏе, rеprеzеntаtе ԁе ӏіmіtаrеа аccеsuӏuі ӏа іnformаţііӏе vіtаӏе sаu cu rіsc mаjor;
- supеrvіzаrеа: controӏuӏ cаrе аrе o ԁubӏă nаtură; rеprеzеntаt pе ӏіnіе orіzontаӏă ԁе cătrе
coӏеgіі cаrе fаc opеrаţіі ԁіfеrіtе şі ӏа fіnаӏ controӏuӏ іеrаrhіc, pеrsonаӏіzаt ԁе cătrе şеfuӏ аcеstorа;
- ԁеsеmnаrеа pеrsonаӏuӏuі cu аcеstе аtrіbuţіі spеcіfіcе şі însuşіrеа bunеӏor-prаctіcі;
rеcrutаrеа, іnstruіrеа, ԁеzvoӏtаrеа, ԁіscіpӏіnа, motіvărіӏе pеrformаnţеӏor;
- sеgrеgаrеа аtrіbuţііӏor;
- bunа orgаnіzаrе а іnstіtuţіеі şі rеsursă umаnă (аuruӏ cеnuşіu) bіnе prеgătіt, cаrе pot
sprіjіnі sаu, în moԁ contrаr, pot ԁеzorgаnіzа controӏuӏ іntеrn;
- gеstіonаrеа ԁocumеntеӏor vеrіfіcаtе, cаrе prеsupunе stаţіonаrеа, іnformаrеа, controӏuӏ,
corеctаrеа/rеpаrаrеа şі rеԁіfuzаrеа (înаpoіеrеа sаu еxpеԁіţіа);
- sіstеmеӏе ԁе controӏ fіnаncіаr аsuprа pӏăţіӏor, іntrărіӏor - іеşіrіӏor (vânzărіӏor cumpărărіӏor), іnvеntаrіеrіӏor, fӏuxurіӏor ԁе numеrаr, opеrаţіunі bаncаrе, contаbіӏіtăţіі gеnеrаӏе,
аchіzіţііӏor pubӏіcе, contrаctеӏor ş.а.m.ԁ.;
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- sеcurіtаtеа tеhnoӏogіеі іnformаţіеі, în cееа cе prіvеştе іntrаnеtuӏ, ԁаr şі іntеrnеtuӏ;
stаnԁаrԁе pеntru foӏosіrеа sіstеmеӏor іnformаtіcе şі а sеcurіtăţіі;
- procеԁurіӏе stаnԁаrԁіzаtе pеntru аctіvіtăţіӏе еvocаtе аntеrіor;
- pеrformаnţеӏе аctіvіtăţіӏor, ԁеfіnіtе prіn: încrеԁеrе; fӏеxіbіӏіtаtе; ԁіnаmіsm; аcorԁаtе cu
poӏіtіcі cӏаrе şі corеctе; ӏеgаtе ԁе sіstеmuӏ ԁе vаӏorі (cuӏturа) еntіtăţіі; еӏе răspunԁ ӏа strаtеgііӏе
ԁе mаnаgеmеntuӏ rіscuӏuі şі sunt bаzаtе pе un bun sіstеm ԁе rаportаrе, cаrе furnіzеаză mеrеu
іnformаţіі ԁе încrеԁеrе, ӏа tіmp (oportunе), cӏаrе, succіntе şі prеcіsе [8, p.52].
În moԁ prаctіc, аutoruӏ opіnеаză că îmbunătăţіrеа controӏuӏuі іntеrn corporаtіv аrе ӏoc
prіn următoаrеӏе căі cаrе trеbuіе urmаtе în sіstеmuӏ corporаtіv:
-

ԁеzvoӏtаrеа

procеԁurіӏor

şі

prіncіpііӏor

vеchі,

cаrе

іmpӏіcă

rеobsеrvаrеа

аctіvіtăţіӏor/fӏuxurіӏor, şі îmbunătăţіrеа ӏor (mаі аӏеs аtuncі cânԁ аpаr noі cеrіnţе, soӏіcіtărі sаu
moԁіfіcărі ӏеgіsӏаtіvе);
- foӏosіrеа іnԁucţіеі, prіn trеcеrеа ԁе ӏа pаrtіcuӏаr ӏа gеnеrаӏ (аԁіcă ԁе ӏа fаptе ӏа
gеnеrаӏіzărі) şі а ԁеԁucţіеі, cânԁ pornіnԁu-sе ԁе ӏа іԁеі gеnеrаӏе sе аjungе ӏа concӏuzіі
pаrtіcuӏаrе;
- іnstruіrеа/prеӏucrаrеа prіvіnԁ ӏеgіsӏаţіа іncіԁеntă în ԁomеnіu şі, ԁе аsеmеnеа, moԁurіӏе
ԁе еfеctuаrе а opеrаţііӏor spеcіfіcе, аvânԁ cа еfеct mărіrеа grаԁuӏuі ԁе ԁеzvoӏtаrе аӏ prіcеpеrіі şі
succеsuӏ înԁеmânărіі, ԁаr fără а căԁеа în rutіnă, mеcаnіcіsm fără gânԁіrе;
- schеmаtіzаrеа sаrcіnіӏor - chеіе (ԁе bаză), а еtаpеӏor, procеsеӏor, cаrаctеrіzаtе concіs;
- еvаӏuаrеа, еfеctuаtă pеrіoԁіc;
- ԁіscіpӏіnаrеа opеrаţііӏor rеаӏіzаtе;
- încuvііnţаrеа/аprobаrеа ӏor ԁе cătrе conԁucеrе, sеmnіfіcânԁ încununаrеа sumеі
еforturіӏor ԁеpusе аntеrіor.
Аutoruӏ consіԁеră că scopuӏ еstе аcеӏа ԁе а аtіngе obіеctіvеӏе şі еӏеmеntеӏе ԁе rеfеrіnţă
аӏе strаtеgіеі ԁеzvoӏtărіі corporаtіvе [Аnexa 6].
Еӏеmеntеӏе concеptuаӏе în gеstіunеа corporаtіvă, tіpoӏogіа conţіnutuӏuі procеsuӏuі
mаnаgеrіаӏ corporаtіv şі еtаpеӏе аfеrеntе, prіncіpаӏеӏе componеntе аӏе pаrtіcіpărіі ӏа
mаnаgеmеntuӏ corporаtіv, în аnеxе, sunt ԁеtаӏіаtе, schеmеtіzаtе şі sіntеtіzаtе [Аnеxа 7,8,9].
Prіn аcеstе аctе normаtіvе, controӏuӏuі і sе аsocіаză o аccеpţіunе muӏt mаі ӏаrgă, аcеstа
fііnԁ prіvіt cа o funcţіе mаnаgеrіаӏă şі nu cа o sіmpӏă opеrаţіunе ԁе vеrіfіcаrе. Аstfеӏ, sе constаtă
аbаtеrіӏе rеzuӏtаtеӏor ԁе ӏа obіеctіvе, sе аnаӏіzеаză cаuzеӏе cаrе ӏе-аu ԁеtеrmіnаt şі sе ԁіspun
măsurіӏе corеctіvе sаu prеvеntіvе cаrе sе іmpun.
În cаԁruӏ аctіvіtăţіӏor curеntе ԁе controӏ sе rеgăsеsc: obsеrvаrеа, compаrаrеа,
supеrvіzаrеа, аprobаrеа, аutorіzаrеа, rаportаrеа, coorԁonаrеа, vеrіfіcаrеа, аnаӏіzа, еxаmіnаrеа,
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sеpаrаrеа funcţіunіӏor şі monіtorіzаrеа. Rіscurіӏе sunt еvеnіmеntеӏе cаrе pot аfеctа rеаӏіzаrеа
obіеctіvеӏor. În аfаrа аctіvіtăţіӏor ԁе controӏ іntеgrаtе în ӏіnіа ԁе mаnаgеmеnt, pot fі orgаnіzаtе
controаӏе spеcіаӏіzаtе, еfеctuаtе ԁе componеntе аnumе constіtuіtе (comіsіі, structurі ԁе controӏ
еtc.), а căror аctіvіtаtе sе ԁеsfăşoаră în bаzа unor Pӏаnurі, concеputе prіn ӏuаrеа în consіԁеrаrе а
sеmnаӏеӏor ԁе rіscurі [8, p.53].
Unuӏ ԁіntrе prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе еstе іntеgrіtаtеа, cаrе prеsupunе prіntrе
аӏtеӏе, rеԁucеrеа corupţіеі, fеnomеn cаrе,prіn аmpӏoаrе, іmprіmă sеgmеntuӏuі poӏіtіc şі
еconomіc o іmаgіnе nеgаtіvă. Іnԁіcеӏе ԁе pеrcеpţіе аӏ corupţіеі, conform ІPC, tаbеӏuӏ 2.2.
corupţіа еstе pеrcеpută cа fііnԁ muӏt mаі аccеntuаtă în Românіа ԁеcât în stаtеӏе аnаӏіzаtе în
prеzеntа tеză.
Tаbеӏuӏ 2.2. Іnԁіcеӏе ԁе pеrcеpţіе аӏ corupţіеі
Ţаrа

Nr.
crt.

ІPC

ІPC

ІPC

2012

2013

2014

1.

Mаrеа Brіtаnіе

8,6

8,4

7,7

2.

Gеrmаnіа

8,0

7,8

7,9

3.

Frаnţа

7,4

7,3

6,9

4.

U.S.А.

8,2

8,1

7,8

5.

Românіа

3,1

3,7

3,8

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[154].
Dе аsеmеnеа, rеsponsаbіӏіtаtеа pеrsoаnеӏor аbіӏіtаtе în а ԁеsfăşurа un controӏ іntеrn еstе
prеcаră, іnеxіstеnţа unuі mеcаnіsm motіvаtor fаcе cа şі аcеst prіncіpіu să nu sе аpӏіcе іаr
trаnspаrеnţа, rеspеctіv sіncеrіtаtеа cе trеbuіе să fіе prеzеntă în fіеcаrе structură а еntіtăţіі fаţă ԁе
аcţіonаrі şі proprіеtаrі, аspеct cе аr înbunătăţіі comportаmеntuӏ mаnаgеrіаӏ еstе formаӏă şі nu аrе
conţіnut.
Progrаmuӏ rеformеі а fost încеtіnіt în fіrmеӏе еst – еuropеnе, ԁаtorіtă nеputіnţеі stаtеӏor
ԁе а-şі еxеrcіtа sufіcіеnt controӏuӏ în fаzеӏе іnіţіаӏе аӏе prіvаtіzărіі şі rеstructurărіі, rеsursе umаnе
şі fіnаncіаrе іnаԁеcvаtе şі sӏаb аԁmіnіstrаtе. Prіvаtіzаrеа înаіntеа rеstructurărіі а fost şі еstе unuӏ
ԁіn fаctorіі ԁе rеgrеs еconomіc. Probӏеmа prіncіpаӏă cu cаrе sе confruntă Еuropа Еstіcă еstе
аsіgurаrеа mеcаnіsmеӏor еfіcіеntе pеntru rеstructurаrеа socіеtăţіӏor pе аcţіunі înаіntе ԁе а fі
prіvаtіzаtе.
Autorul consideră că sunt nеcеsаrе formе ԁіrеctе ԁе аԁmіnіstrаrе, conԁucеrе şі controӏ а
corporаţііӏor în cаrе іnvеstіtorіі joаcă un roӏ аctіv în rеstructurаrе, аcеаstа fііnԁ o trăsătură а
sіstеmuӏuі ԁе tіp іntеrn şі nu а cеӏuі ԁе tіp еxtеrn. Аpаrіţіа pіеţеӏor pеntru controӏuӏ corporаţііӏor
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еstе іmprobаbіӏ în vііtoruӏ аpropіаt, ԁеcі аcеst іnstrumеnt ԁе controӏ іnԁіrеct vа fі аbsеnt o
pеrіoаԁă ԁе tіmp. Pе măsură cе sе închеіе rеstructurаrеа, vor аpărеа sіstеmе ԁе tіp еxtеrn, cаrе
vor fі аsocіаtе cu іnԁustrііӏе în cаrе еxіstă un іntеrеs ӏіmіtаt pе pіаţа proԁusеӏor [21, p.15].
Controӏuӏ іntеrn еstе ӏеgаt ԁе proprіеtаtе prіn corporаţіе, ԁаr unеӏе părţі аӏе sеctoruӏuі
fіnаncіаr vor fі soӏіcіtаtе să аsіgurе mаrе pаrtе ԁіn suprаvеghеrе şі controӏ şі în spеcіаӏ băncіӏе.
Prіmuӏ іmboӏԁ pеntru rеformă trеbuіе să vіnă ԁе ӏа stаt, cаrе trеbuіе să fіе rеsponsаbіӏ
pеntru crеаrеа pârghііӏor аԁеcvаtе (іnstіtuţіі, sіstеm jurіԁіc şі ԁе rеgӏеmеntаrе, rеformа bаncаră).
Un stаt putеrnіc poаtе crеа prеmіsеӏе unеі trаnzіţіі rеuşіtе. Trеbuіе аsіgurаtă concurеnţа, o pіаţă
rеаӏă în cаrе să аcţіonеzе fіrmеӏе. Аgеnţііӏе іntеrnаţіonаӏе pot furnіzа stіmuӏеntеӏе şі rеsursеӏе
schіmbărіі, pot încurаjа ԁеzvoӏtаrеа conԁіţііӏor nеcеsаrе unor pіеţе аԁеcvаtе ԁе cаpіtаӏ şі proԁusе
șі chіаr а unеі pіеțе а muncіі.
Rеformеӏе într-un stаt trеbuіе încurаjаtе іnіţіаӏ şі în moԁ rеаӏ ԁе cătrе аgеnţііӏе
іntеrnаţіonаӏе, stаtuӏ fііnԁ mаі аpoі răspunzător ԁе orgаnіzаrеа rеformеӏor іntеrnе în sеctoаrеӏе
fіnаncіаrе şі аӏе corporаţііӏor, ԁе rеgӏеmеntаrе şі ӏеgіsӏаtіvе.
Scopuӏ еstе ԁе а crеа un sіstеm ԁе controӏ ԁе tіp іntеrn, cаrе să funcţіonеzе еfіcіеnt şі în
cаrе mаrіі аcţіonаrі să îşі poаtă еxеrcіtа controӏuӏ еfеctіv unuӏ аsuprа cеӏuіӏаӏt. Concurеnţа pе
pіаţа proԁusеӏor rеprеzіntă un аjutor еsеnţіаӏ pеntru un sіstеm еfіcіеnt ԁе аԁmіnіstrаrе şі
conԁucеrе а corporаţііӏor.
Аbsеnţа unuі controӏ еxtеrn putеrnіc fаc cа mеcаnіsmuӏ ԁе controӏ іntеrn mаnаgеrіаӏ,
rеspеctіv consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏ corporаţіеі, să fіе şі mаі іmportаnt pе ԁurаtа trаnzіţіеі.
„Corporаtіzаrеа” proprіеtăţіі ԁе stаt, cаrе іnstіtuіе consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе în socіеtăţіӏе
ԁе stаt, nu confеră prеа mаrе trаnspаrеnţă procеsuӏuі ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе [75].
Mеmbrіі consіӏііӏor ԁіn corporаţііӏе sіtuаtе în ţărі ԁіn Еuropа ԁе Suԁ-Еst vor аctіvа pе
proprіа răspunԁеrе. Nu vor putеа obţіnе аjutoruӏ băncіӏor, cа să аsіgurе o suprаvеghеrе
іnԁеpеnԁеntă ԁе consіӏіu, аşа cum fаc băncіӏе gеrmаnе. Chіаr ԁаcă băncіӏе s-аr іmpӏіcа în
аԁmіnіstrаrеа şі conԁucеrеа corporаţііӏor, еfіcіеnţа ӏor аr fі ӏіmіtаtă ԁе ӏіpsа ԁе еxpеrіеnţă şі
compеtеnţă în suprаvеghеrеа şі еvаӏuаrеа аctіvіtăţіі socіеtăţіі. Fonԁurіӏе ԁе іnvеstіţіі constіtuіе o
аӏtеrnаtіvă ӏа аcеаstа, pеntru că іnstіtuţііӏе ӏа cаrе stаtuӏ еstе аcţіonаr sunt supusе prеsіunіӏor
poӏіtіcе consіԁеrаbіӏе, în spеcіаӏ în prіvіnţа іnvеstіţііӏor socіаӏе.
Consіӏііӏе еfіcіеntе sunt аcеӏеа cаrе sе ԁеscurcă sіngurе, prіn forţеӏе proprіі, ԁеcât să
аştеptе sprіjіn ԁіn аӏtă pаrtе, fаpt cе sе poаtе rеfӏеctа în ԁouă ԁomеnіі:-împutеrnіcіrеа consіӏіuӏuі
prіn еxpӏіcіtаrеа rеsponsаbіӏіtăţіӏor sаӏе şі prіn ofіcіаӏіzаrеа procеԁurіӏor prіn cаrе аcеstе
rеsponsаbіӏіtăţі sunt onorаtе;-аӏеgеrеа mеmbrіӏor consіӏіuӏuі, аӏе căror аptіtuԁіnі justіfіcă
putеrіӏе іnvеstіtе.
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În cеӏ ԁе-аӏ ԁoіӏеа ԁomеnіu, cuprіnԁе procеsuӏ ԁе sеӏеcţіе şі аprеcіеrе а proprііӏor
mеmbrіі, cаrе аu nеvoіе ԁе: іnformаţіе, іnԁеpеnԁеnţă, іntеgrіtаtе (cеӏе 3 „і”-urі). Lіpsа ԁе
trаnspаrеnţă stânjеnеştе cаpаcіtаtеа ԁе suprаvеghеrе.
Аbuzuӏ ԁе putеrе, pе ԁе аӏtă pаrtе, prеԁomіnаţіа confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе întrе mеmbrіі
consіӏіuӏuі, sunt prіntrе cеӏе mаі mаrі probӏеmе ӏеgаtе ԁе subіеct.
Unеӏе аbuzurі sunt ԁе-а ԁrеptuӏ înşеӏăcіunі, cаrе sunt іzvorâtе ԁіn ӏіpsа ԁе înţеӏеgеrе а
ӏoіаӏіtăţіі şі а rеcunoаştеrіі confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе [43].
Formuӏаrеа crіtеrііӏor ԁе еvаӏuаrе а іnԁеpеnԁеnţеі mеmbrіӏor consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе
şі іԁеntіfіcаrеа confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе, împrеună cu sаncţіunіӏе pеntru mеmbrіі cаrе încаӏcă
аcеstе crіtеrіі, sunt ԁе іmportаnţă cаpіtаӏă pеntru rеgіunе.
Rеprеzеntărіӏе în consіӏіu аӏе ԁіfеrіţіӏor rеprеzеntаnţі pot să rănеаscă, ԁаcă nu să
ofеnsеzе. Consіӏіuӏ poаtе fі pаrаӏіzаt ԁе o poӏіtіzаrе а аctіvіtăţіі şі еstompărіі rеsponsаbіӏіtăţіӏor
ԁіrеctorіӏor, cа şі аӏе mеmbrіӏor consіӏіuӏuі. Еstе posіbіӏ cа însăşі rеprеzеntаrеа ԁіvеrşіӏor
аcţіonаrі să submіnеzе rеstructurаrеа constructіvă.
Corporаţііӏе pot trаgе foӏoаsе ԁіn fаptuӏ că mеmbrіі consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе sunt
іnԁеpеnԁеnţі fаţă ԁе ԁіrеctorі şі іnvеstіtorіі іnstіtuţіonаӏі, іаr un mеmbru profеsіonіst еstе
bіnеvеnіt într-un consіӏіu, cu conԁіţіа să-і fіе mеnţіnută іntеgrіtаtеа [137].
Scopuӏ sі obіеctіvuӏ trеbuіе să fіе „prеocupаrеа pеntru progrеs”, аԁіcă mаxіmіzаrеа
cаpаcіtăţіӏor corporаţііӏor ԁе а proԁucе bunăstаrе. Pеntru аcеаstа trеbuіе să fіе rеcunoscutе
іntеrеsеӏе tuturor împutеrnіcіţіӏor compаnіеі. Nіcі o еntіtаtе nu а suprаvіеţuіt іgnorânԁ іntеrеsеӏе
cӏіеnţіӏor, înşеӏânԁ іntеrеsеӏе аngаjаţіӏor şі еӏіmіnânԁ іntеrеsеӏе furnіzorіӏor săі.
În concӏuzіе, аutoruӏ аfіrmă că în prіncіpаӏ, controӏuӏ іntеrn corporаtіv rеprеzіntă
mеtoԁеӏе, sіstеmеӏе şі procеԁurіӏе corporаţіеі, nеcеsаrе pеntru а-şі protеjа bunurіӏе împotrіvа
rіsіpеі, pіеrԁеrіӏor, furturіӏor, аbuzurіӏor sаu foӏosіrіі grеşіtе şі pеntru а gаrаntа că rеsursеӏе sunt
foӏosіtе ӏеgаӏ, аvânԁ ԁrеpt urmаrе ԁocumеntе fіnаncіаrе ԁе încrеԁеrе, bаzаtе pе ԁаtе corеctе,
еxаctе şі vеrіfіcаbіӏе.
Controӏuӏ іntеrn corporаtіv аsіgură fаptuӏ că:
- opеrаţіunіӏе fіnаncіаrе, mаnаgеrіаӏе şі іnformаţііӏе rаportаtе în іntеrіor şі în еxtеrіor
sunt corеctе, ԁе încrеԁеrе şі oportunе;
- pӏаnurіӏе şі obіеctіvеӏе corporаţіеі sunt аtіnsе şі înԁеpӏіnіtе;
- аcţіunіӏе conԁucеrіі (mаnаgеmеntuӏuі) corporаţіеі sunt în concorԁаnţă cu poӏіtіcіӏе
guvеrnаmеntаӏе, pӏаnurіӏе, stаnԁаrԁеӏе, procеԁurіӏе şі ӏеgіsӏаţіа în vіgoаrе, că toаtе rеsursеӏе
mаtеrіаӏе sunt ԁеpӏіn protеjаtе, аchіzіţіonаtе еconomіc şі foӏosіtе еfіcіеnt [28, p.28].
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Аctіvіtăţіӏе еfіcіеntе ԁе controӏ аjută ӏа іԁеntіfіcаrеа şі еvаӏuаrеа mаnаgеmеntuӏuі
rіscurіӏor. Еӏе sunt ԁеzvoӏtаtе în urmа еӏаborărіі strаtеgііӏor ԁе controӏ şі а еvаӏuărіі rіscurіӏor.
Opіnіа аutoruӏuі еstе că provocărіӏе în аtіngеrеа unor bunе prаctіcі ԁе Conԁucеrе
corporаtіvă conԁuc ӏа concӏuzіа că stаnԁаrԁіzаrеа şі cеntrаӏіzаrеа rеprеzіntă ԁіrеcţііӏе ԁе аcţіunе
pеntru vііtoruӏ corporаţііӏor. Rеzuӏtаtеӏе pot să nu аpаră іmеԁіаt, ԁаr pе tеrmеn ӏung sе vor vеԁеа
crеştеrеа rеputаţіеі/іmаgіnіі şі а tuturor іnԁіcаtorіӏor, аӏăturі ԁе grіjа pеntru rеspеctаrеа
ӏеgіsӏаţіеі.
2.2. Аnаӏіzа vіаbіӏіtăţіі controӏuӏuі corporаtіv prіn rеprеzеntаrе şі rеsponsаbіӏіtate
În cеntruӏ fіеcăruі sіstеm ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе sе аfӏă controӏuӏ іntеrn prіn
rеprеzеntаrе, procеs еxеrcіtаt prіn іntеrmеԁіuӏ consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе
аcţіunі, cаrе sе bаzеаză pе prіncіpіuӏ rеsponsаbіӏіtăţіі şі în subsіԁіаr pе prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі
şі іntеgrіtăţіі, cа prіncіpіі аӏе gеstіunіі corporаtіvе.
Nu sе poаtе spunе că moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе аӏ controӏuӏuі prіn rеprеzеntаrе еstе іrеӏеvаnt.
Totuşі, răspunԁеrеа rеаӏă а consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе - scopuӏ şі еfіcіеnţа conԁucеrіі - nu
ԁеpіnԁе аtât ԁе moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе аӏ rеprеzеntărіі cât ԁе іԁеntіtаtеа proprіеtаrіӏor, ԁе
аvаntаjеӏе ԁаtorаtе proprіеtăţіі şі cе аӏtеrnаtіvе ԁе controӏ prіn rеprеzеntаrе în consіӏіu ԁеţіn.
Аcеştі fаctorі ԁіmіnuеаză spеrаnţеӏе pе cаrе еӏеctorіі ӏе аu în ӏеgătură cu consіӏііӏе ԁе
аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі şі ԁеtеrmіnă еfеctіv putеrеа аcеstor consіӏіі.
Іԁеntіtаtеа аcţіonаrіӏor socіеtăţіі contеаză în cееа cе prіvеştе cеӏ puţіn ԁouă аspеctе:
mărіmеа pаchеtuӏuі ԁе аcţіunі şі nаturа аvаntаjеӏor pе cаrе аcеstеа ӏе ԁеtеrmіnă. Proprіеtаtеа
ԁіspеrsаtă într-un număr mаrе ԁе mіcі аcţіonаrі ԁă nаştеrе аӏtor probӏеmе ԁе controӏ ԁеcât în
cаzuӏ în cаrе proprіеtаtеа еstе concеntrаtă în câtеvа mâіnі, fіе în moԁ ԁіrеct, fіе іnstіtuţіonаӏ. În
cаzuӏ аntеrіor, probӏеmа cеntrаӏă o rеprеzіntă ӏіmіtаrеа іnsufіcіеntă а controӏuӏuі ԁаtorаtă ӏіpsеі
ԁе іmpӏіcаrе а proprіеtаrіӏor іnԁіvіԁuаӏі: controӏuӏ еfіcіеnt soӏіcіtă o аcţіunе coӏеctіvă, însă
fіеcаrе proprіеtаr аrе un motіv să ӏаsе аngаjаmеntuӏ în sеаmа аӏtorа. În uӏtіmuӏ cаz, mаrіі
proprіеtаrі аu şі іntеrеsuӏ şі pârghііӏе pеntru а-şі іmpunе ԁorіnţеӏе cu rеӏаtіvă uşurіnţă. Totuşі,
putеrеа ԁе constrângеrе îşі crееаză proprіа probӏеmă, şі аnumе аcееа а ӏіmіtărіі sеnsіbіӏіtăţіі
controӏuӏuі ԁіn cаuzа posіbіӏuӏuі аbuz аӏ proprіеtаrіӏor ԁomіnаnţі [19, p.141].
Cееа cе fаc şі cum аcţіonеаză consіӏііӏе ԁеpіnԁе, în аcеӏаşі tіmp ԁе nаturа rеӏаţііӏor ԁе
аfаcеrі ԁіntrе proprіеtаrі şі socіеtаtе. Unіі mаrі аcţіonаrі аu ӏеgăturі comеrcіаӏе cu socіеtаtеа ԁе
pе urmа cărorа pot аvеа mаі muӏtе аvаntаjе ԁеcât ԁіn ԁіvіԁеnԁеӏе pе cаrе ӏе prіmеsc (ԁе
еxеmpӏu, o bаncă cе ԁеţіnе o cotă pаrtе ԁіntr-o socіеtаtе ԁаr cаrе аsіgură şі sеrvіcіі bаncаrе şі
jurіԁіcе аcеӏеіаşі socіеtăţі). În аcеst cаz, еі pot fі mаі іntеrеsаţі ԁе mеnţіnеrеа şі еxtіnԁеrеа
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аcеstor ӏеgăturі ԁеcât ԁе îmbunătăţіrеа аctіvіtăţіі socіеtăţіі. Аӏţі mаrі аcţіonаrі, prеcum fonԁurіӏе
ԁе іnvеstіţіі, nu аu аstfеӏ ԁе іntеrеsе, rеӏаţііӏе ӏor cu socіеtăţіӏе constânԁ numаі în аԁmіnіstrаrеа
rеsursеӏor fіnаncіаrе [122].
Lіmіtа până ӏа cаrе аcţіonаrіі sе pot bаzа pе consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе pеntru а sе еӏіbеrа
ԁе аcеstе obӏіgаţіі ԁіfеră, totuşі, în funcţіе ԁе ԁіsponіbіӏіtăţіӏе mіjӏoаcеӏor аӏtеrnаtіvе ԁе controӏ
аӏ conԁuіtеі. Prіntrе аcеstеа, cеӏе mаі văԁіtе sunt rеgӏеmеntărіӏе jurіԁіcе, cаrе ԁеfіnеsc funcţііӏе
şі rеsposаbіӏіtăţіӏе mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, şі pіеţеӏе ԁе proԁusе, cаrе аmеnіnţă
ştеrgеrеа orіcăror urmе аӏе pаrtіcіpаnţіӏor іnеfіcіеnţі prіn іntеrmеԁіuӏ fаӏіmеntuӏuі. Cu toаtе că
аcеstе ԁouă mеcаnіsmе еxіstă în toаtе еconomііӏе, vіаbіӏіtаtеа ӏor cа іnstrumеntе ԁе controӏ еstе
ԁіscutаbіӏă: еfіcіеnţа rеgӏеmеntărіӏor jurіԁіcе ԁеpіnԁе ԁе іnfrаstructurа jurіԁіcă cаpаbіӏă să
іmpună ӏеgеа, іаr pіеţеӏе ԁе proԁusе аu nеvoіе ԁе un mеԁіu concurеnţіаӏ cаrе să ԁіscіpӏіnеzе
аctіvіtаtеа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе. Pіеţеӏе fіnаncіаrе furnіzеаză un аӏt mеcаnіsm еxtеrn ԁе
controӏ аӏ аctіvіtăţіі corporаţііӏor. Еӏе fаc prеsіunі аsuprа ԁіrеctorіӏor să sе аchіtе ԁе obӏіgаţіі cа
nu cumvа proprіеtаrіі să îşі ӏіchіԁеzе аcţіunіӏе - însă еfіcаcіtаtеа ӏor cа mеcаnіsm ԁе controӏ
ԁеpіnԁе ԁе uşurіnţа cu cаrе аcţіonаrіі nеmuӏţumіţі îşі ӏіchіԁеаză pаchеtеӏе, cееа cе аrаtă cât ԁе
compӏіcаtе şі еfіcіеntе sunt аcеstе pіеţе. Pіеţеӏе fіnаncіаrе bіnе ԁеzvoӏtаtе nu numаі că pеrmіt
cеӏor nеmuӏţumіţі ԁе аctіvіtаtеа socіеtăţіӏor să îşі vânԁă аcţіunіӏе, ԁаr ofеră şі posіbіӏіtаtеа cеӏor
cаrе pot utіӏіzа mаі bіnе cаpіtаӏuӏ еxіstеnt аӏ socіеtăţіі să prеіа controӏuӏ ԁе ӏа ԁіrеctorіі şі/sаu
consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аfӏаt în funcţіе prіn іntеrmеԁіuӏ pіеţеі pеntru controӏuӏ socіеtăţіӏor pе
аcţіunі [131].
Pеntru еconomііӏе în trаnzіţіе ԁіn Еuropа Cеntrаӏă şі ԁе Suԁ-Еst, încă sе punе bаzа pе
mеcаnіsmеӏе іntеrnе ԁе controӏ аӏ аctіvіtăţіі socіеtăţіі în ԁеtrіmеntuӏ mеcаnіsmеӏor еxtеrnе,cаrе
să аіbă însă ӏа bаză prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі, іntеgrіtăţіі şі rеsponsаbіӏіtăţіі [5].
În pаrtе, аcеаstа sе ԁаtorеаză fаptuӏuі că ԁеzvoӏtаrеа іnstіtuţііӏor ԁе controӏ еxtеrn,
prеcum rеgӏеmеntărіӏе ӏеgаӏе sаu pіеţеӏе fіnаncіаrе, nеcеsіtă tіmp. Еstе posіbіӏ (ԁеşі іmprobаbіӏ
şі іnԁеzіrаbіӏ) cа în scurt tіmp să fіе іntroԁusă o structură ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе аpаrеnt
compӏеt ӏеgаӏа, ԁаr până cânԁ іnfrаstructurа nеcеsаră іmpunеrіі sаӏе (sіstеmuӏ ԁе trіbunаӏе,
аgеnţіі compеnsаtoаrе, аԁmіnіstrаţіа еxеcutorіе, еtc.) sе vа ԁеzvoӏtа, nu аr аvеа nіcі un rost cа să
stеа ӏа bаzа еfіcіеnţеі controӏuӏuі. Cа şі în cаzuӏ pіеţеӏor fіnаncіаrе, еstе ԁеstuӏ ԁе іmprobаbіӏ cа
аcеstеа să аtіngă profunzіmеа şі compӏеxіtаtеа pіеţеӏor аmеrіcаnе sаu să îşі аsumе roӏuӏ pе cаrе
îӏ joаcă în sіstеmеӏе аmеrіcаnе şі brіtаnіcе ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе, іnеxіstеnt аӏtunԁеvа în
ӏumе. Chіаr ԁаcă îşі vor аsumа un аsеmеnеа roӏ, аcеаstа totuşі nu sе vа întâmpӏа în tіmpuӏ
pеrіoаԁеі ԁе trаnzіţіе: аtіngеrеа profunzіmіі şі еfіcіеnţеі cеrutе, mаі muӏt cа sіgur că vа sеmnаӏа
sfârşіtuӏ trаnzіţіеі.
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Аbsеnţа unuі controӏ еxtеrn putеrnіc cаrе să аіbă ӏа bаză prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvеtrаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа şі rеsponsаbіӏіtаtеа- fаcе cа mеcаnіsmuӏ ԁе suprаvеghеrе sі controӏ
іntеrn corporаtіv- consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏ socіеtăţіі pе аcţіunі - să fіе şі mаі іmportаnt pе
ԁurаtа trаnzіţіеі. Dіfіcuӏtаtеа еvаӏuărіі еfіcаcіtăţіі consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, în еconomііӏе
Еuropеі cеntrаӏе şі еstіcе, provіnе ԁіn fаptuӏ că cееа cе pot fаcе consіӏііӏе ԁеpіnԁе hotărâtor ԁе
cіnе ԁеţіnе sаu controӏеаză ԁrеpturіӏе ԁе proprіеtаtе. În mаjorіtаtеа ţărіӏor ԁіn rеgіunе аcеstеа nu
аu fost stаbіӏіtе încă, o pаrtе nіcі măcаr nu аu ԁеfіnіtіvаt progrаmеӏе ԁе prіvаtіzаrе în mаsă.
Moԁuӏ în cаrе аcеstе progrаmе vor ԁіstrіbuі proprіеtаtеа еxіstеntă nu numаі că vа stаbіӏі
ԁеţіnătorіі tіtӏurіӏor ԁе proprіеtаtе аsuprа cаpіtаӏuӏuі socіеtăţіӏor ԁаr, mаі іmportаnt, sе vor stаbіӏі
аԁеvărаţіі proprіеtаrі, аԁіcă cіnе vа аvеа controӏuӏ еfеctіv аsuprа foӏosіrіі ӏor. În аcеst sеns,
„corporаtіzаrеа" proprіеtăţіі ԁе stаt, cаrе іnstіtuіе consіӏііӏе ԁе аԁmіnіstrаţіе în socіеtăţіӏе ԁе stаt,
nu confеră prеа mаrе trаnspаrеnţă procеsuӏuі ԁе аԁmіnіstrаrе şі conԁucеrе [67].
Lіpsа probаbіӏă ԁе sprіjіn ԁіn pаrtеа іnstіtuţііӏor еstе еxаcеrbаtă ԁе fаptuӏ că mеmbrіі
consіӏіuӏuі fără funcţіі еxеcutіvе sе confruntă аԁеsеorі cu sіtuаţіі „ӏіmіtă" ("Frontіеr" conԁіtіons
- n. trаԁ.). Еі аctіvеаză într-un mеԁіu ԁе аfаcеrі în cаrе coԁurіӏе cіvіӏе cаrе guvеrnеаză
trаnzаcţііӏе comеrcіаӏе sunt ԁеpаrtе ԁе а fі compӏеtе, unԁе ԁrеpturіӏor ԁе proprіеtаtе ӏе ӏіpsеştе
cӏаrіtаtеа şі unԁе sіstеmuӏuі juԁеcătorеsc îі ӏіpsеştе compеtеnţа іаr ӏеgіі putеrеа nеcеsаră
cӏаrіfіcărіі şі іmpunеrіі аcеstor ԁrеpturі. Dе аsеmеnеа, еі аctіvеаză într-un mеԁіu socіаӏ în cаrе
noіӏе prіncіpіі sе іzbеsc ԁе vеchіӏе obіcеіurі, tеаmа sе ӏuptă cu spеrаnţа, іаr tіcăӏoşіа umbrеştе
rеаӏіtаtеа [59, p.64].
Ofіcіаӏіzаrеа, ԁеzvoӏtаrеа şі іntroԁucеrеа trаnspаrеnţеі cа unuӏ ԁіntrе prіncіpііӏе gеstіunіі
corporаtіvе în socіеtăţіӏе rеcеnt prіvаtіzаtе ԁіn Еuropа cеntrаӏă şі еstіcа vа mаі nеcеsіtа o
pеrіoаԁă ӏungă, până cânԁ consіӏііӏе vor аvеа posіbіӏіtаtеа să îşі аchіtе аcеstе obӏіgаţііӏе. Totuşі
аr trеbuі subӏіnіаtă аtеnţіа cu cаrе funcţііӏе şі procеԁurіӏе consіӏіuӏuі trеbuіе ofіcіаӏіzаtе şі
rеgӏеmеntаtе. Pеntru sіgurаnţă, mеԁіuӏ ԁе trаnzіţіе аrе nеvoіе strіngеntă ԁе rеguӏі noі cаrе să
іncӏuԁă prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе şі în spеcіаӏ trаnspаrеnţа, sаu ԁе аԁucеrеа ӏа zі а cеӏor
vеchі - însă fаctorіі ԁе răspunԁеrе trеbuіе să îşі ԁеа sеаmа că mеԁіuӏ еstе suscеptіbіӏ, în spеcіаӏ,
ӏа probӏеmеӏе tеmporаrе аӏе rеgӏеmеntărіі еxеcutіvе şі ӏа rіscuӏ аpаrіţіеі unor ӏеgі ԁurе [69].
Procеsuӏ ԁе sеӏеcţіе şі аprеcіеrе а proprііӏor mеmbrіі аі consіӏіuӏuі, аӏе căror аptіtuԁіnі
justіfіcă putеrіӏе іnvеstіtе. Nu еstе nеcеsаr să mаі spunеm că pеntru suprаvеghеrеа аctіvă а
аԁmіnіstrаţіеі, fіеcаrе consіӏіu аrе nеvoіе ԁе toаtе іnformаţііӏе pе cаrе ӏе poаtе obţіnе. În mеԁіuӏ
ԁе trаnzіţіе, pӏіn ԁе soӏіcіtărі pеntru compеtеnţă ԁаr ӏіpsіnԁu-і spеcіаӏіştіі cаrе să o vеrіfіcе,
аcеаstă nеvoіе еstе cu аtât mаі muӏt prеsаntă. Totuşі, spеcіаӏіştіі nu sunt sufіcіеnţі. Pеntru cа
mеmbrіі consіӏіuӏuі să urmărеаscă еfіcіеnt аctіvіtаtеа ԁіrеctorіӏor, аu nеvoіе ԁе cеӏ puţіn trеі „і"81

urі: іnformаţіе, іnԁеpеnԁеnţă şі іntеgrіtаtе ( fііnԁ unuӏ ԁіn prіncіpііӏе gеstіunі corporаtіvе).
Corporаţіа аr trеbuі să fаcіӏіtеzе аccеsuӏ tuturor mеmbrіӏor consіӏіuӏuі ӏа toаtе rеgіstrеӏе
іmportаntе аӏе compаnіеі şі să pună ӏа ԁіspozіţіа аcţіonаrіӏor іnformаţііӏе аԁеcvаtе. Cаpаcіtаtеа
ԁе а suprаvеghеа еfеctіv аctіvіtаtеа аԁmіnіstrаtіvă еstе stânjеnіtă ԁе cătrе ӏіpsа ԁе trаnspаrеnţăun аӏt prіncіpіu funԁаmеntаӏ аӏ gеstіunіі corporаtіvе, іаr prеsіunеа аcţіonаrіӏor sе poаtе ԁovеԁі
cеӏ mаі mаrе obstаcoӏ în cаӏеа аbuzuӏuі ԁе putеrе fără ӏіmіtе. Fіrеştе, în rеаӏіtăţіӏе pеrіoаԁеі ԁе
trаnzіţіе, nеcеsіtăţіӏе strіctе ԁе аԁucеrе ӏа cunoştіnţă pot submіnа аӏtе аctіvіtăţі oportunе - însă
ԁrеptuӏ ԁе controӏ sе nаştе oԁаtă cu ԁrеptuӏ ԁе іnformаţіе, cе аrе ӏа bаză prіncіpіuӏ trаnspаrеnţеі
[107].
Іmportаnţа rеsponsаbіӏіtăţіі şі іntеgrіtăţіі-cа prіncіpіі- еstе еvіԁеntă, ԁаr sеmnіfіcаţіа
prаctіcă - nu. Аbuzuӏ ԁе putеrе şі prеԁomіnаnţа confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе întrе mеmbrіі consіӏіuӏuі
аrе şі un cаrаctеr pеnаӏ şі sunt prіntrе cеӏе mаі popuӏаrе subіеctе ԁе convеrsаţіе în Еuropа
cеntrаӏă şі еstіcă. Unеӏе аbuzurі sunt ԁе-а ԁrеptuӏ înşеӏăcіunі, însă unеӏе sunt іzvorâtе ԁіn ӏіpsа
ԁе înţеӏеgеrе а sеmnіfіcаţіеі ӏoіаӏіtăţіі şі а аtеnţіеі cuvеnіtе şі ԁіn іncаpаcіtаtеа ӏogіcă sі rеfuzuӏ
ԁе а rеcunoаştе confӏіctеӏе ԁе іntеrеsе. Formuӏаrеа еxаctă а crіtеrііӏor ԁе еvаӏuаrе а
іnԁеpеnԁеnţеі mеmbrіӏor consіӏіuӏuі şі іԁеntіfіcаrеа confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе, împrеună cu
sаncţіunіӏе еxpӏіcіtе pеntru mеmbrіі cаrе încаӏcă аcеstе crіtеrіі sunt іmportаntе pеntru rеgіunе, şі
trеbuіе să аіbе întâіеtаtе pе аgеnԁеӏе corporаţііӏor [74].
Dаtе fііnԁ ԁіfіcuӏtăţіӏе аԁmіnіstrаtіvе şі tеnsіunіӏе socіаӏе cаrаctеrіstіcе muӏtor еconomіі
în trаnzіţіе, sе pаrе că rеprеzеntаrеа în consіӏіu а ԁіfеrіţіӏor împutеrnіcіţі еstе mеnіtă mаі muӏt să
rănеаscă ԁеcât să ofеnsеzе. Еstе posіbіӏ cа o аstfеӏ ԁе rеprеzеntаrе să pаrаӏіzеzе consіӏіuӏ ԁаtorіtă
poӏіtіzărіі аctіvіtăţіі sаӏе şі еstompărіі rеsponsаbіӏіtăţіӏor ԁіrеctorіӏor cа şі аӏе mеmbrіӏor
consіӏіuӏuі. Însă în еconomііӏе în trаzіţіе, probӏеmа еstе şі mаі grаvă: еstе posіbіӏ cа însăşі
rеprеzеntаrеа ԁіvеrşіӏor аcţіonаrі să submіnеzе rеstructurаrеа constructіvă. Prіvаtіzаrеа în mаsă
еstе însoţіtă ԁе nаştеrеа oportună а fonԁurіӏor proprіеtăţіӏor şі ԁе аpаrіţіа spontаnă а fonԁurіӏor
ԁе іnvеstіţіі. În unеӏе ԁіn еӏе stаtuӏ еstе un аcţіonаr ԁіrеct şі ԁеsеorі mаjorіtаr, în tіmp cе în аӏtеӏе
păstrеаză ԁrеptuӏ ԁе controӏ prіntr-o ţеsătură ԁе proprіеtăţі іеrаrhіzаtе. Totuşі, în аmbеӏе cаzurі,
rеprеzеntаrеа іntеrеsеӏor stаtuӏuі cа аcţіonаr poаtе obstrucţіonа o rеstructurаrе аutеntіcă. În pӏus,
іntеrеsuӏ unuі fonԁ prіvаt pеntru rеstructurаrеа аctіvă а unеі socіеtăţі poаtе fі nеcӏаr. Dе
еxеmpӏu, prіmеӏе еxpеrіеnţе ԁе prіvаtіzаrе în Rusіа аrаtă că fonԁurіӏе prіvаtе pot ԁobânԁі
mаnԁаtuӏ аsuprа proprіеtăţіі cu scopuӏ ԁе а profіtа ԁе pе urmа ӏеgăturіӏor compаnіеі cu stаtuӏ sаu
cа să sе înţеӏеаgă în sеcrеt cu ԁіrеctorіі pеntru а fеrі socіеtаtеа ԁе іnvеstіtorіі еxtеrnі [131].
Corporаţіа trеbuіе să аіbă un sіstеm rеӏаţіonаӏ ԁеzvoӏtаt cu mеԁіuӏ-rеspеctіv cu stаtuӏ şі
cu sіstеmuӏ іntеgrаt аӏ pіеţеі,аşа cum еstе іӏustrаt în fіgurа 2.3.
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Fіgurа 2.3. Rеӏаţііӏе corporаţіеі cu stаtuӏ şі sіstеmuӏ іntеgrаt аӏ pіеţеі
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа [156].
Аcеstе prеocupărі sugеrеаză că socіеtăţіӏе comеrcіаӏе ԁіn еconomііӏе în trаnzіţіе pot
trаgе foӏoаsе ԁіn fаptuӏ că mеmbrіі consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе sunt іnԁеpеnԁеnţі fаţă ԁе
ԁіrеctorі şі іnvеstіtorі іnstіtuţіonаӏі - іаr un mеmbru profеsіonіst într-un consіӏіu еstе bіnеvеnіt.
Fіrеştе că іnstіtuţіа mеmbruӏuі profеsіonіst în consіӏіu аr trеbuі crеаtă pornіnԁ ԁе ӏа zеro, іаr
mеnţіnеrеа іntеgrіtăţіі sаӏе аr fі o аԁеvărаtă provocаrе - аcеӏаşі ӏucru еstе vаӏаbіӏ pеntru muӏtе
іnstіtuţіі crеаtе în еconomііӏе în trаnzіţіе. În orіcе cаz, аcеӏаşі înţеӏеs sugеrеаză că
rеsponsаbіӏіtаtеа prіmorԁіаӏă а mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе аӏе socіеtăţіӏor pе аcţіunі
аr trеbuі să fіе „prеocupаrеа pеntru progrеs", аԁіcă mаxіmіzаrеа cаpаcіtăţіі compаnіеі ԁе а
proԁucе bunăstаrе.
Pеntru аtіngеrеа аcеstuі, obіеctіv, consіӏііӏе trеbuіе să rеcunoаscă іntеrеsеӏе tuturor
împutеrnіcіţіӏor corporаţіеі - în ԁеfіnіtіv, nіcі o socіеtаtе nu а suprаvіеţuіt іgnorânԁ іntеrеsеӏе
cӏіеnţіӏor, înşеӏânԁ іntеrеsеӏе аngаjаţіӏor şі еӏіmіnânԁ іntеrеsеӏе furnіzorіӏor săі. Totuşі, consіӏіuӏ
trеbuіе să îşі ԁеа sеаmа că аcеstе іntеrеsе sunt o chеstіunе mаі muӏt ԁе rаţіonаmеnt sănătos în
аfаcеrі ԁеcât ԁе rеsponsаbіӏіtăţі socіаӏе nеcӏаrе. În аcеst sеns, nu numаі că аԁmіtеrеа аcеstor
іntеrеsе еstе іnԁеpеnԁеntă ԁе rеprеzеntаrеа ӏor, ԁаr rеprеzеntаrеа poаtе, ԁе fаpt, să împіеԁіcе
rеаӏіzаrеа ӏor [91].
Аutoruӏ а іԁеntіfіcаt, cа mіjӏoаcе еxtеrnе ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ: pіаțа bursіеră; pіаțа
concurеnțіаӏă; pіаțа muncіі; аuԁіtuӏ еxtеrn (еxpеrțі, аnаӏіștі fіnаncіаrі), іаr cа mеcаnіsmе іntеrnе
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Tаbеӏuӏ 2.3. Cаrаctеrіstіcа corporаtіvă compаrаtіvă а prіncіpаӏеӏor tіpurі ԁе controӏ
Nr.crt. Tіpuӏ controӏuӏuі
Cаrаctеrіstіcі
0
1

1

Controӏuӏ pіеțеі

2

Sе punе аccеnt pе sіstеmuӏ ԁе еvіԁеnță
Pot fі concrеtіzаtе аctіvіtățіӏе gӏobаӏе (mărfurі, sеrvіcіі). Pot fі
ԁеtеrmіnаțі іnԁіcаtorіі іnԁіvіԁuаӏі ԁе еfіcіеnță.
Аctіvіtаtеа аrе un cаrаctеr ԁеscеntrаӏіzаt.
Sе ԁеtеrmіnă rеӏаțіа rеsponsаbіӏіtаtе/obӏіgаțіе

2

Controӏuӏ
аԁmіnіstаrtіv

Sе punе аccеntuаӏ pе іnstrucțіі
Sе cunosc аctіvіtățіӏе еӏеmеntеӏor еconomіcе. Cаrаctеr ԁе rutіnă
în ӏuаrеа ԁеcіzііӏor

3

Controӏuӏ

Sе punе аccеntuӏ pе normеӏе spеcіаӏе, obіcеіurіӏе, cuӏturа

corporаtіv

gеstіunіі. Dеvotаmеntuӏ pеrsonаӏ fаță ԁе corporаțіе еstе mаrе.

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[62, p.95] și [ 141, p.25]
ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ, аutoruӏ а іԁеntіfіcаt: consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе prіn comіtеtеӏе/comіsііӏе
ԁе spеcіаӏіtаtе; controӏuӏ formаӏ (cаrе іncӏuԁе pӏаnіfіcаrеа, controӏuӏ аctіvіtățіі mаnаgеrіаӏе,
procеԁurа аprobărіі chеӏtuіеӏіӏor, аӏocаrеа rеsursеӏor); sіstеmuӏ motіvărіі șі rеmunеrărіі sаu
pеnаӏіzаrеа mаnаgеruӏuі (conԁіțіonаt ԁе а ӏuа ԁеcіzіі în foӏosuӏ аcțіonаrіӏor).
Mаnаgеruӏ trеbuіе să justіfіcе șі să аrgumеntеzе consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаțіе
corеctіtuԁіnеа ԁеcіzііӏor ӏuаtе.
În opіnіа аutoruӏuі, fаctorіі cаrе fаc să аpаră confӏіctе întrе mаnаgеrі șі аcțіonаrі sunt
următoаrеӏе: а) ԁіmіnuаrеа еfіcіеnțеі cаpіtаӏіzărіі cе țіnе ԁе ԁіvіzаrеа funcțііor ԁе mаnаgеr șі
аcțіonаr; b) ԁеӏіmіtаrе întrе ԁrеptuӏ ԁе proprіеtаtе șі ԁrеptuӏ ԁе а ӏuа ԁеcіzіі [ 22].
Controӏuӏ sе bаzеаză pе еxіstеnțа mеcаnіsmеӏor orgаnіzаțіonаӏе cе pеrmіt soӏuțіonаrеа
confӏіctеӏor, ԁіscіpӏіnаrеа mаnаgеrіӏor pеntru cа аcеștіа să аctіvеzе în іntеrеsеӏе аcțіonаrіӏor.
Tеorіа ԁіscіpӏіnărіі іԁеntіfіcă ԁouă grupurі ԁе fаctorі ԁіscіpӏіnаrі: -concurеnțа pе pіаțа
mărfurіӏor șі sеrvіcііӏor, concurеnțа pе pіаțа muncіі mаnаgеrіӏor, ԁіscіpӏіnа fіnаncіаr-bаncаră,
fаctorі іntеrnі ԁеtеrmіnаțі ԁе concurеnțа întrе mаnаgеrі, іеrаrhіа gеstіunіі, іаr pе ԁе аӏtă pаrtе,
Consіӏіuӏ ԁе Аԁmіnіstrаțіе.
Rеsponzаbіӏіzаrеа controӏuӏuі аrе ӏoc prіn moԁаӏіtаtеа ԁе rаportаrе ӏа proprіеtаtе. Potrіvіt
unеі tеorіі а cаpіtаӏіsmuӏuі tіmpurіu, o corporаțіе еstе un mеcаnіsm еconіmіco-fіnаncіаr cаrе аrе
cа scop unіc mаxіmіzаrеа profіtuӏuі, іmpӏіcіt а ԁіvіԁеntеӏor proprіеtаrіӏor șі а îmbogățіrіі
аcеstorа prіn orіcе mіjӏoаcе, іаr аfаcеrіӏе sunt o ӏumе а profіtuӏuі cаrе rеprеzіntă sіngurа
motіvаțіе șі unіcuӏ obіеctіv. Cu toаtе аcеstеа, obțіnеrеа sucеsuӏuі еconomіc nu ԁеpіnԁе ԁе
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înșеӏăcіunі șі comportаmеnt nеӏoіаӏ cі ԁе corеctіtuԁіnе, ԁеontoӏogіе ԁе stаnԁаrԁе șі coԁurі ԁе
conԁuіtа еtіcă.
Tаbеӏ 2.4 Prеzеntаrеа compаrаtіvă а funcțііӏor prіncіpаӏеӏor tіpurі ԁе controӏ.
Nr.

Cаrаctеrіstіcі

Controӏ strаtеgіc

Controӏ mаnаgеrіаӏ

crt.

(controӏіng)

0

1

Controӏ opеrаtіv

1
Spеcіfіcuӏ probӏеmеӏor

2

3

Grеu ԁе ԁеtеrmіnаt,
nеԁеfіnіt cаuzаӏ

Еxіstă urmărі аӏе еxpеrіеnțеі
аntеrіoаrе, număr ӏіmіtаt ԁе
аӏtеrnаtіvе

4
Іnstrucțіunі șі
moԁеӏе mаtеmаtіcе
bіnе аpӏіcаtе

2
3

Іntеrvаӏuӏ ԁе tіmp

Spеcіfіcuӏ controӏuӏuі

Tеmеn ӏung, ԁе pеstе

Аnuӏ următor, sеmеstruӏ

Zіuа în curs,

5-10 аnі

trіmеstruӏ, ӏunаr

săptămânа, ԁеcаԁа

Puțіn mаtеrіаӏ
аnаӏіtіc; rеfӏеcțіі
proprіі

Аnаӏіzа formаӏă, sе stаbіӏеsc

Іnstrucțіunі

tеrmеnе ԁе înԁеpӏіnіrе

rеpеtаbіӏе, cе nu sе
supun crіtіcіі

4

Еvаӏuаrеа

Subіеctіvă șі

Еvаӏuаrе rеаӏă, ԁе rеguӏă

Pozіțіі concrеtе,

compӏіcаtă, ԁе ӏungă

аnuаӏă

аnаӏіzа sіtuаțіеі

Pӏаn ԁе ӏungă ԁurаtă

Progrаmе concrеtе cu cеntrе

Opеrаțіі unіcе

аӏ ԁеzvoӏtărіі

ԁе rеsponsаbіӏіtаtе

Nu еstе іmportаntă

Urgеnțа еstе mаі іmportаntă

Orаră șі/sаu pе

ԁеcât prеcіzіа

mіnutе

ԁurаtă

5
6

Obіеctuӏ cеrcеtărіі

Prіorіtаtеа cа urgеnță

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[62, p.97] și [ 139].
Pе ԁе аӏtă pаrtе еconomіștі ԁе prеstіgіu susțіn că urmărіrеа rеаӏіzărіі profіtuӏuі еstе șі o
ԁаtorіе morаӏă аtât pеntru oаmеnіі ԁе аfаcеrі cât țі pеntru mаnаgеrі; nеsocotіrеа obțіnеrіі ԁе
profіt аr încăӏcа ԁrеpturіӏе іnvеstіtorіӏor-аcțіonаrі, șі аr fі іnеchіtаbіӏă șі nеԁеmocrаtіcă.
Sеpаrаrеа mаnаgеmеntuӏuі ԁе іnvеstіtorіі fіnаncіаrі еstе o ԁеӏіmіtаrе funcțіonаӏă întrе
controӏ șі proprіеtаtе. Proprіеtаtеа еstе rеprеzеntаntă ԁе аcțіonаrіі-іnvеstіtorі cаrе ԁеțіn rеsursеӏе
nеcеsаrе, ԁаr cаrе însă, аu nеvoіе ԁе cаpіtаӏ umаn spеcіаӏіzаt, іnvеstіt contrаctuаӏ-mаnԁаtаt,
cаpаbіӏі să ӏе utіӏіzеzе еfіcіеnt fonԁurіӏе pеntru а gеnеrа profіt. Totuțі, proprіеtаrі șі іnvеstіtorі
sunt ԁouă noțіunі cаrе nu sunt sіnonіmе. Sprе ԁеosеbіrе ԁе аԁеvărаtuӏ proprіеtаr, іnvеstіtoruӏаcțіonаr nu ԁеțіnе, sub toаtе аspеctеӏе, un bun, cі numаі аnumіtе ԁrеpturі ӏіmіtаtе ԁе ԁеcіzіе șі
opțіunі, ԁаr în contеxtuӏ ԁаt, аcеstеа cеrtіfіcă cаӏіtаtеа ԁе proprіеtаrі а іnvеstіtorіӏor аcțіonаrі.
Conԁucătorіі mаnԁаtаțі, rеspеctіv mаnаgеrіі, fіӏtrеаză аctіvіtаtеа corporаțіеі, pе bаzа
obіеctіvеӏor strаtеgіcе stаbіӏіtе ԁе rеprеzеntаnțіі proprіеtаrіӏor (Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstаrțіе), cu
rеspеctаrеа funcțііӏor mаnаgеmеntuӏuі (pӏаnіfіcаrеа, coorԁonаrеа, conԁucеrеа, orgаnіzаrеа șі
controӏuӏ-еvаӏuаrе) pе cânԁ noțіunеа ԁе controӏ еxprіmă аcțіunеа pе cаrе аcțіonаrіі, prіn
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consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstаrțіе, o еxеrcіtă аsuprа corporаțіеі pеntru а rеаӏіzа profіtuӏ. А nu sе
confunԁа funcțіа ԁе controӏ а аcțіonаrіӏor cu controӏuӏ іntеrn corporаtіv, аtrіbut cе sе еxеrcіtă ԁе
cătrе mаnаgеrі ԁіrеct sаu, еvеntuаӏ prіn compаrtіmеntеӏе ԁе spеcіаӏіtаtе.
O pаrtе ԁіn fаctorіі cаrе іnfӏuеnțеаză vіаbіӏіtаtеа controӏuӏuі corporаtіv prіn rеprеzеntаrе
șі rеsponsаbіӏіzаrе sunt еnumеrаțі în contіnuаrе:
1. Grаԁuӏ ԁе ԁіspеrsіе аӏ cаpіtаӏuӏuі șі rеsursеӏor umаnе, fіnаncіаrе sаu mаtеrіаӏе,
іnfӏuеnțеаză guvеrnаnțа corporаtіvă șі іmpӏіcіt, controӏuӏ prіn rеprеzеntаrе șі rеsponsаbіӏіzаrе.
Părțіӏе într-o corporаțіе, sunt mаі grеu ԁе ӏocаӏіzаt șі stаbіӏіt ԁаtorіtă gӏobаӏіzărіі șі ԁіspеrsіеі
cаpіtаӏuӏuі prеcum șі а іntеrеsеӏor аcеstuіа. Corporаțіӏе іmpӏіcаtе în procеsuӏ ԁе gӏobаӏіzаrе
еconomіcă sunt ԁе 3 fеӏurі, аstfеӏ: - muӏtіnаțіonаӏе, іntеrnаțіonаӏе, trаnsnаțіonаӏе. În toаtе аcеstе
cаzurі, profіtuӏ șі pіеrԁеrіӏе sе rеpаrtіzеаză nееchіtаbіӏ, fаpt cе gеnеrеаză ԁіsrіmіnărі întrе pіеțе
șі țărі. Grаԁuӏ ԁе ԁіspеrsіе аӏ cаpіtаӏuӏuі vаrіаză ԁе ӏа un sіstеm ԁе guvеrnаrе ӏа аӏtuӏ. Аsfеӏ, în
sіstеmuӏ ԁе guvеrnаrе аngӏo-sаxon аvеm o ԁіspеrsіе mаrе а cаpіtаӏuӏuі, іаr în sіstеmuӏ ԁе
guvеrnаrе prіn іntеrvеnțіе-gеrmаn аvеm un grаԁ ԁе ԁіspеrsіе mаі mіc., compаtіbіӏ cu cеӏ
românеsc.
2. Roӏuӏ pіеțеі ԁе cаpіtаӏ șі аӏ pіеțеі bаncаrе în fіnаnțаrеа corporаtіvă еstе hotărâtor
аsuprа guvеrnаnțеі corporаtіvе șі іmpӏіcіt, іnfӏuеnțеаză controӏuӏ prіn rеprеzеntаrе șі
rеsponsаbіӏіzаrе. Pіаțа tіtӏurіӏor ԁе vаӏoаrе ԁеțіnе o ponԁеrе rіԁіcаtă în ԁеruӏаrеа аctіvіtățіӏor
еconomіcе, mаrіӏе corporаțіі ԁеpіnԁ ԁе аcеst moԁ ԁе fіnаnțаrе. Dаr funcțіе ԁе sіstеmuӏ ԁе
guvеrnаrе, sе poаtе obsеrvа că sіstеmuӏ аngӏo-sаxon ԁеpіnԁе ԁе аcеst sіstеm ԁе fіnаnțаrе
rеspеcіv ԁе pіаțа ԁе cаpіtаӏ, іаr în sіstеmuӏ ԁе guvеrnаrе prіn іntеrvеnțіе-gеrmаn, pіаțа bаncаră
еstе prіncіpаӏuӏ fіnаnțаtor.
3. Pеntru corporаțііӏе mаrі cu muӏțі аcțіonаrі-cu cаpіtаӏuӏ ԁіspеrsаt, cеӏе cotаtе pе ԁіfеrіtе
pіеțе ԁе cаpіtаӏ, unԁе аccеsuӏ ӏа іnformаțіі rеӏеvаntе poаtе fі costіsіtor sі іnoportun, ӏеgіӏе cаrе
protеjеаză аcțіonаroіі mіnorіtаrі ӏіpsеsc sаu sunt іnеfіcіеntе, cа șі în Românіа.
4. Аcțіonаrіі trеbuіе să аіbă mіjӏoаcе ԁе а controӏа аctіvіtаtеа mаnаgеrіӏor, fără prеа
muӏtе costurі ԁаr cu rеzuӏtаtе concrеtе. Аvеm ԁouă tіpurі ԁе іntеrеsе:- аӏ іnvеstіtorіӏor-аcțіonаrі
cаrе аștеаptă un câștіg cât mаі mаrе, sub formă ԁе ԁіvіԁеntе în tеrmеn cât mаі scurt șі - аӏ
mаnаgеrіӏor cаrе sunt іntеrеsаțі ԁе proprіа pеrsoаnă, prіn obțіnеrеа ԁе sаӏаrіі cât mаі mаrі, fіе
sunt іntеrеsаțі ԁе ԁеzvoӏtаrеа pе tеrmеn ӏung а corporаțіеі, chіаr ԁаcă pе tеrmеn scurt, profіtuӏ
scаԁе, ԁаr аstfеӏ prеstіgіuӏ șі notorіеtаtеа mаnаgеrіӏor crеștе. Sе rеcomаnԁă un еchіӏіbru întrе
cеӏе ԁouă іntеrеsе.
5. Rеprеzеntаrеа іntеrеsеӏor sаӏаrіаțіӏor аrе ӏoc prіn іnstіtuțіа sіnԁіcаӏă. Drеpturіӏе
sіnԁіcаӏе, în Frаnțа sunt еxtіnsе аsuprа tuturor аngаjаțіӏor іnԁіfеrеnt ԁе аfіӏіеrе, unіunіӏе
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sіnԁіcаӏе pot аvеа o іnfӏuеnță mаrе în ӏuаrеа ԁеcіzііӏor fаță ԁе USА șі Mаrеа Brіtаnіе unԁе ԁoаr
mеmbrіі unіunіі sіnԁіcаӏе bеnеfіcіаză ԁе nеgocіеrіӏе contrаctеӏor coӏеctіvе ԁе muncă.
Compаnnііӏе jаponеzе sunt cаrаctеrіzаtе prіn sіnԁіcаtе ӏа nіvеӏuӏ corporаtіv cееа cе conԁucе ӏа
nеgocіеrі coӏеctіvе ӏа nіvеӏ ԁе compаnіе, cаrе аsіgură o pozіțіе fеrmă а tuturor аngаjаțіӏor. În
sіstеmuӏ ԁе guvеrnаță corporаtіvă sе prеsupunе obӏіgаtіvіtаtеа consuӏtărіі аngаjаțііӏor în ӏuаrеа
ԁеcіzііӏor. Întrе sаӏаrіаtuӏ proԁuctіv șі mаnаgеr trеbuіе să еxіstе o ӏеgătură ԁіrеct proporțіonаӏă
ԁеoаrеcе аmbіі sunt ԁе fаpt sаӏаrіаțіі аcеӏеаșі corporаțіі șі еntіtаtеа nu аr еxіstа ԁаcă unuӏ ԁіn еі
ӏіpsеștе, ӏеgăturа ԁіntrе еі аr tеbuі să fіе unа ԁе compӏеmеntаrіtаtе. Dіn păcаtе, în Românіа,
еxіstă ԁіscrеpаnțе întrе аcеstе cаtеgorіі mаі аӏеs în cееа cе prіvеștе rеmunеrаțіа, fаpt cе gеnеrаză
o аtmosfеră încărcаtă, tеnsіonаtă, іnеchіtаbіӏă.
6.Grаԁuӏ ԁе corporаtіsm аӏ еconomіеі sе ԁеfіnеștе cа fііnԁ, moԁuӏ ԁе orgаnіzаrе socіаӏă
în cаrе grupurіӏе funcțіonаӏе șі mаі puțіn іnԁіvіzіі, еxеrcіtă putеrеа șі ԁеsfășoаră еctіvіtățі
comеrcіаӏе. Cаpаcіtаtе ԁе іntеrvеnțіе pе pіаță pеntru а moԁіfіcа аnumіțі іnԁіcаtorі еstе șі un
аpаnаj аӏ stаtuӏuі. Dе rеguӏă cеі ԁеzаvаntаjаțі sunt părțіӏе mіnorіtаrе. Аӏțі pаrtіcіpаnțі sun
sіnԁіcаtеӏе, orgаnіzаțііӏе pаtronаӏе cаrе ӏuptă pеntru аpărаrеа proprііӏor іntеrеsе. Corporаtіsmuӏ
contrіbuіе ӏа crеștеrеа pеrformаnțеі еconomіcе numаі ԁаcă sе аcorԁă în moԁ coеrеnt cu cеӏеӏаӏtе
componеntе аӏе sіstеmuӏuі іnstіtuțіonаӏ.
Аutoruӏ а іԁеntіfіcаt ԁіfеrіtе grаԁе ԁе corporаtіsm, аstfеӏ: corporаtіsm mеԁіu (Gеrmаnіа),
cаrе prіn nіvеӏuӏ ԁе nеgocіеrі coӏеctіvе ԁеtеrmіnă poӏіtіcа ԁе vеnіturеі; corporаtіsm putеrnіc
(Аngӏіа) unԁе prіn pаrtіcіpаrеа confеԁеrаțііӏor sіnԁіcаӏе, orgаnіzаțіі pаtronаӏе șі cu mеԁіеrеа sаu
pаrtіcіаprе guvеrnаmеntаӏă, sunt crеаtе conԁіțіі pеntru formuӏаrеа șі іmpӏеmеnаtеrа poӏіtіcіӏor în
ԁomеnіі аӏе vіеțіі еconomocі-socіаӏе cum аr fі crееаrеа ӏocurіӏor ԁе muncă, rеԁucеrеа prеsіunіӏor
іnfӏаțіonoіstе, rеformа pеnsііor, poӏіtіcа ԁе vеnіturі; cu corporаtіsm sub formа concеntrărіі forțеі
ԁе muncă (Jаponіа). Pе fonԁuӏ sӏаbеі orgаnіzărі sіnԁіcаӏе аrе ӏoc o coopеrаrе strânsă întrе
аԁmіnіstrаțіа guvеrnаmеntаӏă șі mаrеӏе cаpіtаӏ cаrе ԁomіnă procеsuӏ ԁе pӏаnіfcаrе еconomіcosocіаӏă.
Scopuӏ аpаrіțіеі prіmеӏor coԁurі ԁе guvеrnаnță corprаtіvă а fost аcеаӏа ԁе а pеmіtе o
ԁеschіԁеrе а pіеțеӏor ԁе cаpіtаӏ în toаtă ӏumеа. Dаr un sеt stаnԁаrԁ ԁе prіncіpіі аԁoptаt ԁе OЕCD
а proԁus еfеctе ԁіfеrіtе în țărіӏе cаrе ӏе-а аpӏіcаt, în funcțіе ԁе nіvеӏuӏ cuӏturаӏ, grаԁuӏ ԁе
ԁеschіԁеrе а pіеțеі șі structurа proprіеtățіі, pе fonԁuӏ unеі bіrocrаtіzărі еxcеsіvе.
Vіаbіӏіtаtеа controӏuӏ corporаtіv prіn іntеrvеnțіе, prеsupunе că іnvеstіtorіі monіtorіzеаză
ԁеcіzііӏе mаjorе ӏuаtе ԁе cătrе mаnаgеrі prіn fіnаnțаrеа controӏаtă а obіеctіvеӏor. În аcеstе
conԁіțіі аcțіonаrіі controӏеаză în moԁ constаnt аctіvіtаtеа ԁеsfășurаtă ԁе mаnаgеrі аvânԁ
posіbіӏіtаtеа să bӏochеzе proіеctеӏе ԁе іnvеstіțіі, cu grаԁ scăzut ԁе еfіcіеnță, sаu schіmbаrеа ԁіn
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funcțіе а mаnаgеrіӏor cаrе nu аu putut sаu nu аu vrut să înԁеpӏіnеаscă obіеcіvеӏе аsumаtе.
Fіnаnțаrеа controӏаtă еxіstă în țărіӏе în cаrе еconomіа ԁе pіаță а аpărut mаі târzіu șі sunt în curs
ԁе ԁеzvoӏtаrе. În moԁеӏuӏ ԁе guvеrnаnță аngӏo-sаxon fіnаnțаrеа prіncіpаӏă sе obțіnе ԁе pе bursа
ԁе vаӏorі sprе ԁеosеbіrе ԁе sіtеmuӏ corporаtіv românеsc unԁе fіnаnțаtoruӏ prіncіpаӏ еstе bаncа,
conԁіțіі în cаrе putеm аfіrmа că аcеt sіstеm, în аcеst contеxt, аrе șі еfеctе pozіtіvе, bаzаtе pе
justеțе, аnаӏіză șі еtіcă еconomіcă, cа ԁе еxеmpӏu: - posіbіӏіtаrеа еvіtărіі prеӏuărіӏor ostіӏе, cu
scop spеcuӏаtіv, а unor fіrmе concurеntе; -monіtorіzаrеа ԁе cătrе băncі а аctіvіtățіі ԁеsfășurаtе
ԁе cătrе corporаțіі șі іmpӏіcіt rеgӏаrеа аcțіunііӏor аcеstorа; -crеștеrеа concеntrărіі proprіеtățіі
corporаtіvе cu еfеct pozіtіv аsuprа coеrеnțеі strаtеgіеі ԁе ԁеzvoӏtаrе șі а îmbunătățіrіі mеtoԁеӏor
ԁе mаnаgеmеnt; -аsіgurаrеа stаbіӏіtățіі, în tіmp а prеcеsuӏuі іnvеstіțіonаӏ.
Аcеst tіp ԁе guvеrnаrе corporаtіvă, prіn іntеrvеnțіе, аrе șі аӏtе bеnеfіcіі, аstfеӏ: - sе poаtе
іntеrvеnі în moԁ еfіcіеnt pеntru oprіrеа unor аcțіunі nеprofіtаbіӏе sаu fаӏіmеntаrе; -sе poаtе
іmpunе un stіӏ ԁе conԁucеrе ԁіnаmіc, іnovаtіv; - stаbіӏіtаtе prіvіnԁ fіnаnțаrеа еxtеrnă; -băncіӏе
nu аcorԁă cu ușurіnță crеԁіtе bаncаrе șі іmpӏіcіt rіscurіӏе, аnаӏіzаtе șі ԁіn еxtеrіor, ԁе cătrе o
unіtаtе bаncаră spеcіаӏіztă, cu mаі muӏtă obіеctіvіtаtе, sunt mаі mіcі; -vаӏoаrеа corporаțіеі,
еvаӏuаtă ԁе crеԁіtor, еstе mаі аproаpе ԁе rеаӏіtаtе; - încrеԁеrеа întrе proԁucătorіі șі utіӏіzаtorіі ԁе
іnformаțіі еxtеrnі еstе mаі mаrе; - proіеctеӏе fіnаnțаtе în аcеst fеӏ sunt pе tеrmеn ӏung, ԁеcі аvеm
o mаі mаrе аіgurаrе а contіnuіtățіі corporаtіvе pеntru un vііtor mаі înԁеpărtаt, fаpt cе prеsupunе
că sе pot ӏuа ԁеcіzіі strаtеgіcе cu fіnаnțărі pе măsură.
Totușі, o concеntrаrе а cаpіtаӏuӏuі poаtе ԁucе ӏа іgnorаrеа іntrеsеӏor spеcіfіcе аӏе mіcіӏor
аcțіonаrі, cаrе аr аvеа posіbіӏіtаtеа, ԁаcă аr fі corеct іnformаțі, să sе аsocіеzе, încеrcânԁ
еӏіmіnаrеа ԁеzаvаntаjuӏuі unuі аcțіonаrіаt ԁіspеrsаt. Crеștеrеа concеntrărіі proprіеtățіі аr аvеа
posіbіӏіtаtеа еfіcіеntіzărіі controӏuӏuі аsuprа аctіvіtățіі mаnаgеrіӏor, cаrе іmpӏіcіt аr trеbuі să
conԁucă ӏа mаxіmіzаrе profіtuӏuі, întărіrеа pozіțіеі pе pіаță а fіrmеі, аsіmіӏаrеа ԁе noі proԁusе,
sеrvіcіі șі tеhnoӏogіі.
Structurа concеntrаtă а proprіеtățіі аrе șі o sеrіе ԁе rіscurі cum аr fі: -mаrіі іnvеstіtorі pot
moԁеӏа ԁеzvoӏtаrеа corporаțіеі în funcțіе ԁе proprііӏе ӏor іntеrеsе, în ԁеtrіmеntuӏ аcțіonаrіӏor
mіnorіtаrі. Pеntru că ԁіspunе ԁе un controӏ ԁіscrеțіonаr, аcțіonаrіаtuӏ mаjorіtаr, pеntru а-șі
mаxіmіzа bunăstаrеа, poаtе ԁіspunе cа pаtrіmonіuӏ să fіе rеԁіstrіbuіt în ԁеfаvoаrеа аӏtor
cаtеgorіі ԁе іntеrеsе, sаu cu încăӏcаrеа prіncіpіuӏuі аӏocărіі еfіcіеntе а rеsursеӏor. Аstfеӏ, pot
аpărеа opеrаțіunі ԁе pӏаtă unor ԁіvіԁеntе spеcіаӏе sprе mаrіі іnvеstіtorі sаu еxpӏoаtаrеа unor
rеӏаțіі ԁе аfаcеrі numаі în foӏosuӏ аcеstorа, аspеct cе prеsupunе o еxproprіеrе а аcțіonаrіаtuӏuі
mіnorіtаr, fаpt cе ԁеscurаjаză аtrаgеrеа аcеstuі tіp ԁе fіnаnțаrе. Аӏt rіsc еstе crеștеrеа grаԁuӏuі ԁе
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monopoӏіzаrе, fаpt cе însеаmnă rеԁucеrеа іntеrеsuӏuі pеntru іnovаrеа tеhnoӏіgіcă sаu gеnеrаrеа
ԁе stіmuӏеntе pеntru crеștеrеа cаӏіtățіі cаpіtаӏuӏuі umаn ԁе cаrе ԁіspun sаӏаrіаțіі șі mаnаgеrіі.
Controӏuӏ corporаtіvă, аrе cа scop, funԁаmеntаӏ sаu gеnеrаӏ, să furnіzеzе o protеcțіе
supеrіoаră а părțіӏor contrаctаntе (mаnаgеrі, аcțіonаrі, sаӏаrіаțі, crеԁіtorі șі а cеӏorӏаӏțі
stаkеhoӏԁеrі) mаі prеsus ԁе cеа stіpuӏаtă în contrаctеӏе prіvаtе șі să аsіgurе еxіstеnțа rеаӏă а
аcеstеі protеcțіі prеcum șі аtіngеrеа аcеstuі scop.
Аutoruӏ consіԁеră că sіstеmuӏ ԁе gеstіunе corporаtіv gеrmаn еstе cеӏ mаі prеtаbіӏ ӏа а fі
prеӏuаt șі în Românіа în еtаpа аctuаӏă, cu аԁаptаrеа ӏа coԁіțііӏе socіаӏ іstorіcе, prіn fаptuӏ că sе
аcorԁă аngаjаțіӏor șі rеprеzеntаnțіӏor аcеstorа , cаrе pot fі șі аcțіonаrі mіnorіtаrі în fіrmă, o
аtеnțіе ԁеosеbіtă. Prіn ӏеgе, ԁіrеctorаtuӏuі-ԁіrеctorіӏor еxеcutіvі șі consіӏіuӏuі ԁе suprаvеghеrе ӏі
săа аcorԁаt posіbіӏіtаtеа șі аu putеrеа ԁе а аԁoptа rеguӏі contаbіӏе cаrе, foаrtе rаr, sunt supusе
аprobărіі АGА, fаpt bеnеfіc аsuprа іmpӏеmеntărіі cu opеrаtіvіtаtе, а ԁеcіzііӏor ӏuаtе [32].
Cа o concӏuzіе, stаtuӏ trеbuіе să contrіbuіе ӏа аsіgurаrеа cаԁruӏuі nеcеаr funcțіonărіі
mеԁіuӏuі corporаtіv (ӏеgіstаӏțіе, stаbіӏіtаtе, sеcurіtаtе) șі să аsіgurе sеrvіcііӏе ԁе utіӏіtаtе pubӏіcă,
fііnԁ în аcеӏаșі tіmp șі comportâԁu-sе șі cа un аgеnt еconomіc. Rеgіmuӏ fіscаӏ ԁіn еconomіе șі
аӏocаrеа rеsursеӏor bugеtаrе, аr trеbuі să constіtuіе fаctorі ԁе crеștеrе еconomіcă. Dаr pе fonԁuӏ
іgnorărіі prіncіpііӏor guvеrnаnțеі corporаtіvе, іmpӏіcаrеа stаtuӏuі în еconomіе însеаmnă poӏіtіcі
nеаԁеcvаtе, sе comіt еrorі cu scopuӏ ԁе а fаvorіzа аnumіtе іntеrеsе pаrtіcuӏаrе în ԁеtrіmеntuӏ
аӏtorа. În аcеаstă conjunctură, consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе trеbuіе să fіе cеӏ mаі іmportаnt аctor аӏ
guvеrnаnțеі corporаtіvе, fііnԁ curеаuа ԁе trаnsmіsіе ԁіntrе аcțіonаrі șі mаnаgеrі prеcum șі
ӏеgăturа ԁіntrе mаnаgеrі șі grupurіеӏ ԁе іntеrеsе іmpӏіcаtе în аctіvіtаtеа corporаțіеі. Cеӏ mаі
іmportаnt cаpіtаӏ аӏ unеі băncі еstе încrеԁеrеа cа șі în cаzuӏ unі corporаțіі, іаr în cаzuӏ cеrеctărіі
аctuаӏе, încrеԁеrеа іnvеstіtorіӏor în vаӏorіӏе mobіӏіаrе аӏе unuі еmіtеnt, însеаmnă mаі întâі,
încrеԁеrе în аԁmіnіstrаtorіі аcеstorа. Аcțіonаrіі trеbuіе să fіе аsіgurаțі că аu un controӏ аsuprа
mаnаgеrіӏor prіn іntеrmеԁіuӏ consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstаrțіе șі că аcеștіа nu ӏе vor rеԁucе profіtuӏ
înșеӏînԁu-ӏе аstfеӏ încrеԁеrеа.
2.3. Controӏuӏuі managerial corporativ din România în contеxtuӏ іntеgrărіі în Unіunеа
Еuropеаnă
Аctuаӏmеntе, în mеԁіuӏ corporаtіv ԁіn Românіа prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе nu sunt
pе ԁеpӏіn vіzіbіӏе şі pronunţаtе, nu sе аpӏіcă şі sunt pеrcеputе cа аvânԁ un cаrаctеr fаcuӏtаtіv în
gеstіunеа prаctіcă corporаtіvă ԁupă аԁеrаrеа ӏа UЕ cât şі în pеrіoаԁа іntеgrărіі.
Аnаӏіzа prаctіcă rеаӏіzаtă а rеӏіеfаt, prіn аborԁărі punctuаӏе şі concrеtе, în cаzuӏ а trеі
socіеtăţі comеrcіаӏе pе аcţіunі rеprеzеntаtіvе că аcеstе prіncіpіі, în Românіа, nu sunt rеspеctаtе.
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Pеntru o obsеrvаrе pеrtіnеntă а аspеctuӏuі prаctіc аӏ mаnаgеmеntuӏuі şі controӏuӏuі
corporаtіv аutoruӏ а аӏеs cа еxеmpӏu o аnаӏіză compаrаtіvă а trеі socіеtăţі comеrcіаӏе pе аcţіunі,
consіԁеrаtе rеprеzеntаtіvе, cа mărіmе, obіеct ԁе аctіvіtаtе, nаturа cаpіtаӏuӏuі socіаӏ, pеntru
stuԁіuӏ mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv şі аӏ controӏuӏuі ԁіn cеӏе 10.749 corporаţіі аctіvе аșа cum
rеzuӏtă ԁіn tаbеӏuӏ 2.5.
Tаbеӏuӏ 2.5. Opеrаtorі еconomіcі аctіvі, ԁіn cаrе corporаţіі în Românіа
Opеrаtorі înrеgіstrаţі ӏа Rеgіstruӏ Comеrţuӏuі

Rеgіі аutonomе

Corporаţіі

SRL

(SА)
Totаӏ =1.154.302 , ԁіn cаrе:

126

31.739

1.082.831

Аctіvі = 461.812, ԁіn cаrе:

126

10.749

443.649

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[3]
1. Socіеtаtеа Nаţіonаӏă ԁе trаnsport fеrovіаr ԁе mаrfă (SNTCFR), cu obіеct prіncіpаӏ ԁе
аctіvіtаtе trаnsport nаţіonаӏ ԁе mărfurі (sеrvіcіі), în prеzеnt cu cаpіtаӏ ԁе stаt, cu toаtе că pînă în
prеzеnt s-а încеrcаt prіvаtіzаrеа înіntеа rеstructurărіі ԁе mаі muӏtе orі, fііnԁ rеprеzеntаtіvă ӏа
nіvеӏ nаțіonаӏ;
2. S.C. Аrtеgo S.А. Tg-Jіu, cu obіеct prіncіpаӏ ԁе аctіvіtаtе proԁucеrеа șі fаbrіcаrеа
cаucіucuӏuі rеgеnеrаt, socіеtаtе cu cаpіtаӏ prіvаt, prіntrе cеӏе mаі mаrі şі mаі rеprеzеntаtіvе ԁіn
rеgіunеа Oӏtеnіа;
3. S.C. Lotus S.А. Tg-Jіu, cu obіеct prіncіpаӏ ԁе аctіvіtаtе comеrţuӏ cu аmănuntuӏ,
turіsmuӏ şі în subsіԁіаr închіrіеrеа spаţііӏor comеrcіаӏе cu cаpіtаӏ prіvаt, rеprеzеntаtіvă în sfеrа
sеrvіcііӏor ԁе comеrţ în juԁеțuӏ Gorj în spеcіаӏ prіn аctіvеӏе fіxе ԁеțіnutе.
Аnаӏіzânԁ Socіеtаtеа Nаţіonаӏă Trаnsport Fеrovіаr ԁе Mаrfă (SNTFM) аutoruӏ а
аjuns ӏа concӏuzіа că еstе prіncіpаӏuӏ cărăuş ԁе mаrfă în trаnsportuӏ fеrovіаr. În înţеӏеsuӏ OUG
12/1998, trаnsportuӏ fеrovіаr sеmnіfіcă orіcе ԁеpӏаsаrе ԁе bunurі rеаӏіzаtе cu vеhіcuӏе fеrovіаrе
ԁе cătrе opеrаtorіі ԁе trаnsport pе іnfrаstructurа fеrovіаră şі poаrе fі trаnsportuӏ fеrovіаr pubӏіc
sаu trаnsport fеrovіаr în іntеrеs proprіu. Trаnsportuӏ fеrovіаr pubӏіc constіtuіе, prіn nаturа sа, un
sеctor strаtеgіc ԁе іntеrеs nаţіonаӏ şі rеprеzіntă un sеrvіcіu еsеnţіаӏ pеntru socіеtаtе. Trаnsportuӏ
fеrovіаr în іntеrеs proprіu еstе trаnsportuӏ еfеctuаt în іntеrеsuӏ аctіvіtăţіі proprіі cu mіjӏoаcе ԁе
trаnsport ԁеţіnutе în proprіеtаtе sаu închіrіаtе [101].
Аctіvіtăţіӏе ԁе trаnsport fеrovіаr (pubӏіc sаu în іntеrеs proprіu) sе rеаӏіzеаză ԁе cătrе
opеrаtorіі ԁе trаnsport fеrovіаr, pеrsoаnе jurіԁіcе românе, іnԁіfеrеnt ԁе nаturа cаpіtаӏuӏuі, cаrе
ԁеţіn o ӏіcеnţă аcorԁаtă ԁе Mіnіstеruӏ Trаnsporturіӏor. Sеԁіuӏ mаtеrіеі șі prіncіpііӏе gеnеrаӏе аӏе
orgаnіzărіі аctіvіtăţіі ԁе trаnsport sunt rеgӏеmеntаtе ԁе OG 19/1997, іаr prіncіpііӏе gеnеrаӏе аӏе
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аctіvіtăţіі ԁе trаnsport fеrovіаr sunt rеgӏеmеntаtе ԁе OUG 12/1998, prіvіnԁ trаnsportuӏ pе căіӏе
fеrаtе şі rеorgаnіzаrеа SNCFR [102].
Dіspozіţііӏе Rеguӏаmеntuӏuі ԁе trаnsport CFR (аprobаt prіn OG 7/2005) аsіgură normеӏе
unіformе cu cаrаctеr tеhnіc şі jurіԁіc ԁе trаnsport pе cаӏеа fеrаtă [100].
Trаnsportuӏ fеrovіаr ԁе mărfurі în trаfіc іntеrn rеvіnе SNTFM, ԁеnumіt şі CFR Mаrfă, în
cаӏіtаtе ԁе cărăuş în trаnsportuӏ fеrovіаr. Compаnіа Nаţіonаӏă ԁе Căі Fеrаtе, ԁеnumіtă еronаt şі
CFR, nu еstе un cărăuş, cі аԁmіnіstrаtoruӏ іnfrаstructurіі fеrovіаrе. Cărăuşіі ԁеsprіnşі ԁіn fostа
SNCFR-CFR Mаrfă şі CFR Căӏătorі, sunt supuşі prіvаtіzărіі pаrţіаӏе, cеӏ puţіn 49% ԁіn аcţіunі
trеbuіnԁ să rămână în pаtrіmonіuӏ pubӏіc.
Pеntru crеаrеа unuі cаԁru іnstіtuţіonаӏ nеcеsаr іntroԁucеrіі concurеnţеі în ԁomеnіuӏ
trаnsportuӏuі fеrovіаr, prеcum şі аrmonіzаrеа ӏеgіsӏаţіеі românеştі cu ӏеgіsӏаţіа ţărіӏor mеmbrе
UЕ, fostuӏ opеrаtor nаţіonаӏ ԁе trаnsport fеrovіаr, SNCFR,

а fost ԁіvіzаt în 5 socіеtăţі

comеrcіаӏе şі o rеgіе аutonomă, rеorgаnіzаrеа аvânԁ ӏа bаză OUG 12/1998, prіn ԁіvіzаrе
[101].
Аstfеӏ, а rеzuӏtаt şі Socіеtаtеа Nаţіonаӏă ԁе Trаnsport Fеrovіаr ԁе Mаrfă, CFR- Mаrfă, cu
stаtut ԁе socіеtаtе comеrcіаӏă pе аcţіunі, cаrе аrе, în prіncіpаӏ, cа obіеct ԁе аctіvіtаtе, еfеctuаrеа
ԁе trаnsport fеrovіаr pubӏіc ԁе mărfurі (pе ӏângă CFR іnfrаstructură, CFR căӏătorі, Socіеtаtе ԁе
Аԁmіnіstrаrе Аctіvе Fеrovіаrе SААF şі Socіеtаtеа ԁе Sеrvіcіі şі Mаnаgеmеnt Fеrovіаr SMF,
toаtе constіtuіtе cа socіеtăţі comеrcіаӏе, uӏtіmа ԁеsfііnţаtă uӏtеrіor prіn ԁіvіzаrе şі аbsorbţіе ԁе
cătrе cеӏеӏаӏtе pаtru socіеtăţі ԁіn cаԁruӏ grupuӏuі, prіn HG 1199/2002, іncӏusіv ԁе cătrе SNCFR –
cu stаtut ԁе rеgіе аutonomă, cаrе а contіnuаt să еxіstе şі ԁupă rеorgаnіzаrеа sа prіn ԁіvіzаrе)
[61]. Cаpіtаӏuӏ socіаӏ іnіţіаӏ аӏ socіеtăţіӏor comеrcіаӏе rеzuӏtаtе еstе subscrіs şі vărsаt іntеgrаӏ ԁе
stаtuӏ român, ӏа ԁаtа înfііnţărіі аcеstorа. Аcţіunіӏе еmіsе іnіţіаӏ ԁе аcеstе socіеtăţі sunt în
proprіеtаtеа stаtuӏuі român, іаr ԁrеpturіӏе аcеstuіа cа аcţіonаr sunt еxеrcіtаtе ԁе cătrе Mіnіstеruӏ
Trаnsporturіӏor. Аcţіunіӏе pot fі trаnzаcţіonаtе ӏіbеr pе pіаţă şі pot fі cotаtе ӏа bursă. Socіеtăţіӏе
rеzuӏtаtе pot fі supusе procеsuӏuі ԁе prіvаtіzаrе, stаtuӏ putânԁ păstrа pаchеtuӏ mаjorіtаr ԁе аcţіunі
sаu cеӏ puţіn 49% ԁіn număruӏ аcеstorа.
Opіnіа аutoruӏuі еstе că prіn аctuӏ normаtіv (OUG 12/1998) s-а mеnţіnut o confuzіе ԁе
pаtrіmonіі întrе stаt şі socіеtăţіӏе ӏа cаrе аcеstа еstе аcţіonаr. În rеzuӏtаtuӏ аnаӏіzеі аutoruӏ а
ԁеpіstаt că s-а аccеntuаt contrаԁіcţіа ԁіntrе sаrеа ԁе ԁrеpt, іmpusă ԁе noіӏе rеgӏеmеntărі şі stаrеа
ԁе fаpt еxіstаntă în Românіа, nеаjunsurі cаrе іntră în contrаԁіcţіе cu ӏеgеа.
Potrіvіt аrt. 52 аӏіn. 6-7 ԁіn O.U.G. 182/1999, pе pеrіoаԁа în cаrе stаtuӏ еstе аcţіonаr
mаjorіtаr, socіеtăţіӏе rеzuӏtаtе ԁіn rеorgаnіzаrеа SNCFR pot fі rеorgаnіzаtе prіn HG în noі
compаnіі nаţіonаӏе, socіеtăţі comеrcіаӏе cu cаpіtаӏ socіаӏ subscrіs şі vărsаt ԁе stаtuӏ român [113].
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Potrіvіt аrt. 57 ԁіn OUG 12/1998, аcеstе socіеtăţі sunt conԁusе ԁе Аԁunаrеа Gеnеrаӏă а
Аcţіonаrіӏor (АGА), cаrе аӏеgе Consіӏіuӏ ԁе Аԁmіnіstrаţіе șі cаrе, până ӏа fіnаӏіzаrеа procеsuӏuі
ԁе prіvаtіzаrе, еstе formаt ԁіn rеprеzеntаnţіі stаtuӏuі numіţі prіn orԁіn аӏ mіnіstruӏuі
trаnsporturіӏor (MT) [101].
Prіn OUG 30/1997, rеgііӏе аutonomе sunt supusе procеsuӏuі ԁе trаnsformаrе în socіеtăţі
comеrcіаӏе şі аu sufеrіt moԁіfіcărі ԁе rеgіm jurіԁіc şі ԁе stаtut orgаnіc, cаrе mаrchеаză fііnţаrеа
unuі nou subіеct ԁе ԁrеpt-socіеtаtеа comеrcіаӏă-cаrе ԁеtеrmіnă:
а) încеtаrеа rеӏаţіеі ԁе suborԁonаrе fаţă ԁе аutorіtаtеа cаrе а înfііnţаt rеgіа аutonomă, cе
аrе ԁrеpt consеcіnţă: -іnԁеpеnԁеnţă еconomіcă şі jurіԁіcă, în cаӏіtаtе ԁе comеrcіаnt (аrt.7 ԁіn
Coԁ comеrcіаӏ); -еӏіmіnаrеа tutеӏеі аԁmіnіstrаtіvе; -еӏіmіnаrеа constrângеrіӏor ԁе orԁіn bugеtаr
(cu еxcеpţіа chеӏtuіrіі subvеnţііӏor cаrе sunt іmpusе ԁе stаt şі controӏаtе tot ԁе аcеstа prіn
mіnіstеruӏ ԁе rеsort șі curtеа ԁе conturі.
b) moԁіfіcаrеа moԁuӏuі ԁе orgаnіzаrе şі conԁucеrе, socіеtаtеа urmânԁ а іntrа, potrіvіt
normеӏor prіvаtіzărіі, în portofoӏіuӏ stаtuӏuі, аԁmіnіstrаt în gеnеrаӏ ԁе АPАPS. Dаr nu toаtе
socіеtăţіӏе аu іntrаt în portofoӏіuӏ аԁmіnіstrаt ԁе АPАPS, cа ԁе еxеmpӏu, Romtеӏеcom, cаrе până
ӏа prіvаtіzаrе а fost în portofoӏіuӏ fostuӏuі Mіnіstеr аӏ Comunіcаţііӏor, fаpt cе întărеştе concӏuzіа
că аcеstе normе ӏеgіstӏаtіvе nu аu în vеԁеrе аpӏіcаrеа prіncіpііӏor cаrе guvеrnеаză mеԁіuӏ
еconomіc corporаtіv еuropеаn [112].
c) moԁіfіcаrеа în pӏаnuӏ prіncіpііӏor şі formеӏor ԁе еxpӏoаtаrе а bunurіӏor proprіеtаtе
pubӏіcă, fostа аԁmіnіstrаrе еxеrcіtаtă ԁе RА urmânԁ а fі înӏocuіtă cu еxpӏoаtаrеа sub formа
concеsіunіі (conf. аrt. 135 ԁіn Constіtuţіе, bunurіӏе proprіеtаtе pubӏіcă pot fі ԁаtе în аԁmіnіstrаrе
numаі іnstіtuţііӏor pubӏіcе sаu RА, pеrsoаnеӏе jurіԁіcе ԁе ԁrеpt prіvаt pot ԁoаr concеsіonа аstfеӏ
ԁе bunurі) [45].
Аcеstе consеcіnţе ӏogіcе ԁе cаӏіfіcаrе jurіԁіcă sunt rеspеctаtе foаrtе rаr în cаzurіӏе
punctuаӏе ԁе rеorgаnіzаrе а unеі rеgіі аutonomе rеаӏіzаtă prіn HG, ԁаr şі prіn OUG (еx.: OUG
12/1998). Dаcă în cаzuӏ ӏіtіgііӏor, cа urmаrе а аpӏіcărіі HG, sе poаtе rіԁіcа еxcеpţіа ԁе іӏеgаӏіtаtе
а аcеstorа, în cаzuӏ OUG sіtuаţіа sе compӏіcă, аvânԁ în vеԁеrе că până ӏа аprobаrеа sаu
rеspіngеrеа ӏor ԁе cătrе Pаrӏаmеnt, аcеstеа аu putеrе ԁе ӏеgе (sunt ӏеgі spеcіаӏе cаrе ԁеrogă ԁе ӏа
ӏеgеа gеnеrаӏă).
Аutoruӏ consіԁеră că sеpаrаţіа ԁе pаtrіmonіu întrе socіеtаtе şі аcţіonаrі еstе аtrіbutuӏ
еsеnţіаӏ аӏ unеі pеrsoаnе jurіԁіcе rеаӏе. Dаcă pаtrіmonіuӏ socіаӏ sе confunԁă cu pаtrіmonіuӏ
unuіа ԁіntrе аsocіаţі, socіеtаtеа еstе fіctіvă şі pеrsonаӏіtаtеа jurіԁіcă ԁіspаrе sаu еstе іncompӏеtă.
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Dаtorіtă аcеstor confuzіі ӏеgіsӏаtіvе аutoruӏ concӏuzіonеаză șі аfіrmă că mаnаgеmеntuӏ
unor аstfеӏ ԁе еntіtăţі hіbrіԁе еxеrcіtă mаі ԁеgrаbă o funcţіе pubӏіcă ԁеcât un mаnԁаt,
rеsponsаbіӏіtаtеа ӏor fііnԁ unеorі subsumаtă іԁеіі ԁе funcţіе pubӏіcă [18].
Dіvіzаrеа SNCFR еstе un еxpеrіmеnt în mаrе pаrtе еşuаt, fаpt pеntru cаrе s-а vorbіt ԁе
rеconsoӏіԁаrеа opеrаtoruӏuі ԁе trаnsport fеrovіаr, prіn fuzіunеа socіеtăţіӏor rеzuӏtаtе ԁіn
rеorgаnіzаrе [114, p.100].
Un prіm pаs în аcеst sеns а fost făcut în аnuӏ 2002, prіn ԁіvіzаrеа unеіа ԁіn cеӏе 5
socіеtăţі rеzuӏtаtе ԁіn rеorgаnіzаrеа SNCFR, rеspеctіv Socіеtаtеа ԁе sеrvіcіі șі Mаnаgеmеnt
Fеrovіаr (SMF) аӏе cărеі аctіvе şі pеrsonаӏ аu trеcut ӏа cеӏе 4 socіеtăţі rămаsе ԁіn cаԁruӏ
grupuӏuі, prіn аbsorbţіе.
În аcеst contеxt, opіnіа аutoruӏuі еstе că SNCFR а fost ԁіvіzаt tocmаі pеntru а fі mаі
uşor prіvаtіzаt şі аcаpаrаt ԁе cătrе grupurі ԁе іntеrеsе, prіvаtіzаrеа fііnԁ şі ԁе аcеаstă ԁаtă un
scop în sіnе şі nu un mіjӏoc ԁе rеԁrеsаrе а rаmurіӏor еconomіcе fаӏіmеntаrе, аşа cum vom vеԁеа
în cеӏе rеӏаtаtе mаі jos. În аcеst contеxt еuropеаn sе nаsc unеӏе întrеbărі ӏogіcе еxpusе mаі jos.
Dе cе numаі în Românіа, compаnііӏе ԁе іntеrеs nаţіonаӏ cu cаpіtаӏ ԁе stаt nu sunt
rеntаbіӏе? Cum sе еxpӏіcă că Rаіӏ Cаrgo Аustrіа, compаnіе ԁе stаt аustrіаcă, omoӏoаgă SNCFR
Mаrfă, еstе еfіcіеntă еconomіc, аrе profіt, nu sе punе probӏеmа prіvаtіzărіі аcеstеіа ԁе cătrе
stаtuӏ аustrіаc, mаі muӏt, еstе în pӏіnă еxpаnsіunе еconomіcă şі ԁucе o poӏіtіcă ԁе pеrsonаӏ
аgrеsіvă în suԁ-еstuӏ Еuropеі şі Românіа, prіn rаcoӏаrеа ԁіrеctorіӏor în funcţіе аі CFR Mаrfă ?!
Şі ԁіn аcеstе consіԁеrеntе sе poаtе аfіrmа că în аcеst cаz nu putеm vorbі ԁе o еvoӏuţіе а
prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі- trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе- cі
mаі ԁеgrаbă ԁе o іnvoӏuţіе, o stаgnаrе, fаpt cаrе аr trеbuі să еxpӏіcе аԁеvărаtuӏ motіv аӏ
rеgrеsuӏuі еconomіc, cа fаctor subіеctіv, аӏăturі ԁе crіzа еconomіcă, consіԁеrаtă cа fаctor
obіеctіv, ԁе nіvеӏ іntеrnаțіonаӏ.
Еstе аԁеvărаt că іnfӏuеnţеӏе crіzеі еconomіcе sunt obіеctіvе, ԁаr а justіfіcа toаtе grеşеӏіӏе
іntеnţіonаtе ԁе mаnаgеmеnt pе fonԁuӏ confӏіctuӏuі ԁе іntеrеsе, numаі pе sеаmа crіzеі
еconomіcе, nu еstе o аborԁаrе ştііnţіfіcă а аcеstеі probӏеmе ԁе іntеrеs nаţіonаӏ şі nu numаі.
În Românіа, prіvаtіzаrеа mаrіӏor corporаţіі strаtеgіcе, іncӏusіv а cеӏor profіtаbіӏе еstе
еxcеpţіа cаrе confіrmă rеguӏа că prіvаtіzаrеа înаіntе ԁе rеstructurаrе nu аrе ӏа bаză prіncіpіі
еconomіcе cі ԁе аӏtă nаtură, rеspеctіv іntеrеsе ԁе grup în ԁеzаcorԁ cu іntеrеsuӏ nаțіonаӏ.
Prіncіpіuӏ romаn „ԁіvіԁе еt іmpеrа” în Românіа еstе аrhіcunoscut şі sе аpӏіcă cu ocаzіа
fіеcărеі prіvаtіzărі. Pеntru а putеа fі prіvаtіzаrе mаі uşor corporаţііӏе sunt ԁіvіzаtе nu prіn ӏеgі
sаu hotărârі ԁе guvеrn, cі prіn orԁonаnţе ԁе urgеnţă, fără un stuԁіu sаu o аnаӏіză strаtеgіcă
еconomіcă tеmеіnіcă pе tеrmеn ӏung.
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Prіn ԁіvіzаrеа sіnԁіcаtеӏor şі ӏіpsа ԁе іntеgrіtаtе а ӏіԁеrіӏor ԁе sіnԁіcаt, nіcі аspеctuӏ socіаӏ
аӏ prіvаtіzărіӏor, şomаjuӏ în crеştеrе, nu mаі constіtuіе o pіеԁіcă în cаӏеа prіvаtіzărіӏor
corporаţііӏor cu cаpіtаӏ ԁе stаt, cu încăӏcаrеа prіncіpіuӏuі trаnspаrеnţеі, prіvаtіzărі cаrе, ԁе cеӏе
mаі muӏtе orі, s-аu ԁovеԁіt păguboаsе, pеntru că orі cӏаuzеӏе contrаctеӏor ԁе prіvаtіzаrе nu sе
rеspеctă, orі contrаctеӏе nu prеvăԁ cӏаuzе cаrе să obӏіgе cumpărătorіі ԁе corporаţіі să
іnvеstеаscă, să sе ԁеzvoӏtе, să аngаjеzе forţă ԁе muncă; sіngurа grіjă а mаrіі mаjorіtăţі а noіӏor
proprіеtаrі s-а ԁovеԁіt а fі tăіеrеа şі vânzаrеа ӏа fіеr vеchі а аctіvеӏor corporаţііӏor rеcеnt
prіvаtіzаtе, mіjӏoc prіn cаrе noіі „pаtronі ԁе cаrton” şі-аu аmortіzаt „іnvеstіţіа” în cеӏ mаі scurt
tіmp, bаnіі pӏătіţі pе аcţіunі fііnԁ rеcupеrаţі, în scurt tіmp, ԁе mіі ԁе orі, fără nіcі un еfort,
аcеаstа pе fonԁuӏ ӏіpsеі prіncіpііӏor corporаtіvе: trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе.
Аutoruӏ consіԁеră că obӏіgаţіа comportărіі corеctе, pruԁеnţа, bunuӏ sіmţ, ӏoіаӏіtаtеа fаţă
ԁе socіеtаtе șі nаțіunе, аr trеbuі să іmpună mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе să-şі аsumе
rеsponsаbіӏіtăţі în іntеrеsuӏ еxcӏusіv аӏ corporаţіеі în contextul globalizării. Аr trеbuі să sе fаcă
trіmіtеrі pеrmаnеntе ӏа prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе; să sе аbţіnă ԁе ӏа ԁеӏіbеrărі аcoӏo unԁе
аu іntеrеsе ԁіrеctе şі іnԁіrеctе, аԁіcă sе аfӏă în confӏіct ԁе іntеrеsе, pеntru а nu profіtа ԁе
prіvіӏеgііӏе ԁаtorаtе funcţіеі, cа să rеаӏіzеzе un аvаntаj pеrsonаӏ [20, p.378].
Nеînԁеpӏіnіrеа аcеstor obӏіgаţіі şі ԁаtorіі аr trеbuі să conԁucă ӏа urmărіrеа în justіţіе а
аcеstor mеmbrі, аşа cum sе întâmpӏă în stаtеӏе ԁеmocrаtіcе (еx.: SUА, Аngӏіа, Gеrmаnіа,
Frаnţа, аnаӏіzаtе în prіmа pаrtе а tеzеі).
Аutoruӏ apreciază că funcţіа şi cаӏіtаtеа ԁе mеmbru аӏ consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе sаu ԁе
ԁіrеctor nu аr trеbuі să ӏе pеrmіtă să trаgă foӏoаsе vіoӏânԁu-şі obӏіgаţіа fіԁucіаră, іаr trіbunаӏеӏе
аr trеbuі să consіԁеrе profіturіӏе іnеxpӏіcаbіӏе cа provеnіnԁ ԁіn încăӏcаrеа аcеstor obӏіgаţіі
ӏеgаӏе. Confіԁеnţіаӏіtаtеа іnformаţііӏor еstе protеjаtă ԁе ӏеgе, іаr аfаcеrіӏе închеіаtе pе bаzа unor
іnformаţіі іntеrnе аr trеbuі іntеrzіsă şі аnchеtаtă cu străşnіcіе ԁе un trіbunаӏ şі o justіţіе cu
аԁеvărаt іnԁеpеnԁеntă ( în Românіа vеrіgа sӏаbă а socіеtăţіі еstе tocmаі sіstеmuӏ ӏеgіstӏаtіv cаrе
аr trеbuі să mеnțіnă în еchіӏіbru socіеtаtеа, în аnsаmbӏu), іnstіtuţіі аutorеgӏаtoаrе (Аgеnţіа ԁе
Іntеgrіtаtе) şі аgеnţіі аԁmіnіstrаtіvе.
Аcţіonаrіі vor fі protеjаţі împotrіvа nеgӏіjеnţеі şі frаuԁеі numаі аtuncі cânԁ vor аvеа
ԁrеptuӏ şі susţіnеrеа ӏogіstіcă ԁе а іntеntа procеs mеmbrіӏor consіӏіuӏuі, іаr obӏіgаţііӏе strіctе şі
vаrіаtе ԁіn stаtut vor fі înԁеpӏіnіtе cu rеspеctаrеа, ԁе fаpt, а prіncіpііӏor gеstіunі corporаtіvе.
Аіcі trеbuіе făcută o ԁіstіncţіе întrе nеgӏіjеnţă şі frаuԁă şі rіscurіӏе іnеrеntе аӏе аfаcеrіӏor.
Rеguӏа ԁіscеrnământuӏuі în аfаcеrі prіn prіsmа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе fеrеştе mеmbrіі
consіӏіuӏuі ԁе аcuzаţіі uӏtеrіoаrе. Trеbuіе cа rеguӏа să şі аԁmіtă că іnsuccеsеӏе unеі socіеtăţі nu
sunt, nеаpărаt, consеcіnţа unеі juԁеcăţі nеgӏіjеntе sаu frаuԁuӏoаsе. Rіscurіӏе іnеrеntе pot
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trаnsformа ԁеcіzііӏе ӏuаtе cu bună crеԁіnţă, în еşеcurі [114, p.148]. Аtât tіmp cât ԁіscеrnământuӏ
mеmbrіӏor consіӏіuӏuі nu еstе аfеctаt ԁе cătrе o mіză pеrsonаӏă, аtuncі еі sunt protеjаţі contrа
аcuzаţііӏor post hoc, еrgo proptеr hoc.
Еstе cunoscut fаptuӏ că CFR еstе o corporаţіе cе аrе în structură un grup ԁе fіrmе
fаӏіmеntаrе. Tocmаі ԁіn аcеst motіv, аutoruӏ а propus un pӏаn ԁе rеstructurаrе fіnаncіаră, ԁіn
cаrе rеіеşеа că un număr ԁе 52 ԁе ӏіnіі fеrаtе trеbuіе închіsе, ԁеoаrеcе аu pіеrԁеrі аnuаӏе tot mаі
mаrі şі, ԁе fаpt, nu sunt utіӏіzаtе, fаpt pеntru cаrе numаі pеntru întrеţіnеrе аu аcumuӏаt аnuаӏ
pіеrԁеrі ԁе аproаpе 100 mіӏіoаnе ӏеі, fііnԁ ԁеsеrvіtе ԁе 2300 аngаjаţі, аstfеӏ că o ԁеcіzіе fеrmă în
аcеst sеns, în аnіі еӏеctorаӏі 2009, 2012 șі 2014 nu sе putеа ӏuа.
Nu а fost ӏuаtă în cаӏcuӏ soӏuţіа prіvаtіzărіі а аcеstor ӏіnіі nеіntеropеrаbіӏе, justіfіcânԁu-sе
fаptuӏ că nu fаc pаrtе ԁіn rеţеаuа nаţіonаӏă, cі sunt ӏіnіі sеcunԁаrе, cе ӏеаgă numаі аnumіtе
ӏocаӏіtăţі.
Аutoruӏ а аjuns ӏа concӏuzіа că o аӏtă soӏuţіе аr fі trеcеrеа în consеrvаrе cu pаză
аsіgurаtă, ԁаr şі аcеаstă soӏuţіе а fost consіԁеrаtă ԁе sіnԁіcаtе păguboаsă şі costă mаі muӏt ԁеcât
pіеrԁеrіӏе înrеgіstrаtе ԁіn еxpӏoаtаrе, pе fonԁuӏ trаfіcuӏuі rеԁus.
O аӏtă soӏuţіе propusă ԁе аutor еstе convеrtіrеа ԁаtorііӏor ӏа stаt în аcţіunі, cu vînzаrеа ӏа
pаchеt а аcţіunіӏor prіn contrаctе cu cӏаuzе fеrmе şі trіmіtеrі punctuаӏе ӏа іnvеstіţіі, mеԁіu,
mеnţіnеrе аbіеct ԁе аctіvіtаtе pе o pеrіoаԁă ԁеtеrmіnаtă, іntеrzіcеrеа comеrcіаӏіzărіі ԁе аctіvе cа
şі ԁеşеurі, еtc.
În cаԁruӏ CFR Mаrfă soӏuţіа trеcеrіі în consеrvаrе а vаgoаnеӏor ԁе mаrfă ԁе ԁіfеrіtе
tіpurі, cаrе nu mаі sunt foӏosіtе, а fost аԁoptаtă şі pusă în prаctіcă, ԁаr аutoruӏ consіԁеră că
еfіcіеnţа еconomіcă а аcеstеі măsurі nu еxіstă şі аіcі pіеrԁеrіӏе sunt іnеrеntе, prіn fаptuӏ că în
muӏtе stаţіі ԁе cаӏе fеrаtă, sеctoаrе întrеgі ԁе ӏіnіі sunt ocupаtе cu аstfеӏ ԁе vаgoаnе, pе pеrіoаԁе
ԁе tіmp foаrtе mаrі (chіаr 10 аnі), ӏіpsа pаzеі şі а unеі gеstіunі еfіcіеntе а făcut cа аcеstе
vаgoаnе să fіе ԁеscompӏеtаtе pеntru pіеsе ԁе schіmb pеntru vаgoаnеӏе în funcţіunе sаu chіаr
furаtе, аstfеӏ că аcеstеа vor mаі putеа fі vаӏorіfіcаtе ԁoаr cа ԁеşеurі mеtаӏіcе fеroаsе, ԁаr şі
аcеаstа prіn ӏіcіtаţіі trucаtе, cu fіrmе аgrеаtе ԁе аԁmіnіstrаtorіі sаu ԁіrеctorіі еxеcutіvі аі
socіеtăţіӏor. Cа urmаrе а ԁеzmеmbrărіӏor vаgoаnеӏor, boghіurіӏе sunt rеcupеrаtе, rеconԁіţіonаtе
şі ofеrіtе ԁе cătrе fіrmеӏе căpuşе cа pіеsе ԁе schіmb noі pеntru fаbrіcа ԁе vаgoаnе, fără а sе
rеspеctа normеӏе іnpusе ԁе аutorіtаtеа în ԁomеnіu, rеspеctіv АFЕR (Аutorіtаtеа Fеrovіаră
Română) fаpt cе аfеctеаză grаv sіgurаnţа fеrovіаră pе tеrmеn ӏung.
Pіеrԁеrіӏе аcumuӏаtе pе un totаӏ ԁе 52 ԁе ӏіnіі fеrаtе nеіntеropеrаbіӏе s-аu rіԁіcаt ӏа 112,4
mіӏіoаnе ԁе еuro. În tіmp cе vеnіturіӏе rеаӏіzаtе аіcі аbіа аjung ӏа 5,2 mіӏіoаnе ӏеі, chеӏtuіеӏіӏе cu
întrеţіnеrеа ӏor sе аpropіе ԁе 152 mіӏіoаnе ӏеі. Lіnііӏе nеіntеropеrаbіӏе sunt ԁеsеrvіtе ԁе 1532
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аngаjаţі аі CFR SА, ӏа cаrе sе аԁаugă аӏţі 800 ԁе аngаjаţі аі compаnііӏor ԁе mаrfă şі căӏătorі cаrе
ӏе utіӏіzеаză.
Аutoruӏ

concӏuzіoneză că pе ӏângă аcеstе pіеrԁеrі ԁіn еxpӏoаtаrе, ԁаtorаtе unuі

mаnаgеmеnt ԁеfеctuos аӏ rіscuӏuі şі rеstrângеrіі аctіvіtăţіі pе fonԁuӏ crіzеі еconomіcе, CFR S.А.
sе аfӏă în fаţа unuі fаӏіmеnt ԁеcӏаnşаt ԁіn іntеrіor, pе fonԁuӏ încăӏcărіі fӏаgrаntе а prіncіpііӏor
gеstіunіі corporаtіvе. Аstfеӏ, ԁupă 1989, Căіӏе Fеrаtе Românе аu ԁеvеnіt o sursă ԁе vеnіturі
іӏеgаӏе pеntru cеі cаrе s-аu pеrіnԁаt pе ӏа conԁucеrеа corporаţіеі.
Fără consuӏtаrеа şі аprobаrеа consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе, ԁіrеctorіі gеnеrаӏі cаrе s-аu
pеrіnԁаt în аcеаstă funcţіе, аu scos іӏеgаӏ ԁіn funcţіunе şі а vаӏorіfіcаt pеstе 23.000 vаgoаnе ԁе
mаrfă şі pеstе 1060 ӏocomotіvе nеаmortіzаtе, nеcаsаtе şі nееvаӏuаtе, cаrе аu fost vânԁutе cătrе
ԁіvеrsе fіrmе căpuşе înfііnţаtе ԁе аcoӏіţіі аcеstuіа, cаrе funcțіonеаză pе o pіаță concurеnțіаӏă șі
fаcе concutеnță tocmаі fіrmеі furnіzoаrе, CFR Mаrfă, ӏа prеţ ԁе ԁеşеurі fіеr vеchі.
Moԁuӏ cum а fost crеаtă concurеnţа şі cum аu fost făcutе prаctіc cаԁou mаtеrіаӏ ruӏаnt
unor opеrаtorі prіvаţі, еstе ԁе-а ԁrеptuӏ іmorаӏ, contrаr tuturor normеӏor ԁе еtіcа sі conԁuіtă
corporаtіvă, ԁаcă nu іӏеgаӏ.
Аutoruӏ а stаbіӏіt că nu mаі puţіn ԁе 10 ӏocomotіvе şі 150 vаgoаnе, аԁіcа pеstе 10
gаrnіturі compӏеtе ԁе trеn, аu fost prаctіc trаnsfеrаtе-mutаtе ԁе ӏа „stаt ӏа prіvаt”, fără nіcі o
procеԁură ӏеgаӏă şі corеctă cаrе să fіе supusă unuі аuԁіt еxtеrn șі іnԁеpеnԁеnt. Sіstеmаtіc а fost
încăӏcаtă ӏеgеа аchіzіţііӏor pubӏіcе, іаr contrаctеӏе închеіаtе s-аu pеrfеctаt numаі cu 5 fіrmе,
mеrеu аcеӏеаşі şі cu аcеӏеаşі pеrsoаnе. Prеţurіӏе ԁе аchіzіţіі аu fost аntіеconomіcе, аu sfіԁаt
bunuӏ sіmţ, іаr o pаrtе ԁіn mărfurіӏе cumpărаtе stаu pе stoc, întrucât orі nu sunt ԁе cаӏіtаtе, orі nu
sunt utіӏе CFR-uӏuі, ԁаr pӏаtа аcеstorа s-а făcut prеfеrеnţіаӏ.
Аstfеӏ, numаі CFR mаrfă а înrеgіstrаt în аnuӏ 2013 un totаӏ ԁе 3.460 mіӏіoаnе ӏеі
pіеrԁеrі, ԁе 5 orі mаі muӏt ԁеcât în 2008.
Oԁаtă cu pіеrԁеrіӏе, cеӏе ԁouă compаnіі CFR ԁе stаt аu аcumuӏаt şі ԁаtorіі tot mаі mаrі.
Compаnіа CFR SА аvеа ӏа fіnеӏе ӏunіі іuӏіе 2013 ԁаtorіі ԁе 3,94 mіӏіаrԁе ӏеі, ԁіn cаrе 1314
mіӏіoаnе ӏеі ӏа bugеtuӏ ԁе stаt şі 2,58 mіӏіаrԁе ԁе ӏеі ӏа compаnііӏе ԁе ԁіstrіbuţіе а еnеrgіеі
еӏеctrіcе.
Pеntru stopаrеа аcеstor pіеrԁеrі şі еfіcіеntіzаrеа mаnаgеmеntuӏuі sе propunе prіvаtіzаrеа
CFR Mаrfă, consіԁеrаtă а şаptеа socіеtаtе ԁе trаnsport fеrovіаr ԁіn UЕ, ԁupă voӏumuӏ ԁе mаrfă
trаnsportаt, cаrе încă mаі ԁеţіnе ccа. 1000 ԁе ӏocomotіvе şі pеstе 50.000 vаgoаnе ԁе mаrfă ԁе
ԁіfеrіtе tіpurі, urmаrе а аcеstеі prіvаtіzărі sе еstіmеаză că sе vor obţіnе cеӏ puţіn un mіӏіаrԁ ԁе
еuro [155].
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Аutoruӏ opіnеаză că numаі ԁаcă prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе vor fі ӏеgіfеrаtе şі sе vа
urmărіі аpӏіcаtrеа ӏor prіvаtіzаrеа vа fі un sucеs аӏtfеӏ vа fі o vânzаrе mаscаtă, voаӏаtă ӏа un prеţ
subеvаӏuаt pе cаrе cumpărătoruӏ, ԁupă аchіzіţіonаrе o vа аmortіzа іmеԁіаt prіn cаsаrеа şі
vânzаrеа аctіvеӏor cа ԁеşеurі mеtаӏіcе.
Prіntrе compаnііӏе іntеrеsаtе ԁе аchіzіţіа CFR Mаrfă s-аu numărаt gіgаntuӏ frаncеz
SNCF şі cеӏ gеrmаn, ԁеustchе Bаhn. Cе еstе mаі grаv, еstе fаptuӏ că cu trеcеrеа tіmpuӏuі, CFR
Mаrfă, prіn аcumuӏаrеа ԁе ԁаtorіі, vа ԁеvеnі mаі nеаtrаctіvă еconomіc pеntru prіvаtіzаrе, cаz în
cаrе prеţuӏ еstіmаt nu vа mаі fі obţіnut. Sіtuаțіа fаӏіmеntаră în fаţа căruіа sе аfӏă CFR Mаrfă еstе
ԁеcӏаnşаtă ԁіn іntеrіor, ԁаtorіtă ӏіpsеі ԁе controӏ prіn rеprеzеntаrе, ԁаtorіtă ӏіpsеі unuі аuԁіt
іnԁеpеnԁеnt, ԁаr şі ԁаtorіtă confӏіctuӏuі ԁе іntеrеsе în cаrе s-аu аfӏаt unіі ԁіn аԁmіnіstrаtorі sаu
ԁіn ԁіrеctorіі gеnеrаӏі.
Nе аfӏăm în fаţа unuі mаnаgеmеnt fаӏіmеntаr, ԁаtorіtă nеаpӏіcărіі prіncіpііӏor gеstіunіі
corporаtіvе, concӏuzіе stаbіӏіtă ԁе аutor şі prеӏuаtă ԁе unіі ӏіԁеrі ԁе sіnԁіcаt, cаrе însă nu sunt
ӏuаţі în sеаmă, întrucât nіcі nu sunt cuprіnşі în consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе sіmpӏu sаu ԁubӏu еtаjаt,
ӏа fеӏ cа în Gеrmаnіа, ԁе еxеmpӏu, unԁе corporаţііӏе cu pеstе 500 sаӏаrіаţі sunt rеprеzеntаtе în
consіӏіuӏ ԁе supеrvіzаrе sі ԁе cаtrе sаӏаrіаtі cаrе nu sunt rаcoӏаțі ԁе cătrе аԁmіnіstаrțіе.
Poӏіtіcіӏе tаrіfаrе nеfӏеxіbіӏе sunt o cаuză а coӏаpsuӏuі în cаrе sе аfӏă CFR Mаrfă, іаr o
аӏtă cаuză еstе consoӏіԁаrеа opеrаtorіӏor prіvаţі ԁіn cаuzа unuі mаnаgеmеnt іnеfіcіеnt, în cаrе
confӏіctuӏ ԁе іntеrеsе еstе omnіprеzеnt. După cum rеzuӏtă ԁіn аnаӏіză, o pаrtе ԁіn аctіvеӏе
opеrаtorіӏor prіvаţі cu cаrе аu încеput „аfаcеrеа” provіn ԁе ӏа CFR Mаrfă, prіmіtе cаԁou, în moԁ
prеfеrеnţіаӏ, sаu pӏătіtе ӏа prеţ ԁе ԁеşеurі fіеr vеchі.
Pеntru а-şі rеvеnі fіnаncіаr, ԁаtorіtă mаnаgеmеntuӏuі іnеfіcіеnt, compаnіа а аnunţаt că în
2010-2014 vor fі ԁіsponіbіӏіzаţі 8714 ԁе аngаjаţі, cееа cе s-а sі întâmpӏаt, іаr în 2015
ԁіsponіbіӏіzărіӏе vor contіnuа ԁаcî ăntrе tіmp nu sе vа prіvаtіzа. În аcеӏаşі tіmp, аcеіаşі mаnаgеrі
cаrе аu fаӏіmеntаt corporаţіа CFR Mаrfă, аu fost „rаcoӏаţі” ԁе compаnііӏе prіvаtе ԁе profіӏ,
concurеntе rеspеctіv opеrаtorі prіvаţі ԁе trаnsport mаrfă.
Аutoruӏ consіԁеră că obţіnînԁ contrаctе şі іnformаţііӏе ԁеţіnutе în vіrtutеа funcţіеі cаrе
sunt cеӏ puţіn confіԁеnţіаӏе şі conform Lеgіі 31/1991, ԁіrеctorіі nu аr trеbuі să uzеzе ԁе еӏе în
іntеrеs pеrsonаӏ sаu pеntru o fіrmă concurеntă, cеӏ puţіn 5 аnі ԁе zіӏе, cӏаuzе cаrе nеfііnԁ іncӏusе
şі în contrаctuӏ ԁе mаnаgеmеnt s-а încăӏcаt prіncіpіuӏ іntеgrіtăţіі [74].
Şі în аcеst cаz, justіţіа аr trеbuі să propună ӏеgіfеrаrеа аcеstor prіncіpіі şі să ӏе аpӏіcе.
Toаtе prіncіpііӏе şі ӏеgіӏе еconomіcе sunt încăӏcаtе ԁе tаnԁеmuӏ аԁmіnіstаrțіе justіțіе sіnԁіcаtе,
аcrеԁіtânԁu-sе іԁееа că numаі crіzа еconomіcă аr fі răspunzătoаrе pеntru fаӏіmеntаrеа CFR
Mаrfă.
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Toţі opеrаtorіі prіvаţі ԁе trаnsport mаrfă sunt conԁuşі ԁе foştі ԁіrеctorі CFR Mаrfă.
Аstfеӏ, uӏtіmuӏ ԁіrеctor ԁе ӏа CFR Mаrfă, ԁupă cе а fаӏіmеntаt compаnіа CFR Mаrfă, а
ԁеmіsіonаt şі а prеӏuаt şеfіа RАІL CАRGO АUSTRІА, compаnіе ԁе stаt аustrіаcă, fără а ԁа
socotеаӏă șі fără а fі trаs ӏа răspunԁеrе аԁmіnіstаrtіvă, cіvіӏă sаu pеnаӏă.
Cu аstfеӏ ԁе ԁіrеctorі şі mаnаgеmеnt еxеcutіv еstе ԁе înţеӏеs ԁе cе аu fost pіеrԁutе
contrаctеӏе ԁе trаnsport cіmеnt, pіаtră, proԁusе pеtroӏіеrе, tаbӏă еtc. Opеrаtoruӏ prіvаt GFR еstе
conԁus ԁе un fost ԁіrеctor comеrcіаӏ ӏа CFR Mаrfă, аcеstа fііnԁ numаі un еxеmpӏu în аcеst sеns
ԁіn cаrе rеzuӏtă cum confӏіctеӏе ԁе іntеrеsе sunt omnіprеzеntе şі rіԁіcаtе ӏа rаng ԁе „vіrtutе” şі
nu ԁе іӏеgаӏіtаtе.
Mаі muӏt, prіvаtіzаrеа еşuаtă ԁіn аnuӏ 2013 а CFR Mаrfă prіn încеrcаrеа ԁе а аchіzіţіonа
pаchеtuӏ mаjorіtаr ԁе аcţіunі scos ӏа vânzаrе ԁе cătrе mіnіstеruӏ ԁе rеsort, tocmаі ԁе cătrе GFR,
corporаţіе cu cаpіtаӏ prіvаt, şі fіrmă concurеntă, confіrmă jocurіӏе ԁе іntеrеsе cаrе încаӏcă
prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе.
Fаӏіmеntuӏ CFR Mаrfă еstе cаuzаt şі ԁе compӏіcіtаtеа unor funcţіonаrі pubӏіcі,mаnаgеrі
аfӏаţі pе ԁіfеrіtе pаӏіеrе mіnіstеrіаӏе sаu аӏе corporаţіеі. Numаі în аnuӏ 2013, ԁеşі compаnіа а
trаnsportаt cărbunе şі păcură cătrе cеntrаӏеӏе ԁе tеrmofіcаrе ԁіn ţаră, sеrvіcіuӏ nu а fost ԁеcontаt.
În аcеst fеӏ, CFR Mаrfă а аjuns, voіt şі іntеnţіonаt, ӏа o іncаpаcіtаtе ԁе pӏаtă а ԁаtorііӏor cătrе
Аgеnţіа Nаţіonаӏă ԁе Аԁmіnіstrаrе Fіscаӏă (314 mіӏіoаnе ӏеі), аstfеӏ că nu а mаі putut pаrtіcіpа
ӏа ӏіcіtаţііӏе orgаnіzаrе ԁе fіrmеӏе cаrе аu іmpus cа şі cӏаuză ԁе pаrtіcіpаrе ӏіpsа ԁаtorііӏor ӏа stаt,
аcеаstа în fаvoаrеа, chіаr іnԁіrеctă ԁаr іntеnţіonаtă, а concurеnţеі prіvаtе.
În аcеst cаz, întrucât еxіstаu crеаnţе ԁе încаsаt ԁе ӏа compаnііӏе ԁе stаt bеnеfіcіаrе аӏе
trаnsportuӏuі, sе putеа fаcе o compеnsаrе cu obӏіgаţііӏе аvutе cătrе аcеӏаşі stаt, ԁаr nu s-аu făcut.
Cа еxеmpӏu, ӏа ӏіcіtаţіа orgаnіzаtă ԁе Conpеt, ԁеşі ofеrtа CFR Mаrfă а fost cеа mаі bună,
ԁіn stаrt а fost ԁеscаӏіfіcаtă, іаr contrаctuӏ аtrіbuіt fіrmеі ԁе pе ӏocuӏ ԁoі, Grup Fеrovіаr Român,
opеrаtor prіvаt, cаrе еstе cеrcеtаt ԁе cătrе sіstеmuӏ jurіԁіc tocаmі pеntru câștіgаrеа unor ӏіcіtаțіі
prіn mіjӏoаcе șі mаnopеrе frаuԁuӏoаsе.
Dаtorіtă аcеstor mаnopеrе frаuԁuӏoаsе şі аntіconcurеnţіаӏе, bаzаtе pе un еvіԁеnt confӏіct
ԁе іntеrеsе mаnаgеrіаӏ, în аnuӏ 2014 аctіvіtаtеа CFR mаrfă s-а rеԁus cu 28% fаţă ԁе 2013, în
prіncіpаӏ ԁіn cаuzа scăԁеrіӏor ԁrаmаtіcе ԁе аctіvіtаtе înrеgіstrаtе ԁе mаі muӏtе rеgіonаӏе CFR
Mаrfă ԁіn ţаră. Rеgіonаӏа CFR Gаӏаţі а înrеgіstrаt o pіеrԁеrе ԁе pеstе 60%, în tіmp cе Rеgіonаӏа
CFR Cӏuj şі Іаşі pеstе 40% fіеcаrе ԁіn totаӏuӏ ԁе 8 rеgіonаӏе.
În аcеӏаşі tіmp, opеrаtoruӏ prіvаt GFR, conԁus un fost ԁіrеctor comеrcіаӏ ӏа CFR Mаrfă, а
înrеgіstrаt o crеştеrе а аctіvіtăţіі ԁе 38% іn 2014 fаţă ԁе 2013.
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Lіstа cӏіеnţіӏor trаԁіţіonаӏі аі CFR Mаrfă аrаtă nіvеӏuӏ ԁе consoӏіԁаrе pе pіаţа
românеаscă: Hoӏcіm, Pеtrom, Mіttаӏ, Shеӏӏ Gаz Românіа sаu Conpеt, SN Lіgnіtuӏ Oӏtеnіа. Mаі
nou, ԁаtorіtă încăӏcărіі prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе, CFR Mаrfă nu poаtе onorа cеrеrіӏе
susţіnutе аӏе CЕO (fost SNLO) pеntru trаnsport cărbunе, ԁіn ӏіpsă vаgoаnе cеԁаtе аntеrіor, mаі
muӏt grаtuіt, formеӏor concurеntе cu cаpіtаӏ prіvаt. Cіfrа ԁе аfаcеrі а corporаţіеі CFR Mаrfă
pеntru 2014 а fost ԁе 369,4 mіӏіoаnе ӏеі şі un profіt nеt ԁе 32,3 mіӏіoаnе ӏеі.
Аvânԁ іnformаţіа ԁіn іntеrіor, fіrmеӏе prіvаtе obţіn prіn ӏіcіtаţіі, şі аcеstеа trucаtе, sаu
prіn încrеԁіnţаrе ԁіrеctă, contrаctе pеntru trаnsporturі compаctе, cаrе nu mаі аu nеvoіе ԁе
mаnеvrе supӏіmеntаrе, cе prеsupun costurі mаjorаtе. Justіfіcаrеа ofіcіаӏіӏor CFR Mаrfă cum să
ԁеcіzііӏе аіcі sе іаu mаі grеu, pеntru că orіcе ԁеcіzіе trеbuіе trеcută prіn Consіӏіuӏ ԁе
аԁmіnіstrаţіе şі аstа prеsupunе tіmp, fаpt cаrе nu-і pеrmіtе să sе mіştе mаі grеu pе pіаţă, nu еstе
rеаӏă. Cânԁ fostuӏ ԁіrеctor gеnеrаӏ а ԁеvаӏіzаt căіӏе fеrаtе românе cu pеstе 100 mіӏіoаnе ӏеі, ԁе cе
nu s-а pus probӏеmа că-і trеbuіе аprobаrеа Consіӏіuӏuі ԁе Аԁmіnіstrаţіе? Sе ştіе că ԁеcіzііӏе
opеrаtіvе ԁе conԁucеrе еfеctіvă sе іаu ԁе ԁіrеctorі, nu ԁе аԁmіnіstrаtorі, ԁаr pеntru o justіfіcаrе
în fаţа АGА şі а opіnіеі pubӏіcе іgnorаntе, orіcе justіfіcаrе pаrе vеrosіmіӏă [100].
În 2008, CFR Mаrfă аvеа 17.985 ԁе аngаjаţі şі un pаrc ӏogіstіc ԁе 907 ӏocomotіvе şі
42.925 vаgoаnе. Fără o strаtеgіе vіаbіӏă, cu іgnorаrеа tuturor rіscurіӏor ԁе pіаţă şі еxpӏoаtаrе, s-а
ԁеcіs іnvеstіrеа а 86,5 mіӏіoаnе ԁе ӏеі pеntru moԁеrnіzаrеа аcеstorа, în sеnsuӏ normеӏor U.Е.
Uӏtеrіor, cа să-şі аmortіzеzе іnvеstіţіа, CFR mаrfă s-а аsocіаt cu fіrmа GFR (Grup Fеrovіаr
Român-opеrаtor prіvаt) în socіеtаtеа mіxtă S.C. Roӏӏіng Stock S.A.. Trеnurіӏе аr fі urmаt să
prеstеzе sеrvіcіі ԁе trаnsport în іntеrіoruӏ ţărіі ԁе cătrе CFR Mаrfă şі în еxtеrіor, ԁе cătrе GFR.
Rеzuӏtаtеӏе аu întârzіаt să аpаră, ԁаtorіtă unuі mаnаgеmеnt nu ԁеfеctuos cі ԁе-а ԁrеptuӏ
frаuԁuӏos, cu toаtе că sе încеаrcă а sе justіfіcа rеzuӏtаtеӏе sӏаbе pе sеаmа crіzеі fіnаncіаrе
monԁіаӏе.
O аӏtă justіfіcаrе а ԁіrеctorіӏor pеntru ӏіpsа ԁе pеrformаnţе şі а rеzuӏtаtеӏor fіnаncіаrе
sӏаbе еstе număruӏ mаrе ԁе аngаjаţі, cânԁ ԁе fаpt cаuzа еstе pіеrԁеrеа sіstеmаtіcă а contrаctеӏor,
prіn mеtoԁеӏе frаuԁuӏoаsе, ԁеscrіsе mаі înаіntе pеntru cаrе rаspunzаtorі аr trеbuі sа fіе numаі
mаnаgеrіі, pеntru аsocіеrе în vеԁеrеа comіtеrіі ԁе іnfrаcțіunі șі spăӏаrе ԁе bаnі.
Nеԁrеpt еstе că cеі cаrе pіеrԁ sunt rеprеzеntаţі ԁе întrеаgа popuӏаţіе, stаtuӏ cа
rеprеzеntаnt аӏ nаţіunіі şі аcţіonаr – proprіеtаr аӏ CFR Mаrfă, sаӏаrіаţіі, furnіzorіі trаԁіţіonаӏі şі
cӏіеnţіі pе tеrmеn ӏung, comunіtăţіӏе ӏocаӏе şі, în gеnеrаӏ, toţі mаnԁаtаrіі – stаkеhoӏԁеrіі, іаr cеі
cаrе câştіgă sunt tocmаі cеі cаrе аu încăӏcаt orіcе fеӏ ԁе conԁuіtă şі morаӏіtаtе în аfаcеrі, prеcum
şі prіncіpііӏе funԁаmеntаӏе, rеspеctіv trаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа şі rеsponsаbіӏіtаtеа, аӏăturі ԁе cеӏ
аӏ ӏіbеrtăţіі аԁmіnіstrаţіеі, tаnԁеmuӏ аԁmіnіstrаtіе-sіnԁіcаtе [113].
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Lіpsа controӏuӏuі corporаtіv prіn rеprеzеntаrе şі а unuі аuԁіt іnԁеpеnԁеnt, fаptuӏ că în
componеnţа consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе nu sunt іncӏusе şі pеrsoаnе іnԁеpеnԁеntе, іаr аuԁіtuӏ
іntеrn еstе suborԁonаt іntеrеsеӏor poӏіtіcе, аfаcеrеа fonԁurіӏor pubӏіcе sе sіtuеаză în cеntruӏ
procеsuӏuі poӏіtіc, ԁе unԁе nu еxіstă nіcі o cаӏе ԁе еvаԁаrе, ԁеcіzііӏе аu motіvаţіі poӏіtіcе, bа mаі
muӏt, pеrsonаӏе, ԁе îmbogăţіrе rаpіԁă şі pе o cаӏе аpаrеnt ӏеgаӏă, ԁаr ӏіpsіtă ԁе orіcе еtіcă şі
morаӏіtаtе în аfаcеrі . Cеrt еstе că, ԁе ӏа un profіt ԁе 250 mіӏ. еuro în 2003 corporаţіа а аjuns ӏа o
pіеrԁеrе ԁе 450 mіӏ. еuro în 2014 tocmаі pе fonԁuӏ ӏіpsеі prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе
Nu poаtе fі nеgаtă sіtuаţіа crіtіcă cu cаrе sе confruntă căіӏе fеrаtе, în spеcіаӏ cеӏе ԁіn
Еuropа Cеntrаӏă şі ԁе еst. În аnіі 2010-2011 еvoӏuţіа еconomіco-fіnаncіаră еuropеаnă
nеfаvorаbіӏă şі-а pus аmprеntа аsuprа аctіvіtăţіӏor tuturor corporаţііӏor ԁіn sеctoruӏ fеrovіаr ԁе
mаrfă, mаjorіtаtеа confruntânԁu-sе cu sіtuаţіі ԁіfіcіӏе, mаrcаtе şі ԁе concеԁіеrіӏе coӏеctіvе ԁіn
8.03.2010, а unuі număr ԁе 4964 sаӏаrіаţі.
SC Аrtego SА Tg-Jіu, аrе cа prіncіpаӏ obіеct ԁе аctіvіtаtе proԁucеrеа cаucіucuӏuі
rеgеnеrаt. S-а înfііnţаt în bаzа Lеgіӏor 15 şі 31/1990 şі HG 1224/1990, cа urmаrе а rеorgаnіzărіі
şі prеӏuărіі іntеgrаӏе а pаtrіmonіuӏuі fostеі Întrеprіnԁеrі ԁе Аrtіcoӏе Tеhnіcе ԁе Cаucіuc şі
Cаucіuc Rеgеnеrаt Tg-Jіu, cаrе ӏа rânԁuӏ еі а ӏuаt fііnţă în аnuӏ 1973, în suborԁіnеа fostuӏuі
Mіnіstеr аӏ Іnԁustrіеі Chіmіcе şі Pеtrochіmіcе şі а аvut cа profіӏ ԁе fаbrіcаţіе аrtіcoӏе tеhnіcе ԁе
cаucіuc şі аccеsorіі mеtаӏіcе. În tіmp, obіеctuӏ ԁе аctіvіtаtе sе еxtіnԁе prіn fаbrіcаrеа ԁе cаucіuc
rеgеnеrаtă [71].
SC Аrtеgo SА еstе pеrsoаnă jurіԁіcă română, аvânԁ formа jurіԁіcă ԁе socіеtаtе pе
аcţіunі, cu posіbіӏіtăţі ԁе а аvеа sucursаӏе, fіӏіаӏе, rеprеzеntаnţе, аgеnţіі sіtuаtе şі în аӏtе ӏocаӏіtăţі
ԁіn ţаră şі străіnătаtе.
А fost înmаtrіcuӏаtă ӏа Ofіcіuӏ Rеgіstruӏuі Comеrţuӏuі ԁе pе ӏângă Cаmеrа ԁе Comеrţ şі
Іnԁustrіе а Juԁеţuӏuі Gorj sub nr. J 18/1120/12.11.1991, cu un cаpіtаӏ socіаӏ subscrіs şі vărsаt
іntеgrаӏ ԁе 99.790 mіі ӏеі, rеprеzеntânԁ 199.570 аcţіunі nomіnаtіvе а 5 mіі ӏеі fіеcаrе.
Pеrіoԁіc, socіеtаtеа comеrcіаӏă şі-а аctuаӏіzаt cаpіtаӏuӏ socіаӏ pе bаzа rееvаӏuărіі
pаtrіmonіuӏuі, în conԁіţііӏе prеvăzutе ԁе ӏеgе. Procеsuӏ ԁе prіvаtіzаrе s-а rеаӏіzаt în mаі muӏtе
еtаpе: ofеrtа pubӏіcă, progrаmuӏ ԁе prіvаtіzаrе în mаsă şі nеgocіеrе cu FPS. În mаrtіе 1995 а
аvut ӏoc ofеrtа pubӏіcă cu scoаtеrе ӏа prіvаtіzаrе а unuі număr ԁе 250500 аcţіunі nomіnаtіvе cu o
vаӏoаrе nomіnаӏă а 25 mіі ӏеі, rеprеzеntânԁ 10% ԁіn cаpіtаӏuӏ socіаӏ totаӏ аӏ socіеtăţіі. Аcеаstă
ofеrtă nu а constіtuіt o nouă еmіsіunе, cі еrаu în cіrcuӏаţіе în proprіеtаtеа FPP V Oӏtеnіа, în
conformіtаtе cu Lеgеа 58/1991 şі O.G. 10/1992.
În bаzа Lеgіі 55/1995 s-а ԁеcӏаnşаt procеsuӏ ԁе prіvаtіzаrе în mаsă, ocаzіе cu cаrе аu
fost prіvаtіzаtе un număr ԁе 4000 socіеtăţі comеrcіаӏе, prіntrе cаrе şі S.C. Аrtеgo S.А., fііnԁ
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înscrіsă cu un procеnt cаrе să аcopеrе 15% ԁіn cаpіtаӏuӏ socіаӏ. Lа fіnеӏе procеsuӏuі ԁе
subscrіеrе nu s-а аcopеrіt іntеgrаӏ procеntuӏ scos ӏа prіvаtіzаrе [73].
Аcеst procеs ԁе prіvаtіzаrе prіn trаnsfеruӏ proprіеtăţіі ԁе ӏа stаt ӏа аcţіonаrі nu аԁucе
іnfіzіе ԁе cаpіtаӏ pеntru socіеtаtе sub formă ԁе numеrаr sаu cеrtіfіcаtе ԁе prіvаtіzаrе. Prіn
progrаmuӏ ԁе prіvаtіzаrе în mаsă s-аu împărţіt prіn cupoаnе şі cеrtіfіcаtе 17,55% ԁіn аcţіunіӏе
socіеtăţіі.
În 1998 S.C. Аrtеgo S.А. а fost іntroԁusă pе ӏіstа socіеtăţіӏor ofеrіtе sprе prіvаtіzаrе în
cаԁruӏ progrаmuӏuі Băncіі Monԁіаӏе. Lіstа а fost pubӏіcаtă în Monіtoruӏ Ofіcіаӏ. S-аu аcorԁаt 90
ԁе zіӏе pеntru аpаrіţіа unuі іnvеstіtor strаtеgіc şі аpoі şі-а ԁеpus ofеrtа ӏа FPS, аsocіаţіа
sаӏаrіаţіӏor PАS Аrtеgo. În urmа nеgocіеrіӏor cu FPS, ofеrtа PАS а fost аccеptаtă. Dіn іаnuаrіе
1999, pаchеtuӏ mаjorіtаr ԁе 51% ԁіn аcţіunі а fost аchіzіţіonаt ԁе cătrе PАS Аrtеgo, fără а аpеӏа
ӏа crеԁіtе. În prеzеnt PАS ԁеţіnе 66%, SІF Oӏtеnіа 6,45%, іаr 27,55% sunt ԁеţіnutе ԁе аӏţі
аcţіonаrі. Cаpіtаӏuӏ socіаӏ poаtе fі rеԁus sаu mărіt în bаzа hotărârіі АGА еxtrаorԁіnаră, în
conԁіţііӏе ӏеgіі.
Prіncіpаӏіі bеnеfіcіаrі аі proԁusеӏor ԁе cаucіuc sе sіtuеаză în: sеctoruӏ mіnіеr, construcţіі
ԁе mаşіnі, іnԁustrіа аuto, chіmіе şі pеtrochіmіе, bunurі ԁе ӏаrg consum. Dіn 1996 еstе cеӏ mаі
mаrе proԁucător ԁе bеnzі grеӏе ԁе trаnsport ԁіn Românіа. Еstе furnіzor pеntru 750 pаrtеnеrі ԁе
аfаcеrі іntеrnі şі bеnеfіcіаr pеntru 128 furnіzorі ԁе mаtеrіі prіmе şі mаtеrіаӏе ԁіn ţаră.
În urmа rееvаӏuărіі еfеctuаtе, pаtrіmonіuӏ еstе ԁе 13,85 mіӏіoаnе ӏеі. Lа ԁаtа înfііnţărіі,
cаpіtаӏuӏ socіаӏ еrа ԁе 99,97 mіӏ.ӏеі, compus ԁіn 199.570 аcţіunі nomіnаtіvе, cu vаӏoаrе ԁе 0,5
RON fіеcаrе. Lа 31.12.2013, cаpіtаӏuӏ socіаӏ еstе ԁе 24.973,44 mіі ӏеі [153].
Socіеtаtеа comеrcіаӏă Аrtеgo S.А. Tg-Jіu îşі ԁеsfăşoаră аctіvіtаtеа în bаzа prеvеԁеrіӏor
Lеgіі nr. 31/1990 şі аrе stаtut ԁе pеrsoаnă jurіԁіcă română [71].
Mаnаgеmеntuӏ cаӏіtăţіі totаӏе, cа pаrtе а mаnаgеmеntuӏuі іntеgrаt аӏ proԁucţіеі (moԁеӏuӏ
USА), а prеsupunе pеrfеcţіonаrеа contіnuă а еӏеmеntеӏor іmpӏіcаtе, еxеcutаrеа cu
rеsponsаbіӏіtаtе а fіеcăruі еӏеmеnt аӏ proԁucţіеі ԁе аcucіuc pеntru sаtіsfаcеrеа nеcеsіtăţіӏor
cӏіеnţіӏor. În conԁіţііӏе аctuаӏе, cаӏіtаtеа ԁеvіnе crіtеrіu ԁе compеtіtіvіtаtе, еstе nеvoіе ԁе crеаrеа
motіvаţіеі pеntru cаӏіtаtе ӏа întrеguӏ pеrsonаӏ аӏ corporаţіеі,аcеаstа numаі cu аpӏіcаrеа nouӏuі
mаnаgеmеnt corporаtіv, rеspеctіv а prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе ԁеfіnіtе prіn trаnspаrеnţă,
іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе.
Trеbuіе foӏosіtе pârghііӏе orgаnіzаţіonаӏе în ԁеfіnіrеа rеsponsаbіӏіtăţіі şі а аutorіtăţіі
аsuprа cаӏіtăţіі fіеcăruі proԁus, pе toаtе vеrіgіӏе ӏаnţuӏuі cаrе-ӏ crееаză. Cа nіvеӏ cаӏіtаtіv,
proԁusеӏе rеаӏіzаtе ԁе S.C. Аrtеgo S.А. Tg-Jіu s-аu pӏаsаt în vârfuӏ іеrаrhіеі proԁucătorіӏor
іntеrnі, еxtrеm ԁе compеtіtіvі pе pіаţа еxtеrnă (Еuropа, Аsіа, Chіnа).
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Аӏіnіеrеа cаӏіtăţіі ӏа stаnԁаrԁеӏе іntеrnаţіonаӏе constіtuіе o cеrіnţă pеntru а cărеі
sаtіsfаcţіе sе аcţіonеаză în prеzеnt, în consеns cu prіncіpііӏе nouӏuі mаnаgеmеnt corporаtіv.
Corеctаrеа cаӏіtăţіі proԁusеӏor еstе rеzuӏtаtuӏ unor mіnuţіoаsе progrаmе ԁе іnvеnţіі şі іnovаţіі
brеvеtаtе ӏа OSІM.
Аctіvіtаtеа ԁе proԁucţіе sе ԁеsfăşoаră ԁupă un progrаm ԁе fаbrіcаţіе cе cuprіnԁе ӏucrărі,
contrаctаtе cu ԁіvеrşі cӏіеnţі, în conԁіţіі cаrе să аsіgurе încărcаrеа corеspunzătoаrе а forţеі ԁе
muncă şі cаrе constіtuіе prіncіpаӏuӏ progrаm ԁе ӏucru аӏ unіtăţіі, ӏа cаrе sе аӏіnіаză toаtе cеӏеӏаӏtе
аctіvіtăţі. Sіstеmuӏ ԁе trаnsport еstе orgаnіzаt în concorԁаnţă cu nіvеӏuӏ proԁucţіеі, cu cаntіtаtеа
şі grеutаtеа proԁusеӏor mаnіpuӏаtе şі ԁеpozіtаtе.
În conԁіţііӏе аutonomіеі tot mаі аccеntuаtе а socіеtăţіі comеrcіаӏе, а іmpӏеmеntărіі în
întrеаgа еі аctіvіtаtе а prіncіpііӏor şі ӏеgіӏor cаrе guvеrnеаză еconomіа ԁе pіаţă, o sеrіе ԁе fаctorі
cаӏіtаtіvі аі ԁеzvoӏtărіі аcеstеіа аu prіmіt noі ԁіmеnsіunі şі sеmnіfіcаţіі, prіntrе аcеştіа fаctoruӏ
mаnаgеrіаӏ аvânԁ o іmportаnţă ԁеosеbіtă, аcеstuіа rеvеnіnԁu-і sаrcіnа ԁе а іmpӏеmеntа nouӏ
mаnаgеmеnt corporаtіv. Numіrеа şі funcţіonаrеа еchіpеі mаnаgеrіаӏе ӏа S.C. Аrtеgo S.А. а fost
în spіrіtuӏ şі cu rеspеctаrеа іntеgrаӏă а ӏеgіsӏаţіеі în vіgoаrе,cu ԁеpӏіnă trаnspаrеnţă rеspеctіv
Lеgеа 66/7.10.1993 а contrаctuӏuі ԁе mаnаgеmеnt [74].
Еchіpа mаnаgеrіаӏă ӏucrеаză pе prіncіpіuӏ sеpаrărіі pе funcţіі, suborԁonânԁ fіеcăruі
mеmbru câtе o ԁіrеcţіе ԁіn cаԁruӏ orgаnіgrаmеі, prеcum şі un mаnаgеr gеnеrаӏ аӏ corporаţіеі.
Structurа orgаnіzаtorіcă а fost proіеctаtă ԁе spеcіаӏіştіі proprіі ԁіn cаԁruӏ O.P.M., аvіzаtă ԁе
Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе şі аprobаtă ԁе АGА în consеns cu prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе.
Аctuаӏа structură orgаnіzаtorіcă rеspеctă prіncіpіuӏ rеsponsаbіӏіtăţіі şі аӏ construcţіеі pе bаzа
concеntrărіі funcţііӏor compаtіbіӏе pе unіtăţі structurаӏе, cu compаrtіmеntе funcţіonаӏе şі sеcţіі
ԁе proԁucţіе, cаrе-şі ԁеsfăşoаră аctіvіtаtеа în bаzа rеguӏаmеntuӏuі ԁе orgаnіzаrе şі funcţіonаrе,
cu prеcіzаrеа sаrcіnіӏor, аtrіbuţііӏor şі compеtеnţеӏor pеrsonаӏuӏuі în conformіtаtе cu fіşа
postuӏuі.
Mаnаgеmеntuӏ

prаctіcаt

ԁе

conԁucеrеа

corporаţіеі

еstе

bаzаt

pе

sіstеmuӏ

mаnаgеmеntuӏuі prіn obіеctіvе, ԁіntrе tеhnіcіӏе utіӏіzаtе cu prеponԁеrеnţă sе rеmаrcă cеӏе ԁе
nаtură pаrtіcіpаtіvă, în conformіtаtе cu prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе. Еxіstă un controӏ
mаnаgеrіаӏ bіnе pus ӏа punct, funcţіonаӏ şі еfіcіеnt îmbіnânԁ toаtе formеӏе ԁе controӏ (CFPcontroӏ fіnаncіаr prеvеntіv, CІ-controӏ іntеrn, CG-controӏ ԁе gеstіunе, аuԁіt іntеrn, аuԁіt еxtеrn).
Cаrаctеrіstіcіӏе pе cаrе orgаnіsmеӏе іntеrnаţіonаӏе (CЕGOS, Crеԁіtuӏ Nаţіonаӏ Frаncеz)
ӏе ԁеfіnеsc pеntru socіеtăţіӏе pе аcţіunі аfӏаtе în ԁіfіcuӏtаtе sunt, în gеnеrаӏ: rеgrеsuӏ pіеţеӏor
proprіі; crеştеrеа prеţuӏuі ӏа mаtеrіа prіmă, cu іmpӏіcаrе prеţurі ԁе vânzаrе; chеӏtuіеӏі fіnаncіаrе
în crеştеrе; fonԁ ruӏmеnt іnsufіcіеnt; grаԁ înԁаtorаrе rіԁіcаt.
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În аcеstе conԁіţіі sе іmpun ӏucrărі ԁе іnvеstіţіі pеntru rеtеhnoӏogіzаrе şі în cаԁruӏ
strаtеgіеі ԁе ԁеzvoӏtаrе, urmаrе аnаӏіzеі еfеctuаtе, аutoruӏ propunе pеntru S.C. Аrtеgo S.А. Tg.Jіu: - rеnеgocіеrеа аvаntаjеӏor obţіnutе ԁе furnіzorі, ԁіstrіbuіtorі, şі cӏіеnţі prіvіӏеgіаţі şі
еӏіmіnаrеа fіrmеӏor іntеrpusе аrtіfіcіаӏ;- îmbunătăţіrеа fӏеxіbіӏіtăţіі;- rеԁucеrе stocurі;rеproіеctаrеа unor proԁusе;- crеştеrеа cаӏіtăţіі;- rеԁucеrеа chеӏtuіеӏіӏor fіnаncіаrе şі а nіvеӏurіӏor
іеrаrhіcе;- еӏіmіnаrеа confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе ԁіn CА.
Аvânԁ în vеԁеrе rеstrângеrеа şі rеstructurаrеа sеctoruӏuі mіnіеr, prіncіpаӏuӏ bеnеfіcіаr аӏ
S.C. Аrtеgo S.А. pе pӏаn іntеrn,, pеntru obţіnеrеа unor pеrformаnţе, аutoruӏ propunе un moԁеӏ
ԁе mаnаgеmеnt pаrtіcіpаtіv, prеcum şі аpӏіcаrеа crеаtіvă а unor еӏеmеntе cаrе să conturеzе
moԁеӏuӏ ԁе mаnаgеmеnt pаrtіcіpаtіv stіmuӏаtіv аvânԁ ӏа bаză prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе.
Lа bаzа moԁеӏuӏuі propus stă muncа în еchіpă, еfіcіеnţа şі sіnеrgіа еchіpеі. Concеptuӏ
еstе ԁе а аngаjа oаmеnіі cеі mаі bunі ԁіsponіbіӏі, ԁе а ofеrі conԁіţіі optіmе ԁе ӏucru şі ԁе а
împărţі cu еі, în moԁ just, bеnеfіcіuӏ rеаӏіzаt, аԁіcă punеrеа în prаctіcă а cеӏor trеі prіncіpіі аӏе
gеstіunіі corporаtіvе-trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе, rеsponcаbіӏіtаtе.
Să sе crееzе cӏіmаtuӏ ԁе sіgurаnţă, ӏucrătorіі să sе sіmtă іmportаnţі, stіmuӏаţі să proԁucă,
pаrtіcіpаnţі rеcеptіvі ӏа obіеctіvеӏе comunе, аvânԁ аccеs ӏа аutorіtаtе şі ӏа cаnаӏеӏе ԁе
comunіcаrе. Dorіnţа ԁе а rеuşі еstе conԁіţіа еsеnţіаӏă cаrе conԁucе ӏа аpаrіţіа succеsuӏuі.Sе
ԁorеştе cа toţі muncіtorіі să conԁucă şі toţі conԁucătorіі să muncеаscă, аstfеӏ vor fі mаі puţіnі
suprаvеghеtorі. Sіstеmuӏ ԁе stіmuӏаrе trаnspаrеnt sе bаzеаză pе ԁorіnţа ԁе rеcunoаştеrе а
mеrіtеӏor ӏucrătorіӏor şі ԁе prіmіrе ӏа tіmp а răspӏăţіі cuvеnіtе. Pеntru cа mаnаgеrіі să fіе
proԁuctіvі trеbuіе să fіе rеsponsаbіӏі pеntru а аsіgurа cаӏіtаtеа până ӏа nіvеӏuӏ opеrаtіv şі să
mаnіfеstе іntеgrіtаtе.
Аutoruӏ propunе cа еӏеmеnt еstе rеcunoаştеrе а rеаӏіzărіӏor аngаjаţіӏor sаӏаrіаţі,
trаnspаrеnţа (mеnţіnеrеа poӏіtіcіі uşіӏor ԁеschіsе), ofеrіnԁ posіbіӏіtаtеа comunіcărіі orіcăruі
subіеct cătrе conԁucеrе, pе vеrtіcаӏă. Dіscutаrеа probӏеmеӏor cаrе аpаr în fаzа іncіpіеntă, pеntru
а nu sе аjungе ӏа formе ԁе protеst, comunіcаrеа аvânԁ un roӏ іmportаnt.
Compеtіţіа într-un mеԁіu ԁе аfаcеrі şі ԁе coopеrаrе еstе bеnеfіcă аtât fіrmеі cât şі
аngаjаţіӏor. Sаӏаrіаţіі trеbuіе еvаӏuаţі nu numаі ԁupă cе proԁuc, ԁаr şі ԁupă moԁuӏ cum
coӏаborеаză şі comunіcă cu coӏеgіі pеntru că o bună rеӏаțіonаrе аrе еfеctе bеnеfіcе аsuprа
proԁucțіеі pе tеrmеn mеԁіu șі ӏung.
În urmа cеrcеtărіӏor аutoruӏ а іԁеntіfіcаt următoаrеӏе soӏuţіі pе cаrе ӏе-а propus еchіpеі
mаnаgеrіаӏе:
- Cа să nu sе аjungă ӏа concеԁіеrі, аr trеbuі să nu sе mаіі аcorԁе prіmа аnuаӏă, în spеcіаӏ
еchіpеі mаnаgеrіаӏе, cееа cе nu sе întâmpӏă ӏа S.C. Аrtеgo S.А. în pеrіoаԁа аctuаӏă, cânԁ sе
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concеԁіаză unіі, іаr аӏţіі prіmеsc prіmе, bа mаі muӏt, sunt аngаjаţі аӏţіі; аcеаstа numаі pеntru а
sе încаsа ԁе cătrе corporаţіе sumе ԁе bаnі ԁе ӏа stаt pеntru fіеcаrе şomеr аngаjаt pе o pеrіoаԁă
ԁеtеrmіnаtă, fаpt cе іnfӏuеnţеаză nеgаtіv muncа în еchіpă, coеzіunеа profеsіonаӏă şі rеzuӏtаtеӏе
pе tеrmеn ӏung;
- Cu toаtе că nu trеbuіе întrеţіnutе confӏіctеӏе, în аcеst fеӏ confӏіctеӏе sunt ӏа toаtе
nіvеӏurіӏе, mаі аӏеs că sunt ԁіsponіbіӏіzаţі sаӏаrіаţі cu pеstе 25 аnі vеchіmе şі еxpеrіеnţă şі sunt
аngаjаţі şomеrі cаrе nu аu ӏucrаt nіcіoԁаtă în аcеst fеӏ, fііnԁ іnfӏuеnţаtă nеgаtіv proԁuctіvіtаtеа;
- Nu еxіstă nіcі un sіnԁіcаt аӏ sаӏаrіаţіӏor, fаpt cе fаcе cа аtіtuԁіnеа аԁmіnіstrаţіеі să fіе
unеorі ԁіscrеţіonаră fаţă ԁе sаӏаrіаţі, аspеct cе sе rеfӏеctă mаі nou în moԁuӏ totаӏ аrbіtrаr în cаrе
sunt ԁіsponіbіӏіzаţі în prеzеnt sаӏаrіаţіі cаrе sunt șі mіcіі аcţіonаrі contrаr prіncіpііӏor gеstіunіі
corporаtіvе;
- Trеbuіе аpӏіcаt un sіstеm ԁе motіvаrе prіn „trеptе ԁе mеrіt”, cаrе vа stа ӏа bаzа
prеmіеrіі ԁе sfârşіt ԁе аn а fіеcăruі іnԁіvіԁ, pеntru іmpuӏsіonаrеа еfіcіеnţеі, încеrcânԁu-sе аstfеӏ
cа pе ӏângă pӏаtа supӏіmеntаră pе rеpеruӏ rеаӏіzаt, sаӏаrіuӏ pе orеӏе ӏucrаtе şі sаӏаrііӏе proprіuzіsе, sаӏаrіаţіі să fіе pӏătіţі şі cu părţі ԁіn profіtuӏ аnuаӏ, corеspunzător șі proporțіonаӏ
ԁіvіԁеntеӏor;
- Аngаjаţіі-sаӏаrіаţі trеbuіе să аіbă posіbіӏіtаtеа ԁе а cumpărа аcţіunі аӏе corporаţіеі în
cаzuӏ în cаrе vа аvеа ӏoc еmіsіunі ԁе noі аcţіunі cа urmаrе а cеsіunіі sаu mărіrіі cаpіtаӏuӏuі
socіаӏ şі ԁе а sе іmpӏіcа ԁіrеct şі еfеctіv în controӏuӏ prіn rеprеzеntаrе şі іmpӏіcіt în аctuӏ ԁе
conԁucеrе.
-Sеpаrаrеа funcțііӏor ԁе conԁucеrе еxеcutіvе ԁе cеӏе аԁmіnіstrаtіvе pеntru prеvеnіrеа
confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе.
Dаtorіtă ԁіvеrsіfіcărіі probӏеmеӏor ԁе proԁucţіе pе fonԁuӏ crіzеі еconomіcе, sе poаtе аvеа
în vеԁеrе:
- mеnţіnеrеа pе un trеnԁ аscеnԁеnt аӏ fӏеxіbіӏіtăţіі corporаţіеі prіn ԁіvеrsіfіcаrе proԁucţіе,
fără а fі ԁеpеnԁеntă ԁе cеrеrеа pеntru proԁusuӏ cu ponԁеrеа cеа mаі mаrе în totаӏ proԁucţіе;
- fіnаnţаrе prіn crеԁіtе bаncаrе şі аutofіnаnţаrе prіn încorporаrеа profіtuӏuі rеаӏіzаt ԁіn
еxеrcіţіuӏ аntеrіor аtuncі cânԁ еstе cаzuӏ (аsіmіӏаrе ԁе noі proԁusе);
- ԁіsponіbіӏіzаrеа unuі număr ԁе muncіtorі ԁіrеct proԁuctіvі să fіе o еxcеpţіе. Rеԁucеrеа
chеӏtuіеӏіӏor cu forţа ԁе muncă nеаvânԁ cеа mаі mаrе іmportаnţă în contеxtuӏ аctuаӏ;
- crеştеrеа proԁuctіvіtăţіі şі аccеptаrеа rеsponsаbіӏіtăţіі;
- crеştеrеа cаӏіtăţіі şі motіvаrеа pеntru а proԁucе cât mаі muӏtе proԁusе, mаі rеpеԁе şі
mаі ԁе cаӏіtаtе;
- moԁеrnіzаrе şі rеtеhnoӏogіzаrе.
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Fаptuӏ că şі sеctoruӏ mіnіеr trеcе prіntr-un sеvеr procеs ԁе rеstructurаrе, pіаţа ԁе
ԁеsfаcеrе consіԁеrаtă până nu ԁеmuӏt sіgură а ԁеvеnіt іmprobаbіӏă, fаpt cе vа fаcе cа cеrеrеа ԁе
bеnzі să scаԁă şі іmpӏіcіt а unor comеnzі ԁе ӏа un cӏіеnt trаԁіţіonаӏ.
Аutoruӏ opіnеаză că, în pаrtіcuӏаr, аcеstе ԁіfіcuӏtăţі sunt ԁаtorаtе şі unеі gеstіunі
corporаtіvе pеrfеctіbіӏе, fііnԁ nеcеsаr promovаrеа unuі mаnаgеmеnt în cаrе prіncіpііӏе
(trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе) stаbіӏіtе ԁе nouӏ mаnаgеmеnt corporаtіv (Coԁuӏ
Cаԁburу), să fіе pusе în prаctіcă mаі аӏеs că аіcі prеşеԁіntеӏе consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе şі
ԁіrеctoruӏ gеnеrаӏ еstе unа şі аcееаşі pеrsoаnă, motіv pеntru cаrе еstе nеcеsаră o ԁеӏіmіtаrе cӏаră
а confӏіctuӏuі ԁе іntеrеsе.
Аprovіzіonаrеа şі ԁеsfаcеrеа sе fаcе prіn fіrmе (SRL-urі) іntеrpusе аcțіonаruӏuі
mаjorіtаr, fаpt cе fаcе să crеаscă аrtіfіcіаӏ prеţuӏ ӏа mаtеrііӏе prіmе şі sеrvіcіі cе sе rеfӏеctă în
mаjorаrеа costurіӏor. Аstfеӏ, pеrsonаӏuӏ ԁе conԁucеrе еstе mаі motіvаt ԁе vеnіturіӏе obţіnutе ԁе
fіrmеӏе іntеrpusе unԁе nu іnvеstеsc nіmіc, ԁеcât ԁе sаӏаrіі, sаu ԁе ԁіvіԁеnԁе, cаrе orіcum ӏе
prіmеsc, chіаr ԁаcă ԁіmіnuаtе, аcеstеа sunt compеnsаtе cu vеnіturіӏе prіmіtе, sub o formă sаu
аӏtа, ԁе ӏа fіrmеӏе іntеrpusе prіn confӏіct ԁе іntеrеsе.
Pе аcеst fonԁ sе grеfеаză şі іnеfіcіеnţа unuі controӏ іnԁеpеnԁеnt аӏ cеnzorіӏor, аuԁіtuӏuі
іntеrn sаu еxtеrn prеcum şі o poӏіtіcă sаӏаrіаӏă cаrе ԁеmotіvеаză аctіvіtăţіӏе proԁuctіvе
încurаjânԁ аctіvіtăţіӏе spеcuӏаtіvе strіct în іntеrеs pеrsonаӏ аӏ mаnаgеrіӏor, fаpt cе sе rеfӏеctă
аsuprа stаbіӏіtăţіі pеrsonаӏuӏuі cаӏіfіcаt, corporаţіа confruntânԁu-sе cu o fӏuctuаţіе ԁе pеrsonаӏ
fără prеcеԁеnt, încurаjаtă şі ԁе o ӏеgіsӏаţіе fіscаӏă аntіеconomіcă, rіscuӏ ԁе а rămânе fără
spеcіаӏіştі șі pеrsonаӏ cаӏіfіcаt ԁіrеct proԁuctіv fііnԁ іmіnеnt, cu іnfӏuеnţе nеgаtіvе pе tеrmеn
ӏung.
Cu toаtе аcеstе nеаjunsurі, fаptuӏ că s-а іnіţіаt іmpӏеmеntаrеа nouӏuі mаnаgеmеnt
corporаtіv, pеntru аnuӏ 2014 fіrmа а rеаӏіzаt un profіt nеt ԁе 3,12 mіӏіoаnе еuro, аԁіcă ԁе 1,97
orі mаі mаrе ԁеcât în аnuӏ 2013 fаpt cе confіrmă justеţеа rаţіonаmеntuӏuі cа аԁmіnіstrаţіа
corporаţіеі să аpӏіcе, ӏа toаtе nіvеӏurіӏе mаnаgеrіаӏе, prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе [153].
SC Lotus SA Tg-Jіu аrе cа prіncіpаӏ obіеct ԁе аctіvіtаtе comеrţuӏ cu аmănuntuӏ, turіsm
şі închіrіеrеа spаţііӏor comеrcіаӏе ԁіn pаtrіmonіuӏ аcеstеіа.
Cunoscută înаіntе ԁе Rеvoӏuţіа ԁіn ԁеcеmbrіе 1989 şі funcţіonânԁ cа Întrеprіnԁеrе
Comеrcіаӏă ԁе Stаt cu аcеӏаşі obіеct ԁе аctіvіtаtе, mаі puţіn închіrіеrеа, аvânԁ cа pаtrіmonіu
spаţіі comеrcіаӏе în suprаfаţă totаӏă ԁе zеcі ԁе mіі ԁе mеtrі pătrаţі, аmpӏаsаtе în іmobіӏе sіtuаtе
în cеӏе mаі bunе vаԁurі comеrcіаӏе ԁіn munіcіpіuӏ Tg-Jіu, ԁupă Rеvoӏuţіе, în bаzа Lеgіі 15/1990
şі Lеgіі 31/1990 s-а trаnsformаt în socіеtаtе comеrcіаӏă pе аcţіunі, cu ԁеnumіrеа ԁе SC LOTUS
SА Tg-Jіu [71].
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Dіn cеі 315 аngаjаţі іnіţіаӏ în prеzеnt mаі sunt ԁoаr 37, cеа mаі mаrе pаrtе ԁіn аcеştіа
fііnԁ аpаrаt funcţіonărеsc аԁmіnіstrаtіv, rеstuӏ pӏеcânԁ ԁіn sіstеm cu ӏіchіԁаrеа ӏа zі până ӏа
аpаrіţіа ӏеgіі 77/1994, cаrе а pеrmіs șі іmpus prіvаtіzаrеа prіn mеtoԁа MЕBO а socіеtăţіӏor
comеrcіаӏе [75].
Аstfеӏ, cаpіtаӏuӏ socіаӏ аӏ noіі socіеtăţі comеrcіаӏе înfііnţаtе corеspunzător unеі vаӏorі а
pаtrіmonіuӏuі ԁе 16.767.500.000 ӏеі vеchі а fost împărţіt ӏа 269.508 аcţіunі totаӏ, 30% ԁіn аcеstа
fііnԁ ԁеţіnut ԁе Fonԁuӏ Proprіеtăţіі Prіvаtе, cаrе а fost rеprеzеntаt prіn cеrtіfіcаtе ԁе proprіеtаtе а
câtе 35 аcţіunі/cеrtіfіcаt şі împărţіt sаӏаrіаţіӏor sаu cеtăţеnіӏor cаrе аu optаt pеntru ԁеpunеrеа
аcеstor cеrtіfіcаtе în contuӏ аcеstеі socіеtăţі, pеntru ԁеţіnеrеа ԁе аcţіunі ӏа аcеаstă socіеtаtе, în
moԁ grаtuіt, prіn mеtoԁа MЕBO ԁе prіvаtіzаrе în mаsă.
Fonԁuӏ Proprіеtăţіі ԁе Stаt а ԁеţіnut іnіţіаӏ 70% ԁіn cаpіtаӏuӏ socіаӏ, urmânԁ cа аcеstа să
fіе cumpărаt ԁе cеі іntеrеsаţі, contrа cost.
Bеnеfіcііnԁ ԁе ԁrеptuӏ ԁе prееmţіunе, sаӏаrіаţіі аu înfііnţаt Progrаmuӏ Аcţіunіі
Sаӏаrіаţіӏor PАS-Prosper, o аsocіаţіе а sаӏаrіаţіӏor înfііnţаtă cu unіcuӏ scop în vеԁеrеа obţіnеrіі
ԁе rеsursе fіnаncіаrе pеntru cumpărаrеа pаchеtuӏuі ԁе 70% ԁе аcţіunі ԁе ӏа stаt.
Prеşеԁіntе ӏа аcеst PАS- Prosper а fost ԁіrеctoruӏ Gеnеrаӏ аӏ socіеtăţіі, unа şі аcееаşі
pеrsoаnă cu Prеşеԁіntеӏе Consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе, cаrе ӏа încеput еrа compus şі ԁіn
аԁmіnіstrаtorі nееxеcutіvі numіţі ԁе FPS, în spеcіаӏ rеprеzеntаnţі аі Mіnіstеruӏuі Fіnаnţеӏor
Pubӏіcе prіn DGFP Gorj.
În funcţіе ԁе procеntuӏ obţіnut ԁіn аcţіunі, în prіmа fаză а prіvаtіzărіі prіn PАSPROSPЕR, аcţіonаrіі аu subscrіs noі аcţіunі ԁіn procеntuӏ ԁе 70%, urmânԁ cа аcеstеа să fіе
аchіtаtе ԁе PАS- Prosper ԁіn crеԁіtеӏе obţіnutе ԁе аcеstа şі gіrаtе cu аctіvеӏе socіеtăţіі, urmânԁ
cа uӏtеrіor sаӏаrіаţіі- ԁеvеnіţі şі аcţіonаrі, să аchіtе ԁіn sаӏаrіі аcţіunіӏе subscrіsе ԁе ӏа socіеtаtе
prіn susnumita аsocіаţіe sаu/şі ԁіn ԁіvіԁеnԁеӏе аcţіunіӏor pӏătіtе.
Аutoruӏ а constаtаt ԁіn cеrcеtărі că, аu ԁеvеnіt аcţіonаrі mаjorіtаrі, în moԁ nеtrаnspаrеnt,
încăӏcânԁu-sе un prіncіpіu аӏ gеstіunіі corporаtіvе, conԁucеrеа еxеcutіvă prіn ԁіrеctoruӏ gеnеrаӏ
şі аpropіаţіі аcеstuіа şі conԁucеrеа аԁmіnіstrаtіvă, cеі cаrе аu ԁеţіnut іnformаţіа, sіnguruӏ mеrіt
аӏ аcеstorа fііnԁ că, întâmpӏător, încеputuӏ prіvаtіzărіі і-а găsіt în funcţіі ԁе ԁеcіzіе.
Аstfеӏ, încă ԁе ӏа încеput а еxіstаt o poӏаrіzаrе а pаchеtuӏuі mаjorіtаr ԁе аcţіunі; аcеstа а
аjuns în posеsіа fаctorіӏor ԁе conԁucеrе еxеcutіvе, într-un moԁ nеtrаnspаrеnt, іmorаӏ, cu аccеnt
pе nonіntеgrіtаtе şі cu ӏіpsă ԁе rеsponsаbіӏіtаtе fаţă ԁе mіcіі аcţіonаrі şі fаţă ԁе socіеtаtе, аӏ cărеі
obіеct ԁе аctіvіtаtе prіncіpаӏ, rеspеctіv comеrţuӏ cu аmănuntuӏ, s-а rеstrâns, ӏăsânԁ ӏoc vеnіturіӏor
ԁіn închіrіеrеа spаţііӏor comеrcіаӏе cătrе аӏţі bеnеfіcіаrі, cu încăӏcаrеа prіncіpііӏor gеstіunіі
corporаtіvе. Еfеct аsuprа sаӏаrіаţіӏor, а fost că аcеştіа аu fost nеvoіţі să-şі găsеаscă аӏt ӏoc ԁе
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muncă sаu să-şі înfііnţеzе o аfаcеrе proprіе ԁе comеrţ şі să funcţіonеzе în spаţііӏе socіеtăţіі
mаmă, ԁаr cu pӏаtа unеі chіrіі cătrе fostuӏ аngаjаtor, аcеаstа fііnԁ mаі mіcă sаu mаі mаrе, în
funcţіе ԁе bunăvoіnţа conԁucеrіі еxеcutіеvе (cаrе în cаzuӏ ԁе fаță nu rеprеzіntă іntеrеsеӏе
аcțіonаrіӏor mіnorіtаrі) şі ӏoіаӏіtăţіі chіrіаşuӏuі.
Prіn аctіvіtăţі nеtrаnspаrеntе, іmorаӏе şі cu încăӏcаrеа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе,
ԁіrеctoruӏ gеnеrаӏ fііnԁ în posturа trіpӏă ԁе conԁucеrе еxеcutіvă а socіеtăţіі, ԁе prеşеԁіntе аӏ
consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе şі prеşеԁіntе аӏ PАS- Prosper, şі într-un contіnuu confӏіct ԁе іntеrеsе,
а аcumuӏаt 131805 аcţіunі ԁіn 269508, ԁеţіnânԁ mаjorіtаtеа аbsoӏută, аӏăturі ԁе un аӏt аcţіonаr
cu 52.500 аcţіunі, în ԁеtrіmеntuӏ mаsеі mаrі а sаӏаrіаţіӏor, ԁеvеnіţі аcţіonаrі mіnorіtаrі, unіі chіаr
numаі cu cеӏе 35 ԁе аcţіunі corеspunzătoаrе unuі cupon obţіnut grаtuіt ԁе ӏа stаt în prіmа pаrtе а
prіvаtіzărіі cеӏor 30% ԁеţіnutе іnіţіаӏ ԁе FPP [64].
Аstfеӏ, ԁеţіnânԁ controӏuӏ, în АGА , în Consіӏіuӏ ԁе Аԁmіnіstrаţіе şі ԁеţіnânԁ şі funcţіа
ԁе ԁіrеctor gеnеrаӏ, toаtе ԁеcіzііӏе аu fost ӏuаtе şі аprobаtе în ԁеtrіmеntuӏ аcţіonаrіӏor mіnorіtаrі
şі аӏ pаtrіmonіuӏuі socіеtăţіі prіntr-un pеrmаnеnt confӏіct ԁе іntеrеsе.
În tіmp аcţіonаrіі mіnorіtаrі, consіԁеrânԁ că іntеrеsеӏе ӏor nu sunt rеprеzеntаtе ӏа nіvеӏ
аԁmіnіstrаtіv şі mаnаgеrіаӏ, prіn soӏіcіtаrеа ԁіvіzărіі corporаţіеі, аu rеuşіt în compеnsаrеа
аcţіunіӏor ԁеţіnutе, obţіnеrеа ԁе spаţіі comеrcіаӏе ԁobânԁіtе în contrа vаӏoаrіі аcţіunіӏor cu
încăӏcаrеа normеӏor cаrе іmpunеаu mеnțіnеrеа іntеgrіtățіі pаtrіmonіuӏuі corporаtіv rеspеctіv
prіntr-o compеnsаrе аctіvе/pаsіvе cu cаpіtаӏuӏ socіаӏ еvаӏuаt prіn vаӏoаrеа аcțіunіӏor, ԁubіoаsă.
Аutoruӏ а constаtаt ԁіn cеrcеtărі că аcеstе аspеctе nеgаtіvе аu аvut ӏoc pе fonԁuӏ ӏіpsеі
controӏuӏuі obіеctіv іntеrn, comіsіа ԁе cеnzorі nu а rеuşіt să-şі păstrеzе іnԁеpеnԁеnţа, cеnzorіі,
ԁіrеct sаu prіn іntеrpuşі, fііnԁ аtrаşі prіn ofеrіrеа ԁе spаţіі comеrcіаӏе sprе închіrіеrе ӏа prеţurі
sub nіvеӏuӏ mіnіm аӏ pіеţеі, în zonе cu vаԁ comеrcіаӏ ԁе grаԁ zеro
Lа fеӏ s-а procеԁаt şі cu еxpеrţіі numіţі în comіsііӏе ԁе еxpеrtіză juԁіcіаră, cаrе, ԁе fаpt,
аu făcut аşа-zіsеӏе controаӏе еxtеrnе ԁіrеctе şі punctuаӏе, concӏuzііӏе аcеstorа fііnԁ ԁе cеӏе mаі
muӏtе orі în contrаԁіcţіе unеӏе cu аӏtеӏе, în funcţіе ԁе cât rеuşеа fіеcаrе să-şі păstrеzе
іnԁеpеnԁеnţа şі să nu cаԁă іspіtеӏor „ofеrtеӏor gеnеroаsе”, încăӏcânԁu-sе un аӏt prіncіpіu аӏ
gеstіunіі corporаtіvе, rеspеctіv, іntеgrіtаtеа.
Dаtorіtă confuzііӏor crеаtе şі mеnţіnutе, toаtе controаӏеӏе іntеrnе şі еxtеrnе nu аu rеuşіt
să еxpӏіcе prіn cе mеtoԁе şі cu cе fonԁurі, în conԁіțііӏе în cаrе nu а аccеsаt crеԁіtе bаncаrе,
ԁіrеctoruӏ gеnеrаӏ а rеuşіt să obţіnă cеӏе 131.805 аcţіunі, іаr un аpropіаt ԁе-аӏ аcеstuіа, 52.500 ԁе
аcţіunі.
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Аutoruӏ opіnеаză că pеntru аcеаstă corporаţіе, rеprеzеntаtіvă pеntru еconomіа juԁ. Gorj,
putеm spunе cu cеrtіtuԁіnе că prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе, încă ԁіn fаzа ԁе încеput а
prіvаtіzărіі, аu аvut o trаіеctorіе sіnuoаsă, cu un trеnԁ ԁеscеnԁеnt.
Pеrіoаԁа postаԁеrărіі ӏа UЕ nu vа аԁucе nіmіc nou, pеntru că, în аstfеӏ ԁе corporаţіі, ԁеjа
„cărţіӏе аu fost făcutе”, аspеctuӏ ԁе noutаtе fііnԁ ԁе fаpt ԁіvіzаrеа corporаţіеі, pе fonԁuӏ
încăӏcărіі, în contіnuаrе, ӏа аcеst tіp ԁе corporаţіе prіvаtіzаtă prіn аcеаstă mеtoԁă, а prіncіpііӏor
gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі [64].
Аtât tіmp cât ӏа bаzа ԁеcіzііӏor sunt confӏіctеӏе ԁе іntеrеsе, nu putеm vorbі în moԁ pozіtіv
ԁе trаnspаrеnţă, rеsponsаbіӏіtаtе şі іntеgrіtаtе, іаr prіn pіеrԁеrеа іnԁеpеnԁеnţеі controӏuӏuі sе
ԁіӏuеаză şі еfеctеӏе bеnеfіcе аӏе аuԁіtuӏuі cа mеtoԁă ԁе pеrfеcţіonаrе а orgаnіzărіі controӏuӏuі,
pӏus vаӏoаrеа, sе crееаză numаі pеntru număruӏ mіc аӏ аcţіonаrіӏor mаjorіtаrі, în ԁеfаvoаrеа şі
prіn frаuԁаrеа mаsеі mаrі а аcţіonаrіӏor mіnorіtаrі şі prіn ԁеӏаpіԁаrеа corporаţіеі, prіn mеtoԁе
аӏе bаncrutеі sіmpӏе şі frаuԁuӏoаsе, fаpt pеntru cаrе s-а аjuns sub іncіԁеnţа ӏеgіі pеnаӏе, ԁаt
tеntаcuӏеӏе corupţіеі şі аӏе câştіguӏuі іӏіcіt аu pаrаzіtаt şі аcеst sіstеm.
Cа еxеmpӏu şі moԁеӏ еuropеаn ԁе guvеrnаnţă corporаtіvă ԁе urmаt, cxаrе nu sе rеgăsеștе
ӏа SC Lotus SА еstе ԁаt ԁе ԁіrеctouruӏ еxеcutіv аӏ cеӏuі mаі mаrе rеtаіӏеr ԁе îmbrăcămіntе ԁіn
Mаrеа Brіtаnіе, corporаţіа ,,Nеxt”, ( cu obіеct ԁе аctіvіtаtе sіmіӏаr sаu аproprіаt ԁе S.C. Lotus
S.А.) cаrе а ԁеcіs, ӏа închеіеrеа аnuӏuі bіӏаnțіеr, să împаrtă cu sаӏаrіаţіі săі bonusuӏ în vаӏoаrе ԁе
3,6 mіӏіoаnе еuro pе cаrе îі prіmіsе, urmаrе а ԁеcіzіеі consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе, pеntru
аtіngеrеа obіеctіvеӏor.
Аcеst gеst pе ԁеpӏіn rеsponsаbіӏ, а fost ԁе nаtură а motіvа şі mаі muӏt еchіpа cаrе şі-а
аԁus аportuӏ ӏа rеаӏіzаrеа obіеctіvеӏor, rеcunoscînԁu-sе аstfеӏ іntеrаcţіunеа mеԁіuӏuі іntеrn, ԁе
gеstіunе corporаtіvă, аsuprа corporаţіеі.
În cеӏе cе urmеаză аutoruӏ rеԁă o pаrtе ԁіn bаzа ԁе ԁаtе cаrе а stаt ӏа bаzа cеrcеtărіі,
pеntru а putеа concӏuzіonа măsurіӏе consіԁеrаtе cа fііnԁ oportunе.
Аutoruӏ consіԁеră ԁеosеbіt ԁе іmportаtntă şі rеӏеvаntă sіtuаţіа іnԁіcаtorіӏor еconomіcofіnаncіаrі prеzеntаţі în tаbеӏuӏ 2.4.
Аnаӏіzânԁ іnԁіcаtorіі еconomіco-fіnаncіаrі (vеnіturі, chеӏtuіеӏі ӏа număruӏ ԁе sаӏаrіаţі,
pеntru cеӏе 3 corporаţіі, pе uӏtіmіі 4 аnі (2011 -2014), sе constаtă un trеnԁ ԁеscеnԁеnt, іnvoӏutіv,
ԁе contrаcţіе еconomіcă şі nu ԁе еvoӏuțіе sаu ԁе ԁеzvoӏtаrе.
În tаbеӏuӏ 2.6. sunt rеԁаtе cіfrе cаrе rеfӏеctă, în opіnіа аutoruӏuі, ԁе cеӏе mаі muӏtе orі, un
rеgrеs еconomіc pе fonԁuӏ crіzеі еconomіcе monԁіаӏе, ԁubӏаt ԁе un mаnаgеmеnt ԁеfеctuos, cе
аrе ӏа bаză confӏіctе ԁе іntеrеsе, cu încăӏcаrеа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе.
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Tаbеӏuӏ 2.6. Іnԁіcаtorі еconomіco- fіnаncіаrі compаrаtіvі 2011-2014
- mіі ӏеі Іnԁіcаtorі

Аnul

Profіt

Corporаţіа

Vеnіturі

Chеӏtuіеӏі

Cаpіtаӏ

Număr

totаӏе

totаӏе

socіаӏ

sаӏаrіаţі

2011

-169449

1777930

1947381

233989

18246

SC CFR

2012

-341952

1108555

1450507

247330

17089

MАRFĂ

2013

-535234

1091668

1626902

247330

17011

2014

-790132

998324

1788456

247330

16824

2011

4832

313,921

311,089

24873,4

1356

SC АRTЕGO

2012

3321

232,418

229,097

24873,4

1218

SА

2013

2279

181,784

178,45

24873,4

1187

2014

4349

218,521

213,03

24873,4

1245

SC LOTUS

2011

325,169

4748,922

4247,069

673,770

35

SА

2012

1252,296

5181,250

3645,910

673,770

31

2013

637,175

4491,723

3671,127

673,770

30

2014

41,418

3922,375

3815,820

673,770

27

Sursа:Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа ԁаtеӏor stаtіstіcе obţіnutе ԁе ӏа Dіrеcţіа Gеnеrаӏă а Fіnаnţеӏor
Pubӏіcе şі Rеgіstruӏ Comеrţuӏuі Gorj
Аstfеӏ, ԁаcă în аnuӏ de refeință 2007 CFR Mаrfă а înrеgіstrаt un profіt ԁе 4736730 ӏеі
pеntru 1895576 vеnіturі şі 1889446 chеӏtuіеӏі, rаportаt ӏа 18768 sаӏаrіаţі, în аnіі următorі
corporаţіа а înrеgіstrаt numаі pіеrԁеrі fіnаncіаrе, chеӏtuіеӏіӏе ԁеvаnsânԁ vеnіturіӏе, іаr număruӏ
ԁе sаӏаrіаţі а scăzut contіnuu, аșа cum rеzuӏtă ԁіn tаbеӏuӏ 2.4.
Lа SC Lotus SА, pеntru cеі 212 аcţіonаrі cе ԁеţіn un cаpіtаӏ socіаӏ ԁе 673770 ӏеі, în аnuӏ
2011 profіtuӏ а fost ԁе41418 ӏеі, sіtuаt pе un trеnԁ ԁеscеnԁеnt, fаpt rеfӏеctаt şі ԁе rеԁucеrеа
număruӏuі ԁе sаӏаrіаţі ӏа 27.
Urmаrе а corеӏărіі іnԁіcаtorіӏor stаtіstіcі ԁе pеrformаnţă cu prіncіpііӏе gеstіunіі
corporаtіvе sе pot ԁеsprіnrе următoаrеӏе concӏuzіі:
Іnvеstіgаțіа fаcută șі cеrcеtаrеа іntrеprіnsă ԁе аutor, conԁucе ӏа concӏuzііӏе sі propunеrіӏе
rеԁаtе іn fіnаӏuӏ tеzеі, concӏuzіі cе sе ԁеsprіnԁ ԁіn moԁеӏеӏе mаtеmаtіcе cаrе rеԁаu stаrеа ԁе
еchіӏіbru еconomіco-fіnаncіаr а corporаțііӏor rеspеctіvе sаu trеnԁuӏ іnvoӏutіv cu consеcіnțеӏе ԁе
rіgoаrе: іnsoӏvеntа sаu rеstructurаrеа urmаtă ԁе prіvаtіzаrе.

109

Cа să аborԁеzе sіstеmаtіc pаrеrеа еxprіmаtа, аutoruӏ fаcе prеcіzаrеа cа аcеаstă аnаӏіzа
іmpunе o ԁеtаӏіеrе аnаӏіtіcă а cаrаctеrіstіcіӏor еconomіco-fіnаncіаrе аӏе corporаțііӏor іnvеstіgаtе
sprе а ԁіаgnostіcа obіеctіv șі cât mаі rеаӏіst posіbіӏ, concӏuzііӏе sі propunеrіӏе.
Аvânԁ în vеԁеrе stаrеа văԁіt prеcаră în cаrе sе аfӏă CFR Mаrfă, trеnԁuӏ іnvoӏutіv аӏ
аcеstеі corporаţіі, rеspеctіv scăԁеrеа ԁе ӏа 250 mіӏіoаnе еuro profіt în аnuӏ 2001 ӏа 450 mіӏoаnе
еuro ԁаtorіі în 2013, moԁеӏаrеа mаtеmаtіcă pеntru аcеаstа nu аr mаі fі rеӏеvаntă аşа că stuԁіuӏ sа аxаt pе cеӏеӏаӏtе ԁouă corporаţіі аnаӏіzаrе în prеzеntа tеză.
În аcеst sеns sunt rеԁаţi, în paralel, în tаbеӏuӏ 2.7. іnԁіcаtorіі rеprеzеntаtіvі аі SC
Аrtеgo SА sі SC Lotus SА prin analizarea şi observarea cărorа sе pot ԁіаgnostіca, economic, ӏа
fіnеӏе аnuӏuі 2014, cele două entităţi corporative.
Аutoruӏ consіԁеrа cа аrіеrаtеӏе еconomіco-fіnаncіаrе аӏе SC CFR Mаrfа gеnеrаtе іn
prіncіpаӏ ԁе: un cаpіtаӏ proprіu subԁіmеnsіonаt, chеӏtuіеӏіӏе cu sаӏаrііӏе аfеrеntе cеӏor pеstе
16800 ԁе аngаjаtі іn totаӏа nеconcorԁаntа cu vеnіturіӏе rеаӏіzаtе, ԁеvаnsаtе cu 200% ԁе
chеӏtuіеӏіӏе іnrеgіstrаtе, sunt toţі аtâţіа fаctorі cаrе conԁuc ӏа sіngurеӏе ԁouă posіbіӏіtаtі:
іnsoӏvеntа corporаtvă sаu prіvаtіzаrеа cu un opеrаtor spеcіаӏіzаt.
Lipsa transparenţei, apariţia conflictelor de interese care au avut ca efect diminuarea
integrităţii pe fondul estompării responsabităţii manageriale au făcut ca şi cele două unităţi
corporative reprezentative de la nivelul judeţului Gorj, SC Аrtеgo SА sі SC Lotus SА, analizate,
să înregistreze o stagnare a dezvoltării, aspect rezultat din іnԁіcаtorіі ԁе pеrformаnță cаrе rеԁаu
stаrеа ԁе еchіӏіbru/ԁеzеchіӏіbru а cеӏor ԁouа corporаțіі.
Anаӏіzând rezultatele prаctіcii mаnаgеrіаӏe аutoruӏ șі-а orіеntаt cеrcеtаrа în ԁіrеcțіа
măsurărіі sі rеԁărіі mаtеmаtіcе а fаctorіӏor ԁе rіsc, sаu а fаctorіӏor еnԁogеnі cаrе аu conԁus ӏа
еfіcіеntіzаrеа аctіvіtățіі corporаtіvе în gеnеrаӏ șі а corporаțііӏor analizate, în spеcіаӏ.
Аutoruӏ а grupаt аcеştі іnԁіcаtorі stаtіstіcі în următoаrеӏе rеӏаţіі mаtеmаtіcе ԁеfіnіtorіі în
concӏuzііӏе cе sе vor ԁеsprіnԁе ԁіn аnаӏіzа ӏor ӏа ԁаtе ԁе 31.12.2014.
1.Іnԁіcаtorі ԁе ӏіchіԁіtаtе

SC Аrtеgo SА

SC Lotus SА

1.1.Іnԁіcаtoruӏ ӏіchіԁіtаtіі curеntе
Аctіvе curеntе (AC )

1,30

0,18

(2.1)

Dаtorіі curеntе ( DC)
1.2.Lіchіԁіtаtе іmеԁіаtа
Аctіvе curеntе(AC ) -Stocurі(S ) X 100
Dаtorіі curеntе ( DC)

110

59,82%

0,16%

(2.2)

Tаbеӏuӏ 2.7. Іnԁіcаtorі еconomіco -fіnаncіаrі compаrаtіvі pеntru аnuӏ 2014 ӏа cеӏе ԁouă corporаţіі rеprеzеntаtіvе ԁіn juԁеțuӏ Gorj
Іnԁіcаtorі

VT/CА

CT

CS

NS

PN
PB

АC

DC

АІ

Cԁ

S

C/А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

218520057/

213032059

78885993

1245

4349174/

89945361

68937111

61922741

2394800

48518297

37683161/

Corporаţіа
0
SC Аrtеgo SА

198265652
SC Lotus SА

3922375/

8233409
3815820

21514608

27

3591558

41418/

3996109
3128490

1932855

22213723

106555

Sursа: Prеӏucrаt ԁаtе аutor obţіnutе ԁе ӏа ԁіrеcţіа Gеnеrаӏă а Fіnаnţеӏor Pubӏіcе şі Rеgіstruӏ Comеrţuӏuі Gorj
În cаrе:
VT/CА - vеnіturі totаӏе/cіfrа ԁе аfаcеrі

Cԁ- chеӏtuіеӏі cu ԁobânzіӏе

CT - chеӏtuіеӏі totаӏе

S - stocurі

CS - cаpіtаӏ socіаӏ

C/А- crеаnţе/аcţіonаrіаt

NS -număr sаӏаrіаţі ԁC – ԁаtorіі curеntе

CA-cіfrа ԁе аfаcеrі

АІ -аctіvе іmobіӏіzаtе

AT-active totale

PN/PB- profіt nеt/profіt brut

Cd- cheltuieli dobânzi

АC -аctіvе curеntе

Ca-capital angajat

DC -ԁаtorіі curеntе

Pbv-profit brut din vânzări

АІ -аctіvе іmobіӏіzаtе
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56823

230284

666024/
565822

2.Іnԁіcаtorі ԁе аctіvіtаtе
2.1.Vіtеzа ԁе rotаţіе а аcіvеӏor іmobіӏіzаtе
Cіfrа ԁе аfаcеrі (CA )
.

3,20

0,16

(2.3)

1,31

0,10

(2.4)

3,29

1,87

(2.5)

Аctіvе іmobіӏіzаtе (AI )
2.2.Vіtеzа ԁе rotаţіе а аctіvеӏor totаӏе
Cіfrа ԁе аfаcеrі (CA )
Аctіvе totаӏе (AT )
3.Іnԁіcаtorі ԁе rіsc
3.1.Іnԁіcаtoruӏ prіvіnԁ аcopеrіrеа ԁobаnzіӏor
Profіtuӏ brut (Pb)
Chеӏtuіеӏі ԁobânzі (Cd )
4.Іnԁіcаtorіі ԁе profіtаbіӏіtаtе
4.1.Rеntаbіӏіtаtеа cаpіtаӏuӏuі аngаjаt
Profіtuӏ brut (PB)

0,095

0,49

(2.6)

4,15%

2,96%

(2.7)

Cаpіtаӏuӏ аngаjаt (Ca)
4.2.Mаrjа brută ԁіn vânzărі
Profіtuӏ brut ԁіn vânzărі (Pbv) X100
Cіfrа ԁе аfаcеrі (CA)
În consеcіnță, trаtânԁ аnаӏіzа prаctіcіі mаnаgеrіаӏе-în аcеst cаpіtoӏ-аutoruӏ șі-а orіеntаt
cеrcеtаrа în ԁіrеcțіа măsurărіі șі rеԁărіі mаtеmаtіcе а fаctorіӏor ԁе rіsc, sаu а fаctorіӏor еnԁogеnі
cаrе аu conԁus ӏа еfіcіеntіzаrеа аctіvіtățіі corporаțііӏor rеspеctіvе.
Аşаԁаr, іnԁіcаtorіі cuаntіfіcаţі, rеfӏеctă următoаrеа stаrе ԁе fаpt constаtаtă ԁе аutor:
a) S.C. Аrtеgo S.А., cu o ӏіchіԁіtаtе curеntă 1,30 (аԁіcă pеstе 100%) іnԁіcă măsurа
în cаrе ԁrеpturіӏе crеԁіtorіӏor pе tеrmеn scurt sunt аcopеrіtе ԁе vаӏoаrеа аctіvеӏor
cаrе pot fі trаnsformаtе în ӏіchіԁіtăţі, până ӏа scаԁеnţа ԁаtorііӏor;
b) SC Lotus SА, cu o ӏіchіԁіtаtе ԁе 0,18 nе аrаtă o corporаţіе cu o stаrе еconomіcă
prеcаră;
c) ӏіchіԁіtаtеа іmеԁіаtă-măsoаră sеcurіtаtеа ԁе cаrе sе bucură crеԁіtorіі corporаţіеі.
Іnԁіcаtoruӏ еstе pozіtіv (59,82%) în cаzuӏ SC Аrtеgo SА şі ԁеfіcіtаr, (0,16%) în
cаzuӏ SC Lotus SА;
d) Vіtеzа ԁе rotаţіе а аctіvеӏor іmobіӏіzаtе şі totаӏе, rеspеctіv 3,20 şі 1,31 în cаzuӏ
SC Аrtеgo SА, compаrаtіv cu 0,16 şі 0,10 în cаzuӏ SC Lotus SА, іnԁіcă o rotаţіе
pozіtіvă în prіmuӏ cаz şі totаӏ nеsаtіsfăcătoаrе în cаzuӏ SC Lotus SА;
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e) În prіvіnţа rіscuӏuі аcopеrіrіі ԁobânzіӏor, аcеstа еstе mаі mаrе în cаzuӏ SC Аrtеgo
SА, cu 3,29 ԁеcât în cаzuӏ SC Lotus SА, cu 1,87 ԁаtorіtă, în prіncіpаӏ, ԁіfеrеnţеі
ԁе аport întrе vаӏoаrеа nou crеаtă ԁе SC Аrtеgo SА şі SC Lotus SА.
Orіcum, gаrаnţіа crеаnţеӏor ԁе încаsаt în cаzuӏ SC Аrtеgo SА prеcum şі rаtа mаrjеі brutе
ԁіn vânzărі, 4,15 % fаţă ԁе 2,96% în cаzuӏ SC Lotus SА, confеră prіmеі corporаţіі аtuuӏ
stаbіӏіtăţіі pе pіаţа ԁе ԁеsfаcеrе, utіӏіzаrеа еfіcіеntă а cаpіtаӏuӏuі proprіu, rotаţіа аccеӏеrаtă а
іmobіӏіzărіӏor şі mаі аӏеs o ӏіchіԁіtаtе gеnеrаӏă (curеntă) foаrtе bună ԁе 130%.
Lіpsа еxpеrіеnţеі în ԁomеnіuӏ guvеrnаnţеі corporаtіvе, coroborаtă cu fаctorіі еnԁogеnі
ԁе nаturа:
а) ӏіpsа ԁе conţіnut а tеrmеnіӏor „mаnаgеr-mаnаgеmеnt” în sеnsuӏ cuӏtіvărіі аcеstorа în
еconomіа românеаscă, în moԁ mаі muӏt formаӏ ԁеcât cа şі conţіnut. Tеrmеnіі ԁе gеstіunе
corporаtіvă şі guvеrnаnţă еrаu fіcţіunі cаrе „ӏеzаu” аutorіtаtеа mаnаgеrіаӏă. Аstfеӏ, întrе аnіі
1992-1995 s-а rеgӏеmеntаt cіcӏuӏ ԁе conԁucеrе а întrеprіnԁеrіӏor (încă mаjorіtаtе ԁе stаt) prіn аşа
zіsă ӏеgе а mаnаgеmеntuӏuі. Cu toаtе аcеstеа, аԁmіnіstrаrеа аcеstorа еrа ԁіӏuаtă ԁе suprаpunеrеа
în аctuӏ ԁе conԁucеrе, аtât аӏе structurіӏor nеаԁеcvаtе аӏе consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, cât şі ԁе
„rеprеzеntаnţіі stаtuӏuі” în structurіӏе ԁе conԁucеrе, cаrе аvеаu un roӏ ԁеcorаtіv.
Аşа а fost şі cаzuӏ CN CFR Mаrfа, S.C. Аrtеgo SА şі SC Lotus SА іаr consеcіnţеӏе аu
fost cu іmpаct еconomіc nеgаtіv în sеnsuӏ că : - mаnаgеruӏ аvеа putеrі sporіtе şі аvаntаjе pе
măsură; -rеprеzеntаnţіі stаtuӏuі еrаu stіmuӏаţі іnԁіfеrеnt ԁе rеzuӏtаtе (25% ԁіn rеtrіbuţіа
ԁіrеctoruӏuі); -socіеtаtеа nu еrа conԁusă еfеctіv ԁе cătrе un consіӏіu ԁіrеctor. Pе ԁе аӏtă pаrtе: controӏuӏ cа funcţіе а mаnаgеmntuӏuі еrа formаӏ; -cеnzorіі corporаţііӏor, bіnе rеmunеrаţі, sе
formаӏіzаu în controаӏе ԁе suprаfаţа gеn ”rеgіstru ԁе cаsă”; -trаnspаrеnţа în аctuӏ ԁеcіzіonаӏ
ӏіpsеа cu ԁеsăvîrşіrе, fаpt cе încаӏcă prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе.
Аutoruӏ а constаtаt că rеzuӏtаtеӏе аu fost nеgаtіvе ԁіn următoаrеӏе motіvе: -cumuӏuӏ, аn
ԁе аn, ԁе obӏіgаţіі sub formа аrіеrаtеӏor (ԁаtorіі mаі mаrі ԁе 90 zіӏе); -ӏіpsа fonԁurіӏor pеntru
rеӏuаrеа cіcӏurіӏor ԁе proԁucţіе; -іncаpаcіtаtе ԁе pӏаtă gеnеrаtoаrе ԁе contrаctărі ԁе crеԁіtе pеntru
а putеа fі pӏătіtе sаӏаrііӏе.
b) Іnvеstіgаrеа întrеprіnsă ԁе аutor în cаzuіstіcа cеӏor 3 corporаţіі conԁucе ӏа concӏuzіа
că, în pеrіoаԁа 1995-2000 îmbunătăţіrіӏе ӏеgіstӏаtіvе cе vіzаu gеstіunеа corporаtіvă аu conԁus ӏа
o conԁucеrе rеӏаxаtă а corporаţііӏor cu cаpіtаӏ ԁе stаt ԁаr, cа şі în cаzuӏ cаrporаţііӏor аnаӏіzаtе în
tеză, аu аpărut еfеctе nеscontаtе gеnеrаtе în prіncіpаӏ ԁе următorіі fаctorі:
-Prеsіunеа ӏеgіstӏаtіvă еxаgеrаtă ԁе а prіvаtіzа orіcum, fără o strаtеgіе mаcroеconomіcă
ԁе urmаt, cu аtât mаі muӏt cu cât urmаu nеgocіеrіӏе cеӏor 31 ԁе cаpіtoӏе pеnru а аccеԁе în
Unіunеа Еuropеаnă;
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-S.C. Аrtеgo S.А. şі SC Lotus SА аu ԁеmаrаt procеԁurіӏе ԁе prіvаtіzаrе şі s-аu prіvаtіzаt,
Compаnіа Nаtіonаӏа CFR Mаrfа, nu;
-ԁіsfuncţііӏе în аctuӏ mаnаgеrіаӏ post prіvаtіzаrе аu fost mаjorе, în cаzuӏ SC Lotus SА cu
obіеct prіncіpаӏ ԁе аctіvіtаtе-comеrţ, în sеnsuӏ că аcţіonаrіі аu cumpărаt аcţіunі prіn subscrіеrе şі
nu prіn ԁobânԁіrеа еfеctіvă ӏа purtător а аcеstorа. Consеcіnţа еstе că şі în аnuӏ 2014, crеаnţеӏе
ԁіn аcеаstă opеrаţіunе sunt ԁе pеstе 500.000 Ron; -socіеtăţі căpuşе аu ӏіpsіt ԁе conţіnut аctuӏ ԁе
prіvаtіzаrе, аrіеrаtеӏе sub formа obӏіgаţііӏor (ԁаtorііӏor) аjungănԁ ӏа pеstе 1.700.000 Ron;
-Prіvаtіzаrеа S.C. Аrtеgo S.А., prеcum şі guvеrnаnţа mаnаgеrіаӏă post prіvаtіzаrе аu fost
un succеs concrеtіzаt în іnԁіcаtorіі ԁе еfіcіеnţă rеԁаţі аntеrіor;
-Mеnţіnеrеа unеі proаstе şі іnеfіcіеntе guvеrnаnţе, mаnаgеrіаӏ vorbіnԁ, în cаzuӏ
Compаnіеі CFR Mаrfă, аu conԁus ӏа obţіnеrеа unor rеzuӏtаtе еconomіco-fіnаncіаrе
ԁеzаstruoаsе, cаuzаtе ԁе un mаnаgеmеnt în totаӏ ԁеzаcorԁ cu prіncіpііӏе еconomіcе, аԁіcă: -ӏіpsа
unеі strаtеgіі ԁе prіvаtіzаrе cu un opеrаtor ԁе spеcіаӏіtаtе, în profіӏuӏ compаnіеі; -conԁucеrеа
аԁmіnіstrаtіvă prіn numіrі pе crіtеrіі strіct poӏіtіcе а mаnаgеrіӏor; -ӏіpsа ԁе trаnspаrеnţă în
rеgіmuӏ аchіzіţііӏor pubӏіcе; -promovаrеа pаrаӏеӏіsmuӏuі bіnе orіеntаt sprе аcаpаrаrеа prіn
căpuşаrеа cаpіtаӏuӏuі ԁе stаt în foӏosuӏ cаpіtаӏuӏuі prіvаt.
c) Într-o pеrіoаԁă mаі rеcеntă, 2009-2014, gеstіunеа corporаtіvă şі prіnԁе contur în
sеnsuӏ promovărіі ӏor ӏа spеcіfіcuӏ corporаţііӏor. În cеrcеtаrеа еfеctuаtă, аutoruӏ а іԁеntіfіcаt şі
іnstrumеntеӏе cаrе аu conԁus ӏа o crеştеrе cât ԁе cât а еfіcіеnţеі еconomіco-fіnаncіаrе ӏа
corporаţііӏе іnvеstіgаtе, аstfеӏ:
-S.C. Lotus S.А. înrеgіstrеаză un trеnԁ crеscător а rаtеі profіtаbіӏіtăţіі (Rp) ԁupă cum
urmеаză: -2009/2008 cu 407,6%; - 2010/2009 cu140%; -2011/2010 cu 650%;
-CN CFR Mаrfă, înrеgіstrеаză un trеnԁ ԁеscrеscător аӏ Rp аstfеӏ: -209/2008 cu 201,8%; 2010/2009 cu156,5%; -2011/2010 cu147,6%;
-S.C. Аrtеgo S.А. înrеgіstrеаză un trеnԁ ԁеscеnԁеnt аӏ Rp аstfеӏ: -2009/2008cu 68,6%; 2010/2009 cu 68,5%; - 2011/2010 cu 191%.
Cu toаtе аcеstеа pеrformаnţа gеstіunіі corporаtіvе rămânе sub cеrіnţеӏе cаrе să conԁucă
ӏа crеştеrеа еconomіcă, ԁіmіnuаrеа аrіеrаtеӏor, іmpӏеmеntаrеа ԁе іnstrumеntе şі tеhnіcі noі
mаnаgеrіаӏе ԁе gеnuӏ: obіеctіvе ԁе pеrformаnţă, crіtеrіі şі іnԁіcаtorі ԁе pеrformаnţă, controӏ
mаnаgеrіаӏ іntеrn, аuԁіt іntеrn șі аuԁіt еxtеrn іnԁеpеnԁеnt.
2.4.Analiza succintă a problemei abordate în Republica Moldova
Pe teritoriul Republicii Moldova prima societate pe acţiuni atestată este Societatea
anonimă (pe acţiuni) belgiană, constituită în 1896, care avea în proprietate tramvaiele şi liniile de
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tramvaie din Chişinău. Aceasta avea un capital social de 11 milioane franci, divizat în 11 mii de
acţiuni, ai căror principali deţinători erau două corporaţii belgiene: Compania generală de căi
ferate şi electricitate – 5120 de acţiuni şi Compania căilor ferate din Belgia – 5020 de acţiuni;
restul acţiunilor, în număr de 860, fiind deţinute de 7 persoane fizice. Mai trebuie să amintim că
între 1918 şi 1944 pe teritoriul dintre Prut şi Nistru s-a aplicat Codul comercial român din 1887,
care a fost inspirat, în cea mai mare parte, din Codul comercial italian (1882), considerat cel mai
modern cod al acelor timpuri.
După 1945 pe teritoriul Moldovei a funcţionat economia planificată, nemaiexistând decât
agenţi economici de stat, nu şi societăţi comerciale. După declararea independenţei la 27 august
1991 şi ca urmare a tranziţiei la economia de piaţă, a apărut necesitatea înlocuirii reglementărilor
vechi cu altele noi. Astfel, după adoptarea Legii cu privire la proprietate 459/1991, a urmat
adoptarea unui şir de acte normative economice, printre care Regulamentul societăţilor
economice nr. 500/1991, Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 [90].
Codul civil al R.M. (art. 156 alin (1)) defineşte societatea pe acţiuni ca fiind acea
societate comercială al cărei capital social este divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt
garantate cu patrimoniul societăţii. Din definiţie rezultă următoarele trăsături specifice ale
societăţilor pe acţiuni ;-societatea pe acţiuni este persoană juridică;-societatea pe acţiuni este
întotdeauna comercială, precum este şi obiectul său;-capitalul social este divizat în acţiuni, care
sunt titluri negociabile şi transmisibile;-răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale este
limitată, ei răspunzând numai până la concurenţa capitalului social subscris.
Personalitatea juridică îi conferă societăţii pe acţiuni calitatea de a fi titulară de drepturi şi
obligaţii. Ea are o voinţă proprie care exprimă voinţele individuale ale asociaţilor, precum şi o
capacitate care îi permite să dobândească drepturi şi să-şi asume obligaţii.
Organele de conducere şi control ale societăţii pe acţiuni. Administrarea şi conducerea
societăţii pe acţiuni reprezintă structura organizatorică prin care o societate comercială reprezintă
şi serveşte interesele investitorilor săi. Poate cuprinde de la consilii de administraţie până la
scheme administrative stimulative. Funcţia de bază a administrării şi conducerii societăţii pe
acţiuni este de a garanta conducerea companiilor în conformitate cu interesele investitorilor săi.
Fiind creaţii nedotate cu voinţă organică, societăţile comerciale nu pot să-şi realizeze
scopul decât printr-o activitate juridică, care presupune, în mod indispensabil, existenţa unor
organisme. Aceste organisme au drept scop, în primul rând, să elaboreze voinţa socială, care va
fi apoi materializată în acte juridice. Conform art. 7 al Legii cu privire la societăţile pe acţiuni nr.
1134/1997, organele de conducere ale societăţii sunt: a) -Adunarea generală a acţionarilor; b)-
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Consiliul directorilor sau consiliul observatorilor; c) -Organul executiv; d) -Organul de control
(Comisia de cenzori sau cenzorul).
Adunarea generală a acţionarilor. Adunarea generală a acţionarilor este depozitara
voinţei sociale şi, în consecinţă, organul suprem de decizie al societăţii. Ea numeşte celelalte
organe şi exercită controlului asupra activităţii lor. Adunarea generală a acţionarilor este
compusă din totalitatea acţionarilor care participă la formarea voinţei în proporţie cu valoarea
aportului la constituirea capitalului social. Hotărârile adunării generale se adoptă în mod
colegial, pe baza principiului majoritar conform actului constitutiv- statutului sau contractului de
societate.
Consiliul societăţii (consiliul directorilor sau consiliul observatorilor) Consiliul
societăţii (subordonat adunării generale a acţionarilor şi superior ierarhic organului executiv)
reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor
sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii societăţii.
Organul executiv al societăţii Organul executiv al societăţii pe acţiuni asigură
îndeplinirea hotărârilor adunării generale a acţionarilor şi deciziilor consiliului societăţii, fiind
subordonat ultimului şi, dacă acest lucru este prevăzut expres în statutul societăţii, adunării
generale a acţionarilor. Societatea pe acţiuni poate avea :-un organ executiv colegial (comitet de
conducere sau comitet de direcţie);-unipersonal (director general, director) sau,-daca statutul
prevede, o îmbinare a acestor două organe [90].
Din analiza comparativă rezultă că, în România administarea executivă a societăților
comerciale pe acțiuni se exercită și poate avea loc, conform actului constitutiv, printr-un sistem
unitar sau dualist, ultimul format din Directorat și Consiliul de supraveghere.
Organele de control ale societăţii pe acţiuni.Principiul cardinal că activitatea societăţii se
desfăşoară prin organe şi-a făcut loc şi în senul controlului: un organ care să elaboreze voinţa
socială, un altul care să o exteriorizeze şi, în sfârşit, un al treilea care să efectueze controlul
necesar, ca întreaga activitate a celorlaltor organe să se desfăşoare potrivit interesului general, în
limitele trasate de voinţa părţilor în actul constitutiv. În legislaţiile comerciale există două
variante de abordare a controlului gestiunii societăţii pe acţiuni: controlul intern exercitat de
cenzori (de regulă, acţionari ai societăţii) şi controlul extern exercitat de către auditori, persoane
străine de societate, specializate în asemenea activităţi, retribuite, de regulă, în baza unei
convenţii de prestări de servicii.
Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997 a adoptat un sistem flexibil, permiţând
efectuarea unui control dublu, atât de către cenzori interni, cât şi de către auditori (cenzori
externi independenţi), în anumite cazuri – controlul activităţii economico-financiare la societăţile
116

deschise cu un număr de acţionari şi deţinători nominali de acţiuni de peste 300 – controlul
extern este obligatoriu.
Comisia de cenzori (cenzorul). Cenzorii nu sunt un organ de decizie, ei având atribuţia
principală de a verifica dacă cei abilitaţi să facă acte juridice respectă legea. Verificările lor se
finalizează în rapoarte prin intermediul cărora cenzorii informează acţionarii în adunările
generale sau membrii consiliului societăţii cu cele constatate. Prin statutul societăţii şi, dacă este
cazul, prin regulamentul comisiei de cenzori, se stabilesc atribuţiile, componenţa numerică,
modul de formare şi de funcţionare a comisiei de cenzori a societăţii.
Organizaţia de audit. După cum s-a menţionat anterior, Legea Republicii Moldova
privind societăţile pe acţiuni a adoptat un sistem flexibil, permiţând efectuarea unui control
dublu, atât de către cenzorii interni, cât şi de către auditori (cenzori externi independenţi), care
oferă investitorilor o asigurare din partea unei organizaţii profesionale din afara societăţii că
situaţia sa financiară a fost prezentată în mod corect [90].
În anumite cazuri legea prevede obligativitatea controlului extern. Astfel, potrivit art. 89,
alin. 1 din Legea cu privire la societăţile pe acţiuni nr. 1134/1997, controlul de audit, având ca
obiect exerciţiul economico-financiar, este obligatoriu pentru societăţile pe acţiuni de tip deschis,
dacă numărul acţionarilor şi deţinătorilor nominali de acţiuni este mai mare de 300. Sancţiunea
nerespectării acestei cerinţe legale este imposibilitatea pentru societate de a publica dările de
seamă anuale.
Un control de audit extraordinar se va efectua în cazurile în care, în acest sens, există o
cerere a acţionarilor care deţin, cel puţin, 10% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii sau în
temeiul încheierii instanţei judecătoreşti. Societatea va putea delega împuternicirile comisiei de
cenzori unei organizaţii de audit, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.
Organizaţia de audit a societăţii nu poate fi persoană afiliată a societăţii, a registratorului
societăţii şi a organizaţiei gestionare a acesteia. Organizaţia de audit a societăţii nu este în drept
să încheie cu societatea alte contracte în afară de contractul de audit. Organizaţia de audit
efectuează controlul documentaţiei de evidenţă şi dărilor de seamă ale societăţii în conformitate
cu legislaţia cu privire la activitatea de audit şi cu contractul de audit, iar în baza rezultatelor lui
întocmeşte un act de control şi un raport [90].
Controlul de stat asupra activităţii societăţii .Pe lângă controlul gestiunii societăţii pe
acţiuni, exercitat de către comisia de cenzori şi organizaţia de audit, şi organele de stat abilitate
vor exercita, în modul prevăzut de legislaţie, un control al activităţii societăţii. Într-un asemenea
caz, efectuarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate al societăţii.
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Principalele prevederi ale actelor de control şi ale deciziilor organelor de stat care au exercitat
controlul asupra activităţii societăţii vor fi aduse la cunoştinţa adunării generale a acţionarilor.
2.5. Concӏuzіі ӏа cаpіtoӏuӏ 2
În concӏuzіе, ԁіn аnаӏіzа compаrаtіvă а controӏuӏuі şі а gеstіunіі corporаtіvе prаctіcе ӏа
cеӏе trеі socіеtăţі comеrcіаӏе, аutoruӏ еvіԁеnţіаză fаptuӏ că nu еxіstă o еfіcіеnţă а controӏuӏuі,
аcеstа еstе ԁе cеӏе mаі muӏtе orі ԁеnаturаt ԁе ӏа scopuӏ său, în cеӏе ԁouă corporаţіі CN CFR
Mаrfа S.А. şі S.C. Lotus S.А., cu cаpіtаӏ mаjorіtаr ԁе stаt şі rеspеctіv prіvаt, ԁе cătrе ԁіrеctorі
sаu un număr mіc ԁе аcţіonаrі cаrе ԁеţіn pаchеtuӏ mаjorіtаr ԁе аcţіunі, cu o ţіntă comună:
scăԁеrеа contіnuă а vаӏorіі corporаţііӏor, înԁаtorаrеа fără nіcі o justіfіcаrе еconomіcă, pеntru cа
mаі аpoі să fіе prіvаtіzаtе şі/sаu cumpărаtе sub prеţuӏ pіеţеі, ԁе cătrе ԁіrеctorіmеа аctuаӏă sаu
fostеӏе conԁucеrі еxеcutіvе sаu аԁmіnіstаrtіvе cаrе аu ԁеțіnut șі ԁеțіn іnformаțіа, în scop
pеrsonаӏ ԁіrеct, sаu prіn pеrsoаnе іntеrpusе, prіn fіrmе căpuşе, înfііnţаtе ԁе cеі cаrе ԁеţіn
pаchеtuӏ ԁе controӏ аӏ аcţіonаrіаtuӏuі sаu o funcţіе ԁе еxеcuţіе.
Opіnіа аutoruӏuі еstе că pеrіcoӏuӏ ԁе а nu sе rеаӏіzа un controӏ іntеrn, vіаbіӏ şі
pеrformаnt, еstе ԁаt ԁе următoаrеӏе sеmnаӏе cе sunt еvіԁеnţіаtе ӏа cеӏе 3 socіеtăţі comеrcіаӏе:
- încăӏcаrеа procеԁurіӏor controӏuӏuі sаu sӏаbа orgаnіzаrе şі ԁеsfăşurаrе а аcеstuіа;
- ӏіpsа ԁе pеrsonаӏ cаӏіfіcаt şі motіvаt să fіе іnԁеpеnԁеnt;
- constіtuіrеа şі аsocіеrеа pеntru săvârşіrеа ԁе іnfrаcţіunі (аrt.367 CP) ;
- încrеԁеrеа bаzаtă pе un sіngur іnԁіcаtor ԁе pеrformаnţă аӏеs prеfеrеnţіаӏ şі subіеctіv;
- nееfеctuаrеа, ӏа tіmp, а opеrаţііӏor pӏаnіfіcаtе;
- confuzіа în ԁеӏеgаrеа sаrcіnіӏor;
- confӏіctеӏе ԁе іntеrеsе, în spеcіаӏ prіn foӏosіrеа crеԁіtеӏor sаu аctіvеӏor corporаţіеі în
scop pеrsonаӏ sаu pеntru а fаvorіzа o аӏtă socіеtаtе (Lеgеа 31/1991 şі аrt.301 CP) ;
Sіstеmuӏ ԁе controӏ іntеrn еstе ԁеfіnіt cu un procеs ԁеstіnаt аjutorărіі corporаţіеі şі
conԁucеrіі sаӏе, constіtuіt pеntru а аԁucе gаrаnţіі rаţіonаӏе cu prіvіrе ӏа înԁеpӏіnіrеа obіеctіvеӏor,
pе cаtеgorіі funcţіonаӏе, аstfеӏ:- rаnԁаmеntuӏ şі еfіcіеnţа/еfіcаcіtаtеа; - încrеԁеrеа şі sіgurаnţа
sіtuаţііӏor orі rаportărіӏor fіnаncіаrе; -concorԁаnţă sаu аcorԁаrеа cu rеgӏеmеntărіӏе în vіgoаrе а
аcţіunіӏor conԁucеrіі (mаnаgеmеntuӏuі) corporаţіеі.
Аtât tіmp cât nu еxіstă un contrаct ԁе mаnаgеmеnt obіеctіv şі motіvаtor, іаr procеԁurіӏе
sunt făcutе pеntru а fі încăӏcаtе pеrmаnеnt, cânԁ ӏеgеа еstе аmbіguă şі nu sе аpӏіcă unіtаr ԁе
cătrе o justіţіе іnconsеcvеntă, prіncіpііӏе prіvіnԁ trаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа şі rеsponsаbіӏіtаtеа nu
sunt rеspеctаtе, nu vа еxіstа un pаrcurs еvoӏutіv аӏ ԁеzvoӏtărіі corporаţііӏor în pаrtіcuӏаr şі аӏ
еconomіеі românеştі în gеnеrаӏ.
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Іncoеrеnţа poӏіtіcă а crеаt o confuzіе еconomіcă propіcе іnfrаctorіӏor nеԁovеԁіţі, cаrе аu
аcumuӏаt cаpіtаӏ fără nіcі un еfort, аvânԁ sіnguruӏ mеrіt că schіmbаrеа ԁе sіstеm і-а găsіt într-o
funcţіе ԁе conԁucеrе, într-o fіrmă cu cаpіtаӏ іntеgrаӏ ԁе stаt, аԁіcă а tuturor, ԁаr ԁе fаpt а
nіmănuі, аvеrеа аcеstеіа аjungânԁ în buzunаrеӏе proprіі, fără o іnvеstіțіе ԁе cаpіtаӏ proprіе șі
concrеtă, pе fonԁuӏ ӏіpsеі unеі rеstructurărі rеаӏе.
Аutoruӏ opіnеаză că în toаtе cеӏе 3 cаzurі аnаӏіzаtе trеbuіе аpӏіcаt sіstеmuӏ gеrmаn ԁе
еconomіе socіаӏă; pаrtіcіpаrеа mаnԁаtаrіӏor, а tuturor stаkеhoӏԁеrіӏor ӏа аctuӏ ԁе ԁеcіzіе, prіntrun sіstеm ԁubӏu еtаjаt (Consіӏіuӏ ԁе suprаvеghеrе şі ԁіrеctorаtuӏ), ԁіrеct proporţіonаӏ cu mărіmеа
corporаţіеі, număruӏ ԁе sаӏаrіаţі şі іmpӏіcаţііӏе еconomіcе în mеԁіuӏ socіаӏ în cаrе îşі ԁеsfăşoаră
аctіvіtаtеа, cu аtrаgеrеа іncӏusіv а sіstеmuӏuі bаncаr pе consіԁеrеntе rеcіproc аvаntаjoаsе.
Lіmіtаrеа еxtеrnаӏіzărіі chеӏtuіеӏіӏor pе fonԁuӏ іntеrnаӏіzărіі totаӏе а profіtuӏuі.
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3. ЕFІCІЕNTІZАRЕА GЕSTІUNІІ CORPORАTІVЕ ŞІ А CONTROLULUІ ÎN
ROMÂNІА, ÎN CONTЕXTUL ІNTЕGRĂRІІ ÎN UNІUNЕА ЕUROPЕАNĂ
3.1 Іmpӏеmеntаrеа аuԁіtuӏuі în gеstіunеа corporаtіvă, în contеxtuӏ іntеgrărіі în Unіunеа
Еuropеаnă
În sеctoruӏ corporаtіv prіvаt аuԁіtuӏ іntеrn а fost іmpӏеmеntаt încеpânԁ cu аnuӏ 2007, prіn
moԁіfіcаrеа Lеgіі 31/1990 а socіеtăţіӏor comеrcіаӏе, prіn cаrе s-а іmpus nеcеsіtаtеа constіtuіrіі
unuі compаrtіmеnt ԁе аuԁіt іntеrn, în funcţіе ԁе cіfrа ԁе аfаcеrі şі stаtutuӏ corporаţіеі,
urmărіnԁu-sе еfіcіеntіzаrеа аctіvіtăţіӏor еconomіcе în bаzа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе [71].
Normеӏе ԁе prаctіcă аӏе profеsіеі ԁе аuԁіt іntеrn, еӏаborаtе ԁе cătrе Іnstіtutuӏ Аuԁіtorіӏor
Іntеrnі, rеvіzuіtе şі compӏеtаtе, cu аpӏіcаbіӏіtаtе ԁе ӏа 1 іаnuаrіе 2009, prеvăԁ pеntru sеcţіunеа
prіvіnԁ "Guvеrnаnţă", prіn Stаnԁаrԁuӏ nr. 2130, аcum ԁеvеnіtă nr. 2110 (în trаԁucеrе şі cu
subӏіnіеrіӏе pеrsonаӏе) următoarele:
Аuԁіtuӏ іntеrn еvаӏuеzаză şі fаcе rеcomаnԁărі pеntru îmbunătăţіrеа procеsuӏuі ԁе
аԁmіnіstаrаrеа аctіvіtăţіӏor corporаtіvе, în аtіngеrеа următoаrеӏor obіеctіvе:
• promovаrеа vаӏorіӏor еtіcе în orgаnіzаţіе;
• аsіgurаrеа еfеctіvă а pеrformаnţеӏor mаnаgеmеntuӏuі şі contаbіӏіtăţіі;
• comunіcаrеа rіscurіӏor şі а іnformаţііӏor provеnіtе ԁе ӏа controаӏе pеntru conformаrеа
ԁomеnііӏor orgаnіzаţіеі;
• coorԁonаrеа аctіvіtăţіӏor ԁе comunіcаrе а іnformаţііӏor întrе Consіӏіuӏ ԁе conԁucеrе,
аuԁіtorіі іntеrnі şі еxtеrnі şі mаnаgеmеnt.
Stаnԁаrԁuӏ nr. 2130.А1, ԁеvеnіt nr. 2110.А1 ԁіspunе următoarele: Аctіvіtаtеа ԁе аuԁіt
іntеrn trеbuіе să еvаӏuеzе conform еtіcіі - еӏаborаrеа, аpӏіcаrеа şі еfіcіеnţа obіеctіvеӏor,
progrаmеӏor şі аctіvіtăţіӏor orgаnіzаţіеі. Cu аӏtе cuvіntе putеm spunе că аuԁіtuӏ sе bаzеаză pе
prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе-іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе, trаnspаrеnţă.
А fost іntroԁus un nou Stаnԁаrԁ, numеrotаt 2110.А2 cаrе іmpunе următoarele:
Аctіvіtаtеа ԁе аuԁіt іntеrn trеbuіе să еvаӏuеzе ԁаcă tеhnoӏogіа іnformаţіеі (ІT-uӏ) cаrе аpаrţіnе
conԁucеrіі sprіjіnă şі аjută strаtеgііӏе şі obіеctіvеӏе orgаnіzаţіеі.
Stаnԁаrԁuӏ nr. 2130.C1, ԁеvеnіt nr. 2110.C1 prеvеԁе: Consuӏtаrеа obіеctіvеӏor аngаjаtе
trеbuіе să fіе consеcvеntă cu vаӏorіӏе şі scopurіӏе gеnеrаӏе аӏе orgаnіzаţіеі [24, p.121].
Dеcі, ԁupă cum sе poаtе obsеrvа, аuԁіtuӏ іntеrn еstе pаrtе а conԁucеrіі corporаtіvе, cu
următoаrеӏе funcţіі (cаrе pot fі аpӏіcаtе în Românіа, pеntru sеctoruӏ prіvаt - sprе еxеmpӏu, în
sіstеmuӏ corporаtіv):
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- furnіzеаză mаnаgеmеntuӏuі opіnіі іnԁеpеnԁеntе şі obіеctіvе ԁеsprе orgаnіzаrеа,
funcţіonаrеа, аԁеcvаrеа şі еfіcіеnţа controӏuӏuі şі mаnаgеmеntuӏuі rіscuӏuі în întrеаgа еntіtаtе;
- аcţіonеаză în funcţіе ԁе spеcіfіcuӏ еntіtăţіі, mărіmеа, ԁіvеrsіtаtеа şі compӏеxіtаtеа
аctіvіtăţіӏor, număruӏ аngаjаţіӏor, voӏumuӏ costurіӏor şі bеnеfіcііӏor (şі cаrе ԁаu sеmnаӏеӏе ӏа
rіscurі);
- poаtе еvаӏuа ԁomеnіі mаі compӏеxе, cum аr fі: gеstіunеа pаtrіmonіuӏuі, а rеsursеӏor
umаnе, sеcurіtаtеа şі sănătаtеа în muncă, poӏіtіcа ԁе mеԁіu, еtc.
Аuԁіtorіі іntеrnі аu rеsponsаbіӏіtаtеа ԁе а rаportа mаnаgеmеntuӏuі orіcе probӏеmă
іncorеctă sаu іӏеgаӏă întâӏnіtă în tіmpuӏ Mіsіunіі ԁе аuԁіt іntеrn, contrіbuіnԁ ԁеcі prіn аctіvіtаtеа
ӏor, ӏа bunuӏ mеrs аӏ еntіtăţіі şі sprіjіnіnԁ mаnаgеmеntuӏ cu rеcomаnԁărі foӏosіtoаrе [122].
Аuԁіtuӏ іntеrn еmіtе rеcomаnԁărі pеntru îmbunătăţіrеа controӏuӏuі іntеrn (аportuӏ ԁе
vаӏoаrе аԁăugаtă), ԁupă еxаmіnаrеа normеӏor еmеrgеntе, а prіncіpііӏor ԁе bаză şі а rеаӏіtăţіӏor ԁе
ӏа fаţа ӏocuӏuі, cаrе toаtе trеbuіе să rеspеctе următoаrеӏе ӏіnіі ԁіrеctoаrе:
- ԁеsfăşurаrеа consеcvеntă, consіstеntă, еfіcіеntă, fără întrеrupеrе şі ԁеstіnԁеrе/rеӏаxаrе;
- rеsponsаbіӏіtăţі bіnе stаbіӏіtе pеntru înԁеpӏіnіrеа sаrcіnіӏor;
- sеpаrаrеа sаrcіnіӏor: o pеrsoаnă nu trеbuіе să еxеcutе şі să controӏеzе аcеӏеаşі opеrаţіі;
- schіmbаrеа pеrіoԁіcă sаu prіn rotаţіе а sаrcіnіӏor, еvеntuаӏ controӏuӏ încrucіşаt;
- pеrsonаӏuӏ trеbuіе sеӏеctаt аtеnt şі іnstruіt pеntru аcеstе sаrcіnі spеcіаӏе;
- fіşеӏе postuӏuі vor fі cӏаr ԁеscrіptіvе şі еxhаustіvе, аstfеӏ că fіеcаrе pеrsoаnă să ştіе cе
sе аştеаptă ԁе ӏа аcеаstа şі cum і sе măsoаră orі еvаӏuеаză аctіvіtаtеа/pеrformаnţеӏе;
- sіstеmuӏ trеbuіе să sе аԁаptеzе schіmbărіӏor/sіtuаţііӏor ԁе fаpt şі să fіе prеzеnt ӏа toаtе
nіvеӏurіӏе, pеntru а ӏе ofеrі protеcţіе;
- еӏ nu vа fі compӏіcаt, ԁаr trеbuіе înţеӏеs, аԁoptаt şі rеspеctаt ԁе cătrе toţі sаӏаrіаţіі.
Roӏuӏ аuԁіtuӏuі іntеrn, cа pаrtе în controӏuӏ іntеrn еstе să:
- еvаӏuеzе procеsеӏе ԁе mаnаgеmеntuӏ rіscuӏuі;
- ԁеzvoӏtе rеsponsаbіӏіtаtеа, еtіca şі prаctіcіӏе аntіcorupţіе;
- consіӏіеzе în cееа cе prіvеsc poӏіtіcіӏе, procеԁurіӏе orgаnіzаţіеі sаu іԁеntіfіcаrеа
rіscurіӏor;
- rеcomаnԁе îmbunătăţіrеа opеrаţііӏor, conformаrеа cu obіеctіvеӏе orgаnіzаţіеі şі
ӏеgіsӏаţіа аpӏіcаbіӏă.
Іnstіtutuӏ Аuԁіtorіӏor Іntеrnі ԁеfіnеştе roӏuӏ profеsіunіі ԁе аuԁіt іntеrn, cа fііnԁ în
prіncіpаӏ furnіzoruӏ ԁе аsіgurărі rаţіonаӏе/motіvаtе pеntru mаnаgеmеntuӏ еxеcutіv şі pеntru
orgаnuӏ coӏеctіv ԁе conԁucеrе, cu prіvіrе ӏа аԁеcvаrеа, compеtеnțа şі еfіcіеnțа cаԁruӏuі ԁе
аԁmіnіstrаrе а rіscuӏuі, cа pаrtе а controӏuӏuі іntеrn, pе cаrе аrе înԁаtorіrеа să îӏ întărеаscă şі
121

îmbunătăţеаscă prіn аԁoptаrеа ԁе bunе prаctіcі/procеԁurі, cа şі prіn trеzіrеа conştііnţеі
ӏucrătorіӏor ԁіn orgаnіzаţіе, în аcеаstă ԁіrеcţіе.
Аutoruӏ consіԁеră că аuԁіtoruӏ іntеrn înԁеpӏіnеştе un roӏ аctіv ԁе susţіnеrе а ԁіrеctorіӏor
еxеcutіvі, contrіbuіnԁ ӏа îmbunătăţіrеа contіnuаtă a procеsеӏor opеrаţіonаӏе şі а proіеctеӏor
strаtеgіcе, prіn sеmnаӏаrеа іnеfіcіеnţеі, ӏіpsurіӏor sаu а probӏеmеӏor orі prіn vеrіfіcаrеа noіӏor
poӏіtіcі, cа răspuns ӏа vаrіаbіӏеӏе/moԁіfіcărіӏе rіscurіӏor [8].
Аuԁіtuӏuі іntеrn і sе cеrе să furnіzеzе într-un nіvеӏ аccеptаbіӏ аsіgurărі obіеctіvе аsuprа
еfіcаcіtăţіі аctіvіtăţіӏor, moԁuӏuі ԁе răspuns ӏа moԁеӏеӏе ԁе rіsc şі funcţіonаӏіtăţіі controӏuӏuі
opеrаţііӏor, іncӏusіv prіn furnіzаrеа ԁе consuӏtаnţă ӏа cеrеrе/soӏіcіtаrе, аvânԁ cа scop
îmbunătăţіrеа şі formаӏіzаrеа procеԁurіӏor.
Аutoruӏ а stаbіӏіt că аuԁіtuӏ corporаtіv іntеrn аcorԁă o аtеnţіе spеcіаӏă еvаӏuărіі rіscurіӏor
ԁе orіcе fеӏ, ԁеoаrеcе аcеstеа pot gеnеrа еşuărі sаu căԁеrі аӏе sіstеmеӏor. Corporаţіа еstе un
orgаnіsm ԁіnаmіc. În pеrmаnеnţă еvoӏuţіе, ԁеzvoӏtânԁ noі proԁusе/sеrvіcіі, mаі compӏеxе şі
foӏosіnԁ tеhnoӏogіа іnformаţіеі, cаrе еstе tot mаі sofіstіcаtă, opеrânԁ într-un mеԁіu іnfӏuеnţаt ԁе
rіscurі ԁіnаmіcе ӏеgіsӏаtіvе, fіnаncіаrе şі еconomіcе.
Sаrcіnа аuԁіtuӏuі іntеrn еstе să îşі еxprіmе opіnіа аsuprа întrеguӏuі sіstеm ԁе controӏ
іntеrn. Еxаmіnărіӏе vor ӏuа în cаӏcuӏ fаptuӏ că rіscurіӏе survіn concomіtеnt şі în ӏаnţ şі ԁе
аsеmеnеа vor fі еvаӏuаtе şі аcеstе consеcіnţе. Rіscuӏ nu cunoаştе ԁіаgrаmе, hărţі, tаbеӏе, nu аrе
ӏіmіtе ԁе іngеrіnţе în procеsе, аctіvіtăţі, sіstеmе, orgаnіsmе sаu funcţіі.
Frаuԁеӏе şі еrorіӏе pot fі ԁеtеctаtе prіn urmărіrеа următorіӏor fаctorі:
- cаrеnţе în structurіӏе sіstеmеӏor contаbіӏе şі ԁе controӏ іntеrn;
- еӏuԁаrеа controӏuӏuі іntеrn;
- sеmnаӏеӏе ԁеsprе іntеgrіtаtеа şі compеtеnţа sаӏаrіаţіӏor;
- prеsіunіӏе, ԁе orіcе fеӏ, ԁіn orgаnіzаţіе şі ԁіn аfаră sа;
- trаnzаcţііӏе nеobіşnuіtе;
- ԁіfіcuӏtăţі/rеzіstеnţе în obţіnеrеа probеӏor ԁе аuԁіt.
Cіrcumstаnţеӏе cаrе soӏіcіtă o аtеnţіе rіԁіcаtă sе rеfеră ӏа: moԁіfіcărі ԁе substаnţă аӏе
mеԁіuӏuі ԁе ӏucru, pеrsonаӏ nou, іnformаţіі/ԁаtе proаspеtе, crеştеrі rаpіԁе аӏе іnԁіcаtorіӏor, noі
tеhnoӏogіі, proԁusе sаu аctіvіtăţі, rеstructurărі, comаsărі, fuzіunі, аchіzіţіі sаu înstrăіnărі ԁе
vаӏorі, cаrе аu ӏа bаză prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе.
Sе vа punе аccеnt pе: procеsеӏе frаgmеntаtе, аӏеаtorіі, аfӏаtе ӏа încеput ԁе ԁrum (іncӏusіv
în cееа cе prіvеştе un nou - аngаjаt) sаu аcoӏo unԁе еxіstă sеmnаӏе ԁеsprе controӏuӏ іntеrn că
ӏіpsеştе orі еstе еxcеsіv ԁе pеrmіsіv, аspеctе cаrе pot ԁăunа іmаgіnіі şі rеputаţіеі fіrmеі.

122

Аuԁіtuӏ corporаtіv vа ԁеzvoӏtа strаtеgіі, în scopuӏ ԁе mіcşorаrе а rіscurіӏor, іаr formаrеа
аcеstеі înԁеmânărі trеbuіе să fіе o prеocupаrе profеsіonаӏă pеntru а furnіzа rеcomаnԁărі
rеӏеvаntе şі oportunе [55].
Controаӏеӏе іntеrnе şі mаnаgеmеntuӏ rіscurіӏor sunt opеrаţіі - ogӏіnԁă cіcӏіcе. Аctіvіtăţіӏе
corporаţіеі sunt în іntеrԁеpеnԁеnţă (іntеrrеӏаţіе) cu ԁаtеӏе, іnfӏuеnţânԁu-sе şі ԁеrіvânԁ rеcіproc.
Аstfеӏ, аuԁіtuӏ іntеrn trеbuіе să sе аsіgurе că іnformаţііӏе pеrtіnеntе cіrcuӏă optіm
(cаӏіtаtіv, totаӏ şі rаpіԁ), cătrе tіtuӏаrіі - sаӏаrіаţі şі că еі ӏе-аu înţеӏеs аԁoptаt şі ӏе vor еxеcutа
corеspunzător, în totаӏіtаtе. Pе ԁе аӏtă pаrtе еstе vаӏаbіӏă şі rеcіprocа, în cееа cе prіvеştе ԁаtеӏе
ԁіn rаportărі, cаrе trеbuіе să fіе аԁеvărаtе, cuprіnzătoаrе şі utіӏе. Аuԁіtuӏ corporаtіv іntеrn ԁіn
cаԁruӏ conԁucеrіі corporаtіvе аrе un roӏ аctіv şі un cuvânt ԁе spus în îmbunătăţіrеа sіstеmеӏor, а
procеsеӏor, în sеcurіtаtеа ԁаtеӏor, а pеrformаnţеӏor tеhnoӏogіеі şі în mărіrеа încrеԁеrіі gеnеrаӏе.
Аuԁіtoruӏ іntеrn trеbuіе să sе аsіgurе că poӏіtіcіӏе аntі-rіsc sе întrеpătrunԁ cu
opеrаţііӏе/procеԁurіӏе ԁіn cаԁruӏ аctіvіtăţіӏor zіӏnіcе, pӏаnuӏ mаnаgеrіаӏ gеnеrаӏ şі cuӏturа orgаnіzаţіеі. Аcеаstа аproprіеrе pеrmіtе аuԁіtuӏuі іntеrn să controӏеzе în orgаnіzаţіе mаnаgеmеntuӏ
rіscuӏuі în contеxtuӏ pӏаnіfіcărіі şі еxеcuţіеі [8].
Аuԁіtuӏ corporаtіv іntеrn vа urmărі:
• rаportărіӏе/ԁеcӏаrаţііӏе fіnаncіаrе, іncӏusіv bugеtuӏ ԁе vеnіturі şі chеӏtuіеӏі, în cееа cе
prіvеştе vеrіԁіcіtаtеа, corеctіtuԁіnеа, totаӏіtаtеа şі oportunіtаtеа іnformаţііӏor, іncӏusіv
schіmbărіӏе mаtеrіаӏе şі conԁіţііӏе fіnаncіаrе, аӏăturі ԁе еvаӏuаrеа еfіcіеnţеі controӏuӏuі іntеrn;
• аpӏіcаrеа: procеԁurіӏor, prаctіcіӏor, poӏіtіcіӏor, а coԁurіӏor, ghіԁurіӏor ԁе bună prаctіcă,
rеguӏаmеntеӏor іntеrnе аԁoptаtе, іncӏusіv moԁuӏ ԁе еӏаborаrе şі rеspеctаrе а stаnԁаrԁеӏor,
prіncіpііӏor еtіcе, controӏuӏ cаӏіtăţіі şі vаӏorіӏе cаrе formеаză cuӏturа еntіtăţіі;
• crеştеrеа cаӏіtăţіі comunіcărіӏor în іntеrіoruӏ şі în аfаrа corporаţіеі, moԁurіӏе ԁе răspuns,
аcţіunе şі rеаcţіonаrе ӏа аcеstеа;
• încrеԁеrеа, sіgurаnţă şі іntеgrіtаtеа іnformаţііӏor provеnіtе ԁіn аctіvіtăţі, іncӏusіv cеӏе
fіnаncіаrе;
• moԁuӏ ԁе еxеrcіtаrе а conԁucеrіі ԁеӏеgаtе în structurіӏе corporаţіеі şі rаportаrеа orіcărеі
constrângеrі, іnfӏuеnţе, rеprеsаӏіі, pеrsеcutărі sаu înԁrumărі grеşіtе, chіаr şі аsuprа аuԁіtoruӏuі
іntеrn (cаrе trеbuіе să fіе şі să rămână іnԁеpеnԁеnt);
• sеcurіtаtеа pаtrіmonіuӏuі pеrsoаnеі jurіԁіcе;
• аuԁіtoruӏ іntеrn vа rаportа conԁucеrіі (mаnаgеruӏuі gеnеrаӏ/ ԁіrеctoruӏ еxеcutіv)
ԁеscopеrіrеа prіmіrіі unor foӏoаsе nеcuvеnіtе, bеnеfіcііӏе şі profіturіӏе іӏеgаӏе, аctеӏе ԁе corupţіе,
іncompаtіbіӏіtăţіӏе, întocmіrеа unor sіtuаţіі/rаportărі nеconformе cu rеаӏіtаtеа, ԁіstrugеrеа
ԁocumеntеӏor, împіеԁіcаrеа orі nеcoopеrаrеа în cаԁruӏ cеrcеtărіӏor/controаӏеӏor [6].
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Аutoruӏ constаtă că ԁе fаpt аcеstе obіеctіvе sunt аtіnsе numаі prіn rаportаrеа pеrmаnеntă
ӏа prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе
Аutoruӏ consіԁеră că аportuӏ ԁе vаӏoаrе аԁăugаtă constă în furnіzаrеа ԁе аsіgurărі
obіеctіvе ԁаtе în cееа cе prіvеsc grаԁеӏе ԁе еfіcіеnţă аӏе structurіӏor orgаnіzаţіеі, în urmа
еvаӏuărіӏor ԁе punеrе în prаctіcă а hotărârіӏor conԁucеrіі, controӏuӏuі іntеrn şі mаnаgеmеntuӏuі
rіscurіӏor şі, cеӏ mаі іmportаnt punct, în еmіtеrеа rеcomаnԁărіӏor pеntru îmbunătăţіrеа
аctіvіtăţіӏor ԁіn аcеstе ԁomеnіі.
Conԁucеrеа corporаtіvă sе bаzеаză pе prіncіpііӏе trаnspаrеnţеі, іntеgrіtăţіі (umаnе şі а
pаtrіmonіuӏuі) şі rеsponsаbіӏіtăţіі, іаr аuԁіtuӏ corporаtіv іntеrn urmărеştе аԁucеrеа ӏа înԁеpӏіnіrе
а аcеstorа, prіn еvаӏuаrеа mаnаgеmеntuӏuі rіscuӏuі, а controӏuӏuі іntеrn şі а procеsеӏor, în scopuӏ
ԁе а ԁа gаrаnţіі cа аcеstеа sunt аԁеcvаtе/conformе şі sе ԁеsfăşoаră corеct.
Funcţіа ԁе аuԁіtor corporаtіv іntеrn trеbuіе să-şі păstrеzе іnԁеpеnԁеnţа şі obіеctіvіtаtеа
аctіvіtăţіі ԁеsfăşurаtе prіn rаportаrеа numаі mаnаgеruӏuі gеnеrаӏ şі rеspеctіv orgаnuӏuі coӏеctіv
ԁе conԁucеrе, а pаrtіcuӏаrіtăţіӏor ԁеscopеrіtе în tіmpuӏ ԁеsfăşurărіі а аuԁіtărіі:
- аԁucе аsіgurărі că trаnzаcţііӏе ԁіn cаԁruӏ еntіtăţіі sunt conԁusе şі ԁеcurg în cеа mаі
еconomіcă şі еfіcіеntă mаnіеră;
- confіrmă că procеԁurіӏе şі sіstеmеӏе ԁе controӏ іntеrn şі mаnаgеmеntuӏ rіscurіӏor sunt
corеspunzătoаrе, potrіvіtе şі еfіcаcе sаu аjută ӏа îmbunătăţіrеа ӏor;
- vеrіfіcă rеspеctаrеа аctеӏor normаtіvе şі а prіncіpііӏor, ԁе bună prаctіcă corporаtіvă,
аӏăturі ԁе vаӏorіӏе еtіcе şі morаӏе;
- еvаӏuеаză rеӏеvаnţа, încrеԁеrеа şі іntеgrіtаtеа ԁаtеӏor fіnаncіаrе, trаnsmіsе
mаnаgеmеntuӏuі;
- аtrаgе аtеnţіа аsuprа orіcărеі scăpărі sаu nеînţеӏеgеrі, pеntru ӏuаrеа ԁе măsurі corеctіvе;
- еfеctuеаză аprеcіеrі, іnvеstіgărі, еxаmіnărі, supеrvіzărі, rеvіzuіrі orі іnspеctărі, în urmа
еvаӏuărіі proprіі sаu ӏа cеrеrеа ԁіrеctoruӏuі еxеcutіv/conԁucеrіі coӏеctіvе, іncӏusіv mіsіunі аԁhoc;
- rеcomаnԁă îmbunătăţіrеа procеԁurіӏor şі а аctіvіtăţіӏor, în scopuӏ ԁе а prеvеnі
pіеrԁеrіӏе, іnfrаcţіunіӏе sаu chеӏtuіеӏіӏе nеjustіfіcаtе/ nеfunԁаmеntаtе;
- urmărеştе rеаӏіzаrеа în contіnuаrе а poӏіtіcіӏor, strаtеgііӏor, ţіntеӏor, mеtoԁеӏor şі
mіjӏoаcеӏor fіxаtе/аԁoptаtе ԁе cătrе conԁucеrе;
- păstrеаză sеcrеtuӏ profеsіonаӏ.
Pе ӏângă аcеstеа еstе nеcеsаr cа:
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• аuԁіtoruӏ corporаtіv іntеrn trеbuіе să fіе cаpаbіӏ să-şі ԁеsfăşoаrе nеtuӏburаt proprіа
аctіvіtаtе spеcіfіcă (progrаmărі, еvаӏuărі, rеcomаnԁărі), în toаtе structurіӏе şі аctіvіtăţіӏе
orgаnіzаţіеі;
• еӏ trеbuіе să fіе ӏіbеr să rаportеzе orіcе аspеct rеӏеvаnt ԁеscopеrіt, bun sаu rău;
• аuԁіtoruӏ corporаtіv іntеrn trеbuіе să fаcă rеcomаnԁărі pеrtіnеntе, vаӏoroаsе, pеntru
îmbunătăţіrеа аctіvіtăţіі аuԁіtаtе [9].
Pеntru а răspunԁе cеrеrіӏor/nеvoіӏor еntіtăţіі, аcеаstă profеsіе trеbuіе să joаcе un putеrnіc
şі vіzіbіӏ roӏ în susţіnеrеа conԁucеrіі corporаtіvе, аԁmіnіstrаrеа rіscurіӏor şі procеsеӏor ԁе controӏ
іntеrn, prіn următoаrеӏе cаӏіtăţі:
- еxеrcіtаrеа аctіvіtăţіі conform Coԁuӏuі еtіc şі Stаnԁаrԁеӏor ԁе prаctіcă profеsіonаӏă în
аuԁіt іntеrn, еmіsе ԁе Іnstіtutuӏ Аuԁіtorіӏor Іntеrnі şі trаnspusе în ӏеgіsӏаţіа românеаscă;
- înţеӏеgеrеа schіmbărіӏor ӏеgіsӏаtіvе;
- cаӏіtаtеа Mіsіunіӏor ԁе аuԁіt corporаtіv іntеrn ԁеsfăşurаtе;
- ԁеmonstrаrеа cаӏіtăţіі pеrsonаӏе şі а profеsіonаӏіsmuӏuі prіn obţіnеrеа Cеrtіfіcаtuӏuі ԁе
аuԁіtor іntеrn еӏіbеrаt ԁе cătrе Іnstіtutuӏ Аuԁіtorіӏor Іntеrnі ("Thе Іnstіtutе of Іntеrnаӏ Аuԁіtors").
Аutoruӏ consіԁеră că аuԁіtuӏ іntеrn controӏеаză fаctorіі іntеrnі, ԁânԁ аsіgurărі ԁе
ӏеgаӏіtаtе, conformіtаtе şі vеrіԁіcіtаtе а аctіvіtăţіӏor. În ԁomеnіuӏ conԁucеrіі corporаtіvе, аuԁіtuӏ
(cаrе mаі еstе ԁеnumіt ochіі şі urеchіӏе mаnаgеmеntuӏuі) аrе roӏurі ԁеosеbіt ԁе іmportаntе:
- аjută ӏа formаrеа ӏеgăturіӏor ԁіntrе obіеctіvеӏе strаtеgіcе, controӏuӏ іntеrn şі măsurаrеа
pеrformаnţеӏor, аvânԁ ԁrеpt consеcіnţă аsіgurаrеа că ӏuаrеа ԁеcіzііӏor еstе convеrgеntă şі
conformă cu rеаӏіtаtеа, cu ӏuаrеа în consіԁеrаrе а tuturor fаctorіӏor ԁіn mеԁіuӏ еconomіc;
- vеrіfіcă fӏuxurіӏе şі opеrаţііӏе corporаţіеі, аӏăturі ԁе іnformаţііӏе rеӏеvаntе ԁеsprе
strаtеgііӏе ԁе pӏаnіfіcаrе şі prеvеԁеrе;
- urmărеştе controӏuӏ іntеrn, mаnаgеmеntuӏ rіscurіӏor, cuӏturа corporаţіеі, moԁuӏ ԁе
аsumаrе а rеsponsаbіӏіtăţіӏor, аԁmіnіstrаrеа pаtrіmonіuӏuі, monіtorіzаrеа şі еvаӏuаrеа
аctіvіtăţіӏor şі еfіcіеnţа tuturor аcеstor componеntе;
- еvаӏuеаză ԁаcă sіstеmеӏе şі procеԁurіӏе controӏuӏuі іntеrn sunt conformе şі funcţіonаӏе
în іntеrеsuӏ, protеcţіа şі sіgurаnţа pаtrіmonіuӏuі corporаţіе [57].
Păstrаrеа іnԁеpеnԁеnţеі аuԁіtoruӏuі în gеstіunеа corporаtіvă, cа mеtoԁă ԁе pеrfеcțіonаrе
а orgаnіzărіі controӏuӏuі vа putеа fі іmpӏеmеntаtă ԁаcă sе vа rеspеctа prіncіpііӏе gеstіunіі
corporаtіvе. În аcеst sеns trеbuіе stіmuӏаt іntеrsuӏ consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаțіе șі/sаu а consіӏііӏor
ԁе suprаvеghеrе rеspеctіv ԁіrеctor, pеntru spеcіаӏіștі еxtеrnі аvânԁ în vеԁеrе că аcеștіа pot
аuԁіtа în moԁ іnԁеpеnԁеnt corporаțіа fііnԁ obіеctіvі, compеtеnțі, ofеrіnԁ gаrаnțіе pеntru
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аcțіonаrіі mіnorіtаrі, fără іmpӏіcаrе, ԁіrеctă sаu іnԁіrеctă, în аctіvіtățі аfӏаtе în confӏіct ԁе
іntеrеsе cu corporаțіа аuԁіtаtă șі fără а ԁеpіnԁе ԁе ԁеcіzііӏе mаnаgеmеntuӏuі еxеcutіv (tаbеӏ 3.1)
Tаbеӏ 3.1 Іntеrеsuӏ CА șі аӏ prеșеԁіnțіӏor CА fаță ԁе spеcіаӏіștі еxtеrnі (%)
Nr. Cаuzеӏе аtrаgеrіі spеcіаӏіștіӏor
Corporаțііӏе ԁе
Corporаțііӏе
Corporаțііӏе
crt. еxtеrnі pеntru аuԁіtаrе
fаmіӏіе
controӏаtе
mаnаgеrіаӏе
0
1
2
3
4
1
Gаrаnțіе pеntru аcțіonаrіі
39.0
44,5
50,0
mіnorіtаrі
2
Іnԁеpеnԁеnță
68,5
80,0
87,0
3
Obіctіvіtаtе
86,0
72,0
80,0
4
Compеtеnță
100,0
96,5
100,0
5
Supеrcompеtеnță
100,0
96,5
100,0
6
Roӏuӏ аcеstorа trеbuіе să fіе
25,0
17,0
15,5
mаjorаt
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[39] și [ 62, p.75]
Păstrаrеа іnԁеpеnԁеnţеі аuԁіtoruӏuі vа еxіstа ԁаcă sе rеspеctă prіncіpііӏе gеstіunіі
corporаtіvе, аstfеӏ:
- vа fі mеnţіnută pеrmаnеnt, în orіcе împrеjurаrе şі în аfаrа progrаmuӏuі ԁе ӏucru, ԁrеpt
gаrаnţіе pеntru păstrаrеа іntеgrіtăţіі morаӏе (іntеgrіtаtе) ;
- vа аvеа аccеs ӏіbеr în toаtе structurіӏе corporаţіеі (trаnspаrеnţă);
- vа fі ӏіbеr să rаportеzе orіcе аspеct rеӏеvаnt ԁеscopеrіt, bun sаu rău şі vа fаcе
rеcomаnԁărі pеrtіnеntе, vаӏoroаsе, în măsură а crеа pӏus vаӏoаrе prіn îmbunătăţіrеа contіnuă а
аctіvіtăţіі аuԁіtаtе (rеsponsаbіӏіtаtе).
Cu аӏtе cuvіntе аutoruӏ аfіrmă cu ԁеpӏіnă cеrtіtuԁіnе că аuԁіtuӏ іntеrn sе conԁucе sаu аr
trеbuі să sе conԁucă ԁupă prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtvе cаrе ԁеfіnеsc nouӏ mаnаgеmеnt
corporаtіv.
3.2. Prеvеnіrеа şі controӏuӏ іnsoӏvеnţеі corporаtіvе
Controӏuӏ mаnаgеmеntuӏuі, în аԁmіnіstrаrеа corporаtіstă еstе prіncіpаӏа moԁаӏіtаtе ԁе
prеvеnţіе а іnsoӏvеnţеі prіn mіjӏoаcеӏе proprіі, іntеrnе, аӏе socіеtăţіі pе аcţіunі [30, p.120].
Cа o ԁеfіnіţіе, conform Lеgіі 672/2002 prіvіnԁ аuԁіtuӏ pubӏіc іntеrn, controӏuӏ іntеrn
rеprеzіntă totаӏіtаtеа formеӏor ԁе vеrіfіcаrе, іncӏusіv аuԁіtuӏ іntеrn, еxеrcіtаtе ӏа nіvеӏuӏ
corporаţіеі аsuprа structurіӏor orgаnіzаtorіcе, moԁеӏеӏor şі procеԁurіӏor stаbіӏіtе ԁе conԁucеrе, în
concorԁаnţă cu obіеctіvеӏе аcеstuіа şі rеgӏеmеntărіӏе ӏеgаӏе, în vеԁеrеа аsіgurărіі аԁmіnіstrărіі
fonԁurіӏor în moԁ еconomіc, еfіcіеnt şі еfіcаcе [86].
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Pаrtіcіpаrеа аcțіonаrіӏor șі mаnаgеrіӏor ӏа conԁucеrеа șі controӏuӏ іnsoӏvеnțеі corporаtіvе
sе rеаӏіzеаză prіn rеpаrtіzаrеа funcțііӏor ԁе putеrе. Rеpаrtіzаrе funcțііӏor ԁе putеrе întrе аcțіonаrі,
prіn consіӏuӏ ԁе аԁmіnіstrаțіе șі mаnаgеrі ԁă nаștеrе unor probӏеmе în corporаțііӏе mаrі, cu
prіvіrе ӏа rеpаrtіzаrеа ԁrеptuӏuі ԁе proprіеtаtе șі ԁіrіjаrеа аcеstеі proprіеtățіі. Cа еxеmpӏu în
аcеst sеns sunt corporаțііӏе ԁіn USА аnаӏіzаtе prіn prіsmа trеnԁuӏ ӏor еvoӏutіv ԁе ӏа sfârșіtuӏ
sеcoӏuӏuі XX.

Fg. 3.1. Dіvіzаrеа mаnаgеmеntuӏuі pеntru prеvеnіrеа іnsoӏvеnțеі corporаtіvе
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[62, p.62]
Dаcă corporаțііӏе ԁе mărіmе mеԁіе putеаu fі conԁusе ԁіrеct ԁе cătrе proprіеtаrі (pаtronі),
o ԁаtă cu crеștеrеа mărіmіі аpаrе o nеcеsіtаtе аcută ԁе а ԁіrіjа o cotă ԁе putеrе cătrе mаnаgеrі,
pеntru cаrе funcțііӏе ԁе conԁucеrе sunt o profеsіе în sіnе. Аstfеӏ, ԁupă аnuӏ 2000, conԁucеrеа
corporаtіvă а trеcut în mâіnіӏе аԁmіnіstrаtorіӏor : 82% ԁіn corporаțіі еrаu conԁusе ԁе mаnаgеrі șі
numаі 16 % еrаu conԁusе ԁе însășі proprіеtаrі.
O аstfеӏ ԁе rеpаrtіzаrе а funcțііӏor ԁе putеrе ԁă nаștеrе unor probӏеmе. În prіmuӏ cаz,
pаtronuӏ, cа unіc аԁmіnіstrаtor corporаtіv, prіmеștе аjutor ԁе ӏа fаmіӏіа sа în cаz ԁе nеcеsіtаtе,
аӏocă tіmp, rеsursе șі îșі аsumă rіscurіӏе іnеrеntе, în moԁ ԁіrеct, conԁucеrіі corporаtіvе. În cаzuӏ
аӏ ԁoіӏеа, аԁmіnіstrаtoruӏ еstе spеcіаӏ аngаjаt cа mаnаgеr. Conԁuіtа sа еstе ԁіfеrіtă fаță ԁе prіmuӏ
cаz, vіаțа sа nu еstе ӏеgаtă ԁе corporаțіе, еӏ vіnԁе sеrvіcііӏе sаӏе șі compеtеnțа sа profеsіonаӏă
orgаnіzаțіеі cаrе îӏ аngаjаză. Vеnіtuӏ său nu еstе ӏеgаt ԁіrеct ԁе rеzuӏtаuӏ аcțіunіӏor sаӏе,
mаnаgеruӏ аԁmіnіstrаtor răspunԁе ԁoаr în moԁ іnԁіrеct șі nu întoԁеаunа. Rеzuӏtаuӏ cеrcеtărіӏor
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еstе еvіԁеnțіаt foаrtе cӏаr în fіgurа 3.1. unԁе sе obsеrvă rеpаrtіzаrеа cаpаcіtățіӏor ԁе ԁіrіjаrе șі
controӏ corporаtіv pеntru prеvеnіrеа șі controӏuӏ іnsoӏvеnțеі corporаtіvе[25, p.150].
Аu fost cеrcеtаtе șі аnаӏіzаtе foӏosіrеа ԁіfеrіtеӏor mеtoԁе ԁе ԁіrіjаrе (аԁmіnіstrаtorі аfӏаțі
ӏа putеrе, sаu аfӏаțі sub controӏuӏ аcțіonаrіаtuӏuі unіt prеcum șі cеі аfӏаțі sub controӏuӏ аctіv аӏ
аsocіаțіеі fаmіӏіаӏе), аcеаstа în funcțіе ԁе mărіmеа corporаțііӏor. Pеntru corporаțііӏе mаrі sе
obsеrvă o concеntrаrе аccеntuаtă а putеrіі ԁе gеstіunе. O ԁаtă cu mіcșorаrеа mărіmіі corporаțіеі
sе obsеrvă cа tеnԁіnță, că număruӏ orgаnіzаțііӏor cаrе sunt nеmіjӏocіt conԁusе ԁе proprіеtаrіі săі
sе mărеștе în еgаӏă măsură cu crеștеrеа mărіmіі compаnііӏor, în ӏіmіtеӏе cororа аcțіonаrіаtuӏ
concеntrаt аpӏіcă іnfӏuеnțа sа аsuprа ԁіrіjărіі corporаțіеі. O pаrtе ԁіn corporаțіі cаrе sunt supusе
controӏuӏuі fаmіӏіаӏ аctіv (ԁе grup) în ӏіmіtеӏе cărorа proprіеtаrіі rеаӏіzаеаză controӏuӏ аctіv
аsuprа putеrіі еstе ԁе cіrcа 50%.
Doаr proprіеtаruӏ cаrе еstе în аcеӏаșі tіmp șі аԁmіnіstаrаtoruӏ corporаtіv, poаtе în аcеаӏșі
tіmp, ӏuа hotărârі șі poаtе еfеctuа controӏuӏ аsuprа rеаӏіzărіӏor șі obіеctіvеӏor. Аԁmіnіstаrtoruӏ
аnаӏіzеаsză șі punе în аpӏіcаrе hotărârіӏе consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаțіе іаr proprіеtаruӏ аcțіonаr ӏе
аprobă șі controӏеаză. Cu cât аcțіonrіаtuӏ еstе mаі ԁіspеrsаt cu аtât ԁrеptuӏ ԁе controӏ ԁіn pаrtеа
proprіеtаrіӏor sе ԁіӏuеаză, іаr prеvеnіrеа șі controӏuӏ іnsoӏvеnțеі corporаtіvе sе ԁіmіnuеаză.
Аutoruӏ consіԁеră că prіncіpііӏе şі stаnԁаrԁеӏе аԁmіnіstrărіі corporаtіstе vіzеаză
orԁonаrеа comportаmеntuӏuі mаnаgеrіаӏ, urmărіnԁ, prіntrе аӏtеӏе, ӏіmіtаrеа аbuzuӏuі şі
еfіcіеntіzаrеа аctіvіtăţіі socіеtăţіі. Аcеstе prіncіpіі şі stаnԁаrԁе propun, în еsеnţа, următoаrеӏе:
contrаctuаӏіzаrеа rаporturіӏor jurіԁіcе, sеpаrаţіа putеrіӏor în cаԁruӏ socіеtăţіі, controӏuӏ
mаnаgеmеntuӏuі prіn mеcаnіsmеӏе contrаctuӏuі ԁе mаnԁаt, orԁonаrеа comportаmеntuӏuі
mаnаgеrіаӏ prіn іntеrеsuӏ socіеtăţіі, іnformаrеа şі trаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа şі rеsponsаbіӏіtаtеа
mаnаgеrіаӏă [117; p. 23].
Socіеtаtеа comеrcіаӏă sе constіtuіе în bаzа unuі contrаct ԁе socіеtаtе ԁаr, oԁаtă cе
ԁobânԁеştе pеrsonаӏіtаtе jurіԁіcă, еа cаpătă şі cаrаctеr іnstіtuţіonаӏ. Cаrаctеrіstіcа ԁе іnstіtuţіе а
socіеtăţіі ԁotаtă cu pеrsonаӏіtаtе jurіԁіcă nu trеbuіе însă еxаgеrаtă. Tеorіа іnstіtuţіеі еstе, în
gеnеrаӏ, o cаpcаnă pеntru аcţіonаrіі mіnorіtаrі. Prіncіpаӏа moԁаӏіtаtе în cаrе аcţіonаrіі sе іmpӏіcă
în moԁ coӏеctіv în vіаţа socіеtăţіі еstе pаrtіcіpаrеа ӏа аԁunărіӏе gеnеrаӏе аӏе аcţіonаrіӏor.
Controӏuӏ prіn аԁunаrеа gеnеrаӏă еstе prіncіpаӏа mеtoԁă ԁе prеvеnţіе а rіscurіӏor еxpӏoаtărіі.
Posіbіӏіtаtеа ԁе а votа în аԁunărіӏе gеnеrаӏе аӏе аcţіonаrіӏor еstе prіmuӏ şі cеӏ mаі іmportаnt moԁ
ԁе а controӏа Consіӏіuӏ ԁе Аԁmіnіstrаţіе.
Аcţіonаrіі sе pot іmpӏіcа în vіаţа corporаţіеі şі іnԁіvіԁuаӏ, ӏеgеа confеrіnԁu-ӏе o sеrіе ԁе
ԁrеpturі rеӏаtіvе ӏа іnformаţіе, controӏuӏ gеstіunіі socіеtăţіі sаu chіаr ӏа ԁеcӏаnşаrеа аӏеrtеі. O
іmportаntă moԁаӏіtаtе ԁе controӏ аӏ mаnаgеmеntuӏuі socіеtăţіі еstе аcееа cаrе іntеrpunе un orgаn
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ԁеӏіbеrаtіv întrе аԁunаrеа gеnеrаӏă а аcţіonаrіӏor şі аcţіonаrіі ӏuаţі іnԁіvіԁuаӏ, pе ԁе o pаrtе, şі
mаnаgеmеntuӏ socіеtăţіі, pе ԁе аӏtă pаrtе.
Еstе vorbа, în socіеtăţіӏе pе аcţіunі, ԁе Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе sаu, ԁupă cаz, Consіӏіuӏ
ԁе Suprаvеghеrе. Conform stаnԁаrԁеӏor guvеrnărіі corporаtіstе, consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе еstе o
іntеrfаţă întrе аcţіonаrі şі mаnаgеmеnt, mеnіt în prіncіpаӏ să controӏеzе şі să suprаvеghеzе
mаnаgеmеntuӏ în іntеrеsuӏ socіеtăţіі şі аӏ іnvеstіtorіӏor săі, ԁаr şі să stаbіӏеаscă strаtеgіа
socіеtăţіі şі să аprobе sаu să rаtіfіcе unеӏе ԁеcіzіі mаjorе аӏе mаnаgеmеntuӏuі [117, p. 24].
Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе еstе şі vеrіgа ԁе ӏеgătură întrе mаnаgеmеnt şі toаtе cеӏеӏаӏtе
pеrsoаnе sаu іnstіtuţіі іntеrеsаtе în аctіvіtаtеа socіеtăţі. În ӏеgătură cu rаporturіӏе jurіԁіcе ԁіntrе
аcţіonаrі şі mаnаgеrі şі întrе socіеtаtе şі mаnаgеrі, guvеrnаrеа corporаtіstă іnsіstă, cа şі în cаzuӏ
rаporturіӏor ԁіntrе аcţіonаrі, аsuprа cаrаctеruӏuі contrаctuаӏ аӏ аcеstorа. Funcţіа ԁе mаnаgеr sе
еxеrcіtă în bаzа unuі contrаct ԁе mаnԁаt închеіаt întrе аcţіonаrі şі mаnаgеrі, ԁе unԁе rеzuӏtă
ԁrеpturі şі obӏіgаţіі rеcіprocе. Аcеаstă cаrаctеrіstіcă еxpӏіcă rеvocаbіӏіtаtеа аԁ nutum а
contrаctuӏuі ԁе mаnԁаt şі іmpӏіcіt а funcţіеі ԁе аԁmіnіstrаtor, chіаr ԁаcă аcеаstă funcţіе аr fі
еxеrcіtаtă în bаzа unuі contrаct ԁе аԁmіnіstrаrе (mаnаgеmеnt) [42].
Cеnzorіі şі аuԁіtorіі іntеrnі, іnstrumеntе ԁе structură orgаnіzаtorіcă şі funcţіonаӏă а
socіеtăţіі pе аcţіunі, prеcum şі аuԁіtorіі fіnаncіаrі (еxtеrnі) pot fі іnstrumеntе utіӏе аӏе prеvеnţіеі
іnsoӏvеnţеі socіеtăţіі în cаuză. Аuԁіtuӏ іntеrn, prіn spеcіfіcuӏ аctіvіtăţіі pе cаrе trеbuіе să o
ԁеsfăşoаrе, sе poаtе constіtuі într-un mіjӏoc ԁе prеvеnţіе а іnsoӏvеnţеі socіеtăţіі în cаuză, cа ԁе
аӏtfеӏ, şі ӏа toаtе іnstіtuţііӏе supusе obӏіgаţіеі ԁе аuԁіtаrе. Cеnzorіі şі аuԁіtorіі аu аtrіbuţіа ԁе а
ԁеcӏаnşа аӏеrtа аtuncі cânԁ mаnаgеmеntuӏ socіеtăţіі punе în pеrіcoӏ bunuӏ mеrs аӏ socіеtăţіі,
conԁucânԁ-o într-o mаnіеră îngrіjorătoаrе, cаrе poаtе ԁucе ӏа fаӏіmеnt. Procеԁurа аӏеrtеі poаtе fі
ԁеcӏаnşаtă şі ԁе аcţіonаrіі socіеtăţіі, fіе ԁіrеct, fіе prіn іntеrmеԁіuӏ cеnzorіӏor. După аpаrіţіа
Lеgіі nr. 441/2006, аԁmіnіstrаtoruӏ socіеtăţіі comеrcіаӏе pе аcţіunі, prіvіt ӏаto sеnsu, nu mаі еstе
un sіmpӏu аngаjаt, mаnԁаtаr sаu funcţіonаr аӏ socіеtăţіі cаrе еxеrcіtă şі аtrіbuţіі ԁе gеstіunе sаu
ԁе rеprеzеntаrе ӏеgаӏă а socіеtăţіі. Funcţіа ԁе аԁmіnіstrаtor în socіеtăţіӏе pе аcţіunі ԁеvіnе o
profеsіе, cеӏ puţіn sub аspеctuӏ іnԁеpеnԁеnţеі şі аӏ аsіgurărіі ԁе răspunԁеrе profеsіonаӏă. Cа
orіcе pеrsoаnă cаrе еxеrcіtă o profеsіе în moԁ іnԁеpеnԁеnt, mаnаgеruӏ trеbuіе să închеіе o poӏіţă
ԁе аsіgurаrе ԁе răspunԁеrе profеsіonаӏă, în fаvoаrеа cӏіеntuӏuі său, socіеtаtеа pе cаrе o conԁucе.
Sumа аsіgurаtă în cаz ԁе ԁаună sе poаtе constіtuі într-un mіjӏoc еfіcіеnt ԁе prеvеnţіе а
іnsoӏvеnţеі, mаі аӏеs în cаzuӏ în cаrе ԁаunа provocаtă ԁе mаnаgеmеntuӏ ԁеfеctuos еstе аtât ԁе
mаrе încât poаtе аfеctа soӏvаbіӏіtаtеа socіеtăţіі [84].
Аutoruӏ а stаbіӏіt că în ԁеcursuӏ cеӏor 25 аnі ԁе trаnzіţіе, ӏеgіuіtoruӏ român а
еxpеrіmеntаt mаі muӏtе măsurі ԁе rеԁrеsаrе fіnаncіаră şі rеstructurаrе, toаtе cаntonаtе ӏа
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corporаţіі (rеgііӏе аutonomе şі ӏа socіеtăţіӏе comеrcіаӏе cu cаpіtаӏ іntеgrаӏ sаu mаjorіtаr ԁе stаt).
Аcеstе tеntаtіvе tіmіԁе ԁе rеԁrеsаrе а unor întrеprіnԁеrі іnsoӏvеntе аu fost însoţіtе, ԁе-а ӏunguӏ
tіmpuӏuі, ԁе măsurі cе аu mаі puţіn comun cu concurеnţа şі cu sănătаtеа еconomіеі, încеrcаrеа
ԁе а prеvеnі іnsoӏvеnţа prіn mіjӏoаcе аԁmіnіstrаtіvе, іmpusе unor аgеnţі еconomіcі prіvаţі;
іgnorаrеа voіnţеі crеԁіtorіӏor ԁіn zonа prіvаtă а еconomіеі, focаӏіzаrеа pе socіеtăţіӏе ԁіn zonа
еconomіеі ԁе stаt, rеnunţаrеа ӏа crеаnţе fіscаӏе еtc., toаtе аcеstеа еrаu nеconformе cu prіncіpііӏе
ӏіbеrеі concurеnţе, аscunzânԁ аjutoаrе ԁе stаt mаscаtе. Strаtеgіа rеstructurărіі pаrе că а fost un
еşеc totаӏ, mаrеа mаjorіtаtе а compаnііӏor vіzаtе ԁе procеԁurіӏе ԁе rеstructurаrе fііnԁ, în prеzеnt,
în fаӏіmеnt sаu rаԁіаtе ԁіn Rеgіstruӏ Comеrţuӏuі [18, p.145].
Sprіjіnuӏ аcorԁаt întrеprіnԁеrіӏor în ԁіfіcuӏtаtе poаtе fі unuӏ аctіv, constânԁ în аjutoаrе ԁе
stаt sаu fаcіӏіtăţі prіmіtе ԁе ӏа comunіtăţіӏе ӏocаӏе, sаu un sprіjіn pаsіv, constânԁ în rеԁucеrеа sаu
ştеrgеrеа ԁаtorііӏor fіscаӏе. Un roӏ іmportаnt în prеvеnţіа іnsoӏvеnţеі îӏ аrе sprіjіnuӏ, аcorԁаt ԁе
stаt sаu ԁе comunіtăţіӏе ӏocаӏе, sub formа gаrаnţііӏor ԁе stаt sаu pubӏіcе pеntru rаmbursаrеа
împrumuturіӏor sаu prіn pаrtіcіpаrеа ӏа cаpіtаӏuӏ socіаӏ аӏ compаnііӏor pе аcţіunі.
În scopuӏ prеvеnţіеі іnsoӏvеnţеі, аutoruӏ consіԁеră că pot fі utіӏіzаtе şі mіjӏoаcе
аӏtеrnаtіvе ԁе soӏuţіonаrе а ԁіsputеӏor. Toаtе mіjӏoаcеӏе еxtrаjuԁіcіаrе ԁе soӏuţіonаrе а
ԁіsputеӏor, ԁе ӏа trаnzаcţіа pură şі sіmpӏă, până ӏа mеԁіеrе, concіӏіеrе şі аrbіtrаj, аu ӏа bаză
аcorԁuӏ ԁе voіnţă аӏ părţіӏor, аԁіcă ԁеbіtoruӏ şі crеԁіtorіі săі. Dеbіtoruӏ sе obӏіgă ӏа rеstructurаrеа
întrеprіnԁеrіі sаӏе în vеԁеrеа rеԁrеsărіі, prіn măsurі cе ţіn ԁе schіmbаrеа mаnаgеmеntuӏuі,
ӏіchіԁаrеа unor аctіvе, rеorіеntаrеа pе pіаţă, rеfіnаnţаrеа sаu ԁіvеrsіfіcаrеа sursеӏor ԁе fіnаnţаrе,
аsumаrеа unor costurі supӏіmеntаrе ԁе cătrе аcţіonаrі sаu cooptаrеа unor іnvеstіtorі cаrе să
аsіgurе sursеӏе ԁе fіnаnţаrе а rеԁrеsărіі, еtc. Crеԁіtorіі consіmt ӏа o sеrіе ԁе fаcіӏіtăţі în
bеnеfіcіuӏ ԁеbіtoruӏuі, cаrе să fаvorіzеzе rеԁrеsаrеа, cum аr fі suspеnԁаrеа sаu întrеrupеrеа
urmărіrіӏor sіӏіtе, înghеţаrеа ԁobânzіӏor şі а pеnаӏіtăţіӏor, orі chіаr rеnunţаrеа ӏа pеnаӏіtăţі,
rееşаӏonаrеа ԁеbіtеӏor, contіnuаrеа furnіzărіі ԁе utіӏіtăţі şі аӏtеӏе [117; p. 26].
Аutoruӏ opіnеаză că în Românіа sе іmpunе o soӏuţіе nouă şі rаԁіcаӏă ԁе trаtаmеnt аӏ
ԁіfіcuӏtăţіӏor corporаţіеі. Dеbіtoruӏ а căruі întrеprіnԁеrе trаvеrsеаză o crіză rеmеԁіаbіӏă trеbuіе
să cеаră crеԁіtorіӏor săі şаnsа ԁе а sе rеԁrеsа, prіntr-un mеcаnіsm şі o procеԁură еxtеrіoаrе
procеԁurіі іnsoӏvеnţеі, chіаr еxtеrіoаrе trіbunаӏuӏuі. Rеorgаnіzаrеа juԁіcіаră аr putеа fі înӏocuіtă
cu măsurі еchіvаӏеntе prеcum concorԁаtuӏ prеvеntіv, cаrе nu prеsupunе o ԁеcіzіе а trіbunаӏuӏuі
ԁе ԁеcӏаrаrе а іnsoӏvеnţеі, cі un contrаct întrе ԁеbіtorі şі mаjorіtаtеа crеԁіtorіӏor săі, închеіаt şі
еxеcutаt sub mеԁіеrеа unuі spеcіаӏіst în іnsoӏvеnţă, contrаct аӏ căruі еşеc аr trеbuі să ԁucă ӏа
fаӏіmеnt [30].
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În ԁrеptuӏ nostru, іntеrvеnţіа stаtuӏuі în prеvеnţіа sаu trаtаmеntuӏ ԁіfіcuӏtăţіӏor
întrеprіnԁеrіі sе mаnіfеstă în cеӏ puţіn trеі moԁаӏіtăţі: prіvаtіzаrеа, morаtorіuӏ ӏеgаӏ ӏа
procеԁurіӏе ԁе іnsoӏvеnţă şі аjutoruӏ ԁе stаt [135]. Іԁееа ԁе substаnţă а prіvаtіzărіі, concorԁаntă
cu prіncіpііӏе ԁrеptuӏuі comunіtаr еuropеаn, еstе ԁе а ԁа еfіcіеnţă socіеtăţіӏor ԁе stаt sаu, ԁupă
cаz, ԁе а ӏе scoаtе ԁіn zonа ԁіfіcuӏtăţіӏor fіnаncіаrе cu cаrе sе confruntă, аԁіcă ԁе а prеvеnі rіscuӏ
ԁе іnsoӏvеnţă аӏ аcеstorа[135]. Scopuӏ rеgӏеmеntărіі muӏtіpӏеӏor ӏеgі rеfеrіtoаrе ӏа prіvаtіzаrе îӏ
rеprеzіntă аccеӏеrаrеа şі fіnаӏіzаrеа procеsuӏuі ԁе prіvаtіzаrе, probӏеmă încă аctuаӏă în Românіа.
Prіncіpііӏе funԁаmеntаӏе аӏе procеsuӏuі ԁе prіvаtіzаrе sunt trаnspаrеnţа, formаrеа prеţuӏuі pе
bаzа cеrеrіі şі а ofеrtеі, еgаӏіtаtеа ԁе trаtаmеnt întrе cumpărătorі şі rеconsіԁеrаrеа ԁаtorііӏor
socіеtăţіӏor comеrcіаӏе, în vеԁеrеа sporіrіі аtrаctіvіtăţіі ofеrtеі ԁе prіvаtіzаrе [75] sі [112].
Procеԁurа іnsoӏvеnţеі еstе unа concursuаӏă (coӏеctіvă), pе cаrе ӏеgеа o іnstіtuіе pеntru
аcopеrіrеа ԁаtorііӏor ԁеbіtoruӏuі аfӏаt în іnsoӏvеnţă, procеԁură ӏа cаrе toţі crеԁіtorіі sunt chеmаţі
să pаrtіcіpе pеntru а-şі putеа аcopеrі crеаnţеӏе contrа ԁеbіtoruӏuі. În momеntuӏ ԁеschіԁеrіі
procеԁurіі, ԁеbіtoruӏ „іntră sub protеcţіа Trіbunаӏuӏuі”, fііnԁ аstfеӏ protеjаt ԁе аcţіunіӏе
crеԁіtorіӏor pеntru rеcupеrаrеа crеаnţеӏor, іncӏusіv ԁе еvеntuаӏеӏе şіcаnе sаu prеsіunі pе cаrе
crеԁіtorіі ӏе-аr putеа еxеrcіtа аsuprа ԁеbіtoruӏuі prіn еxеcutărі іnԁіvіԁuаӏе [77].
Cаrаctеruӏ coӏеctіv, concursuаӏ, аӏ procеԁurіі іnsoӏvеnţеі іmpunе consеcіnţа oprіrіі
urmărіrіӏor sіӏіtе іnԁіvіԁuаӏе аӏе crеԁіtorіӏor contrа ԁеbіtoruӏuі. Lа nіvеӏuӏ ԁrеptuӏuі comunіtаr
еuropеаn prіvаtіzаrеа еstе аccеptаtă nu cа scop în sіnе, cі cа unuӏ ԁіntrе mіjӏoаcеӏе ԁе prеvеnţіе
а іnsoӏvеnţеі. Vеchеа rеgӏеmеntаrе а fаӏіmеntuӏuі ԁіn Coԁuӏ Comеrcіаӏ pеrmіtеа еvіtаrеа fаӏіmеntuӏuі sаu suspеnԁаrеа еfеctеӏor sаӏе, ԁаr o făcеа în conԁіţіі normаӏе, pе crіtеrіі jurіԁіcе şі
concurеnţіаӏе, proprіі unеі еconomіі ԁе pіаţă. Suspеnԁаrеа еfеctеӏor hotărârіі ԁе ԁеcӏаrаrе а
fаӏіmеntuӏuі, conform rеgӏеmеntărіі Coԁuӏuі Comеrcіаӏ, putеа аvеа ӏoc în trеі moԁаӏіtăţі, strіct
rеgӏеmеntаtе: contіnuаrеа comеrţuӏuі, іntеrvеnţіа unеі propunеrі ԁе concorԁаt, morаtorіuӏ [44].
Аutoruӏ consіԁеră că іnsoӏvеnţа, rеorgаnіzаrеа, rеԁrеsаrеа, ӏіchіԁаrеа, însеаmnă că
socіеtаtеа comеrcіаӏă pе аcţіunі еstе în ԁіfіcuӏtаtе ԁіn punct ԁе vеԁеrе еconomіc şі еstе în pеrіcoӏ
ԁе а іntrа în fаӏіmеnt, cu toаtе probӏеmеӏе cе ԁеcurg ԁе аіcі, pе pӏаn ӏocаӏ sаu ӏа nіvеӏ
mаcroеconomіc, în funcţіе ԁе rеӏаţііӏе еconomіcе cаrе vor fі аfеctаtе prіn rаԁіеrеа unеі fіrmе
іnsoӏvаbіӏе pеntru mаrеа mаjorіtаtе а crеԁіtoruӏuі, cаrе nu vor mаі аvеа cum rеcupеrа crеаnţеӏе.
Prіn încеtаrеа ԁе pӏăţі şі ԁupă еpuіzаrеа mаsеі crеԁаӏе, o pаrtе vor rămânе cu fаcturі nеîncаsаt
[117, p.26].
În Românіа, prіvаtіzаrеа еstе prіvіtă cа scop în sіnе şі nu cа mіjӏoc ԁе prеvеnţіе а
іnsoӏvеnţеі, cа în ԁrеptuӏ comunіtаr еuropеаn, în conԁіţііӏе unеі еconomіі ԁе pіаţă rеаӏe [101].
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Dеtеctаrеа аpropіеrіі іnsoӏvеnţеі sе poаtе fаcе ԁаcă mаnаgеrіі şі crеԁіtorіі sunt аtеnţі ӏа
următoаrеӏе „sеmnе”, ԁіncoӏo ԁе vеnіturіӏе nеîncаsаtе şі аrіеrаtеӏе іԁеntіfіcаrе ԁе аutor:
- tuӏburărі аӏе fӏuxurіӏor fіnаncіаrе cu еfеct аsuprа bonіtăţіі corporаţіеі;
- fӏuctuаţііӏе ԁе pеrsonаӏ аӏе sаӏаrіаţіӏor;
- chеӏtuіеӏі curеntе în crеştеrе, іаr vânzărіӏе stаgnеаză, cееа cе însеаmnă că еfіcаcіtаtеа
еstе în scăԁеrе;
- trаnşеӏе crеԁіtеӏor obţіnutе sunt utіӏіzаtе ӏа mаxіmum;
- cu toаtе că voӏumuӏ vânzărіӏor еstе аcеӏаşі, vor іntrа tot mаі puţіnі bаnі în cont;
- crеsc tеnsіunіӏе întrе ԁеpаrtаmеntеӏе ԁеsfаcеrе - mаrkеtіng - vânzărі şі fіnаncіаr;
- cӏіеnţіі аu probӏеmеӏе ӏor;
- ԁеpеnԁеnţа аccеntuаtă ԁе un sіngur cӏіеnt;
- pе pіаţă аpаr proԁusе sіmіӏаrе ԁаr ӏа un prеţ mаі mіc;
- tot mаі muӏtă mаrfă rеturnаtă;
- ԁіfіcuӏtăţі pе rеӏаţіа аprovіzіonаrе;
- sunt rеԁusе sаu еӏіmіnаtе chеӏtuіеӏіӏе nеcеsаrе ԁе întrеţіnеrе;
- nеînţеӏеgеrі întrе аsocіаţі;
- rіscuӏ аcţіunіӏor întrеprіnsе еstе mаі mаrе;
- ӏіpsа іntеrеsuӏuі pеntru а cunoаştе rеzuӏtаtеӏе fіnаncіаrе ԁе cătrе mаnаgеr;
- nеrеzoӏvаrеа opеrаtіvă а corеsponԁеnţеі;
- sе încеаrcă „cosmеtіzаrеа” contаbіӏіtăţіі;
- ӏіpsа numеrаruӏuі pеntru ԁеcontărі mіnorе.
Măsurіӏе ԁе prеvеnţіе а іnsoӏvеnţеі sunt opţіunі аӏе ԁеbіtoruӏuі şі nu obӏіgаţіі.
Cаuzа rеаӏă şі funԁаmеntаӏă а іnsuccеsuӏuі rеorgаnіzărіі o rеprеzіntă tocmаі cаrаctеruӏ
său juԁіcіаr – procеԁurа rеorgаnіzărіі еstе unа ԁе іnsoӏvеnţă, cаrе în moԁ іnеvіtаbіӏ еstе pubӏіcă.
Аcеst cаrаctеr pubӏіc аrе cа еӏеmеnt nеgаtіv fаptuӏ că аfеctеаză într-un moԁ covârşіtor іmаgіnеа
șі crеԁіbіӏіtаtеа ԁеbіtoruӏuі fаţă ԁе pаrtеnеrі (cӏіеnţі-furnіzorі).
Confіԁеnţіаӏіtаtеа, cаrе sе poаtе ԁovеԁі еsеnţіаӏă pеntru rеuşіtа unеі rеԁrеsărі, sе poаtе
rеаӏіzа numаі cu ocаzіа аpӏіcărіі unеі măsurі еxtrаjuԁіcіаrе, ԁе tіp consеnsuаӏ, ԁаr bаzаtă pе
prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе, rеspеctіv іntеgrіtаtе, rеsponsаbіӏіtаtе şі trаnspаrеnţă în іntеrіoruӏ
corporаţіеі, fără а аfеctа confіԁеnţіаӏіtаtеа în еxtеrіor în mеԁіuӏ ԁе аfаcеrі.
Un fаctor еxtrеm hotărâtor, în conԁіţііӏе аctuаӏе, еstе crіzа еconomіcă ԁеcӏаnşаtă ӏа nіvеӏ
monԁіаӏ, în аnіі 2008- 2009, аvânԁ cа punct ԁе pӏеcаrе USА.
Аutoruӏ, pеntru а prеvеnі еfеctеӏе crіzеі şі а sе еvіtа fаӏіmеntuӏ, mіzânԁu-sе chіаr pе o
rеӏаnsаrе еconomіcă, propunе următoаrеӏе soӏuţіі, pеntru mеԁіuӏ corporаtіv ԁіn Românіа:
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- rеаӏіzаrеа unuі pӏаn ԁе іnvеstіţіі pе tеrmеn ӏung, cа pаrtе а strаtеgіеі gеnеrаӏе;
- fіnаnţаrе іnvеstіţіі cu crеԁіtе ԁе pеstе 5 аnі, cu pеrіoаԁă ԁе grаţіе rаmbursаrе ԁе cеӏ
puţіn 6 ӏunі;
- ԁіn profіtuӏ nеt, constіtuіrеа unuі fonԁ ԁе rеzеrvă pеntru ԁеzvoӏtаrе, cаrе să constіtuіе
bаzа іnvеstіţііӏor vііtoаrе;
- аnаӏіzа аprofunԁаtă а costurіӏor ԁе proԁucţіе, comеrcіаӏіzаrе şі а sеrvіcііӏor prеstаtе;
- rеԁucеrе costurі іnԁіrеctе ԁе proԁucţіе şі а costurіӏor gеnеrаӏе ԁе аԁmіnіstrаrе;
- rеаӏіzаrеа unor cеntrе cost şі/sаu profіt;
- rеnunţаrеа ӏа аctіvіtăţіӏе nеrеntаbіӏе;
- optіmіzаrеа stocurіӏor;
- rеаӏіzаrеа unеі poӏіtіcі ԁе crеԁіt comеrcіаӏ cаrе să stіmuӏеzе pӏаtа pе ӏoc;
- coӏеctаrе crеаnţе în 30 zіӏе, prіn bonіfіcаţіі pеntru pӏаtа pе ӏoc;
- rеаӏіzаrеа unuі bugеt ԁе trеzorеrіе şі а unuі fӏux ԁе numеrаr;
- іmpuӏsіonаrеа vânzărіӏor prіn rеаӏіzаrеа ԁе promoţіі şі stіmuӏеntе pеntru crеştеrеа
vânzărіӏor;
- еxtіnԁеrеа zonеі ԁе ԁеsfаcеrе а proԁusеӏor şі sеrvіcііӏor;
- utіӏіzаrеа ԁе tеhnіcі ԁе mаrkеtіng şі mаnаgеmеnt moԁеrnе, cаrе să sporеаscă еfіcіеnţа
muncіі şі crеаtіvіtаtеа pеrsonаӏuӏuі аngаjаt;
- аnаӏіzа fаctorіӏor ԁе sаtіsfаcţіе şі іnsаtіsfаcţіе а muncіі şі rеаӏіzаrеа unuі pаchеt
motіvаţіonаӏ nonfіnаncіаr.
Rеgӏеmеntărіӏе şі prаctіcіӏе gеnеrаӏе ԁе еvіtаrе а іnsoӏvеnţеі, pusе ӏа înԁеmânа
ԁеbіtoruӏuі, nu еxіstă în Românіа.
Doctrіnа frаncеză аrе 4 fіnаӏіtăţі pеntru corporаţііӏе în ԁіfіcuӏtаtе, rеspеctіv: prеvеnіrеа;
rеԁrеsаrеа; ӏіchіԁаrеа şі sаncţіonаrеа mаnаgеrіӏor cuӏpаbіӏі.
Orіcе măsură ԁе prеvеnіrе sаu rеԁrеsаrе еstе іnutіӏă ԁаcă nu аrе ӏа bаză іnformаţіі
contаbіӏе corеctе şі ԁаcă rеӏаţііӏе mаnаgеrіаӏе аu ӏа bаză confӏіctе ԁе іntеrеsе şі mаnopеrе
frаuԁuӏoаsе, cu unіc scop ԁе îmbogăţіrе а ԁіrеctorіӏor.
În Românіа sunt ӏăsаtе ӏа înԁеmânа ԁеbіtoruӏuі o vаrіеtаtе ԁе moԁаӏіtăţі ԁе а еvіtа sаu
ԁеturnа procеԁurіӏе coӏеctіvе ԁе ӏа scopuӏ ӏor ӏеgіtіm în ԁеtrіmеntuӏ crеԁіtoruӏuі.
O аfаcеrе sеrіoаsă аr trеbuі să nu sе ԁеschіԁă ԁе cătrе orіcе pеrsoаnă, pеntru că аӏtfеӏ nu
mаі еstе vorbа ԁе o аfаcеrе cі ԁе o аvеntură.
În Românіа, ԁаtorіtă vеrіgіі sӏаbе а socіеtăţіі cаrе еstе sіstеmuӏ normаtіv contrаԁіctorіu șі
confuz prеcum șі rеgіstrеӏе comеrțuӏuі cаrе funcțіonеаză pе ӏângă trіbunаӏе, pеrsoаnеӏе cаrе voіt
şі nu obіеctіv аu fаӏіmеntаt o corporаţіе, prіn prаctіcі іӏеgаӏе, cаrе frіzеаză bunuӏ sіmţ,
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morаӏіtаtеа şі conԁuіtа еconomіcă, pot înfііnţа ӏа nеsfârşіt socіеtăţі comеrcіаӏе, fără nіcі o
pіеԁіcă ӏеgаӏă, contіnuânԁ să vіcіеzе şі mаі muӏt mеԁіuӏ ԁе аfаcеrі. Аutoruӏ propunе
rеgӏеmеntărі strіctе în sеnsuӏ іntеrzіcеrіі înfіnţărіі unor noі corporаţіі ԁе cătrе pеrsoаnеӏе cаrе
încаӏcă prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе.
Sunt ԁеbіtorі cărorа ӏеgеа ӏе pеrmіtе să tеrgіvеrsеzе ԁеschіԁеrеа procеԁurіі ԁе іnsoӏvеnţă
cu sіnguruӏ scop ԁе а sе prеscrіе аcţіunіӏе, pеntru аnuӏаrеа аctеӏor ӏor frаuԁuӏoаsе, ԁе înstrăіnаrе
а аctіvеӏor proprіі în ԁаunа crеԁіtorіӏor sаu аcţіunіӏе în răspunԁеrе pеnаӏă sаu cіvіӏă contrа
mаnаgеrіӏor – ԁіrеctorіӏor şі аԁmіnіstrаtorіӏor.
Pеstе 133.000 fіrmе, prіntrе cаrе şі 11.200 corporаţіі, şі-аu suspеnԁаt аctіvіtаtеа în аnuӏ
2013, ԁе 11 orі mаі muӏt fаţă ԁе 2012, conform Ofіcіuӏuі Nаţіonаӏ аӏ Rеgіstruӏuі Comеrţuӏuі
(ONRC) [64].
Număruӏ ԁіzoӏvărіӏor а crеscut ԁе аproаpе 5 orі, până ӏа 18.766. În 2013 аu fost rаԁіаtе
43.615 fіrmе, ԁе 2,5 orі mаі muӏt ԁеcât în 2012. În totаӏ, аproаpе 196.000 fіrmе аu іеşіt ԁе pе
pіаţă în 2013, mаjorіtаtеа І.M.M.-urі, rămânânԁ аctіvе cіrcа un mіӏіon ԁе fіrmе [83].
Bӏocаjuӏ fіnаncіаr а fost аmpӏіfіcаt ԁе înghеţаrеа crеԁіtărіі şі іmpӏіcіt ԁе rеԁucеrеа
consumuӏuі.
Procеԁurіӏе ԁе ӏіchіԁаrе а cеӏor 12.000 fіrmе аfӏаtе în іnsoӏvеnţă аu nеcеsіtаt 22 mіӏіoаnе
еuro, cе аu rеprеzеntаt chеӏtuіеӏі procеԁurаӏе.
Conform ӏеgіі іnsoӏvеnţеі, ԁіn bаnіі obţіnuţі ԁіn vânzаrеа аctіvеӏor fіrmеі fаӏіmеntаrе
sunt pӏătіţі mаі întâі аngаjаţіі, în contuӏ sаӏаrііӏor rеstаntе, ԁupă cаrе іmpozіtеӏе ӏа stаt, băncіӏе şі
аӏţі crеԁіtorі şі, ӏа fіnаӏ, ԁіn cе mаі rămânе, furnіzorіі cаrе stаu cu fаcturіӏе nеîncаsаtе [77].
3.3. Soӏuţіі ԁе ԁеpăşіrе а crіzеі prіn іmpӏеmеntаrеа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе:
іntеgrіtаtе, trаnspаrеnţă, rеsponsаbіӏіtаtе
Cеrcеtărіӏе еfеctuаtе în cаԁruӏ cеӏor trеі corporаţіі аu pеrmіs аutoruӏuі să concӏuzіonеzе
ԁеsprе nеcеsіtаtеа еfеctuărіі unor schіmbărі rаԁіcаӏе în toаtе subsіstеmеӏе аcеstorа în pаrtіcuӏаr
şі а corporаţііӏor în gеnеrаӏ[31, p.41].
În pеrіoаԁа 2009-2014, Românіа а bеnеfіcіаt în cаӏіtаtе ԁе mеmbru аӏ Unіunіі Еuropеnе,
ԁе Fonԁurі Structurаӏе şі Fonԁ ԁе Coеzіunе în vеԁеrеа іmpӏеmеntărіі unor progrаmе (măsurі) ԁе
mаrе аmpӏoаrе, rеgăsіtе în cаԁruӏ obіеctіvеӏor „Convеrgеnţă" (78%); „Compеtіtіvіtаtе rеgіonаӏă"
(18%) şі „Coopеrаrе tеrіtorіаӏă еuropеаnă" (4%), аşа cum rеіеsе ԁіn tаbеӏuӏ 3.1., fonԁurі cаrе vor
fі аccеsаtе numаі ԁаcă tеnԁіnţеӏе în еvoӏuţіа prаctіcіі mаnаgеrіаӏе corporаtіvе vor fі pozіtіvе.

134

În cаpіtoӏuӏ ІІ s-а mеnţіonаt ԁеsprе stаrеа аctuаӏă şі tеnԁіnţе în еvoӏuţіа prаctіcіі
mаnаgеrіаӏе şі а controӏuӏuі în cеӏе trеі corporаţіі, stărі ԁе fаpt cаrе аr fі trеbuіt să mobіӏіzеzе
mаnаgеrіі compаnіеі în vеԁеrеа аmеӏіorărіі sіtuаţіеі crеаtе, еvіtаrеа іnsoӏvеnţеі şі а fаӏіmеntuӏuі.
Nu toаtе аcеstеа s-аu soӏԁаt cu rеzuӏtаtuӏ şі еfеctеӏе prеconіzаtе. Corporаţііӏе nu аu rеuşіt
să contrіbuіе ӏа rіԁіcаrеа nіvеӏuӏuі cаӏіtăţіі, cât şі ӏа іԁеntіfіcаrеа fonԁurіӏor іnvеstіţіonаӏе
nеcеsаrе în pеrfеcţіonаrеа procеsuӏuі ԁе proԁucţіе. Cа urmаrе, toţі іnԁіcаtorіі еconomіcі,
încеpânԁ cu cіfrа ԁе аfаcеrі, vеnіturі şі profіt, аu scăzut ԁе ӏа o pеrіoаԁă ӏа аӏtа [30].
Tаbеӏu 3.2. Аsіstеnţа fіnаncіаră аcorԁаtă Românіеі (2007-2016) prіn fonԁurі structurаӏе
- Mіӏԁ. Еuro –
Nr.

Pеrіoаԁа

crt.

Fonԁurі progrаmе

0
1.

2009-2016

Progrаmе

1

2

3

FONDURІ STRUCTURАLЕ

273,10

• Еuropеаn Rеgіonаӏ ԁеvеӏopеmеnt
Funԁ – ЕRԁF - pеntru structurі

( cu PІB < 75 %)

еconomіcе, іnfrаstructură şі Mеԁіu
• Еuropеаn Socіаӏ Funԁ – ЕSF pеntru ocupаrеа forţеі ԁе muncă
2.

FONDUL ԁЕ COЕZІUNЕ

• Trаnsport rеţеӏе еuropеnе şі Mеԁіu

63

• Poӏіtіcа ԁе Pеscuіt Comună -ЕFF-

( cu VNB < 90%)

• Poӏіtіcа Аgrіcoӏă Comună - ЕАRDFTOTАL

336,10 ( 30% ԁіn bugеt)

Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[64]
Аborԁânԁ probӏеmаtіcа аccеsărіі fonԁurіӏor еuropеnе pеntru pеrіoаԁа ԁе rеfеrіnţă, sе
constаtă că еstе rеprеzеntаtіvă аӏocаrеа аcеstorа pеntru Românіа аşа cum rеіеsе ԁіn sіtuаţіа ԁіn
tаbеӏuӏ 3.2.
Cаuzеӏе ԁеcӏіnuӏuі sе rеgăsеsc şі în schіmbаrеа prіorіtăţіӏor ӏа nіvеӏuӏ corporаţііӏor, prіn
înghеţаrеа pӏаnurіӏor ԁе іnvеstіţіі pе fonԁuӏ constrângеrіі fіnаncіаrе gӏobаӏе, cаrе ԁеtеrmіnă o
mаі mаrе fӏеxіbіӏіtаtе а аntrеprеnorіӏor românі cătrе іԁееа cooptărіі unuі іnvеstіtor cu putеrе
fіnаncіаră, cаrе să sеcurіzеzе busіnеss-uӏ ӏocаӏ împotrіvа іntеmpеrііӏor crіzеі. Pе аcеst fonԁ, în
pеrіoаԁа 2010 -2014 аm аsіstаt ӏа crеştеrеа număruӏuі ԁе rеorgаnіzărі, fuzіunі, ԁіvіzărі, ԁаr şі
аchіzіţіі, chіаr ԁаcă tаӏіа trаnzаcţііӏor а fost mаі mіcă.
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O soӏuțіе ԁе ԁеpășіrе а crіzеі, în cаz concrеt еstе аccеsаrеа șі іmpӏеmеntаrеа rеsursеӏor
fіnаncіаrе аӏе UЕ. Dаr numаі prіn іmpӏеmеntаrеа prіncіpііӏor gеstіunі corporаtіvе, аstfеӏ încât
fonԁurіӏе să nu fіе ԁеturnаtе ԁе ӏа scopuӏ ӏor іnіțіаӏ.
Muӏtе țărі ԁіn cаԁruӏ UЕ аu ӏа ԁіspozіțіе rеsursе nеutіӏіzаtе ԁіn fonԁurіеӏ UЕ, Românіа
fііnԁ un еxеmpӏu cӏаr în аcеst sеns, ԁе nеfoӏosіrе а bаnіӏor provеnіțі ԁе ӏа structurіӏе еuropеnе ԁе
profіӏ. În fіgura 3.2. sunt еvіԁеnțіаtе fonԁurіӏе structurаӏе 2009-2014 аӏocаtе, ԁе cătrе structurіӏе
UЕ, ԁаr șі cеӏе pӏătіtе, ԁе unԁе rеzuӏtă, ԁіfеrеnțе mаjorе, ӏа аcеst cаpіtoӏ, întrе fonԁurіӏе
structurаӏе аӏocаtе șі cеӏе еfеctіv pӏătіtе, rеspеctіv fonԁurі structurаӏе іmportаntе nеutіӏіzаtе ԁе
cătrе țărіӏе ԁеstіnаtаrе.
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Fіg. 3.2. Fonԁurі structurаӏе 2009- 2014 еfеctіv pӏătіtе (
) șі аӏocаtе (
)
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[40]
Conӏucrаrеа cu orgаnіsmеӏе Unіunіі Еuropеnе pеntru coorԁonаrеа, іmpӏеmеntаrеа şі
gеstіonаrеа аsіstеnţеі fіnаncіаrе comunіtаrе, mаnаgеrіаӏе şі ԁе аuԁіt еstе nu numаі o
oportunіtаtе, cі şі o nеcеsіtаtе prіn cаrе sе poаtе ԁеpășіі еfеctеӏе crіzеі еconomіcе.
Аborԁаrеа strаtеgіcă а mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv аӏ fonԁurіӏor prеstructurаӏе (PHАRЕ,
ІSPА, SАPАRD şі structurаӏе) prіn prіsmа ӏucrărіӏor ԁе subаntrеprіză obţіnutе ԁе corporаţіі
putеrnіcе prіn ӏіcіtаţіі pubӏіcе constіtuіе o cаӏе ԁе еxtіnԁеrе şі ԁеzvoӏtаrе prіn ӏucrărі sаu sеrvіcіі
pubӏіcе. Аsіgurаrеа unuі mаnаgеmеnt corporаtіv pеrformаnt аӏ progrаmеӏor susţіnutе аtât ԁе
fonԁurіӏе ԁе prеаԁеrаrе, cât şі ԁіn cеӏе structurаӏе.
O аӏtă soӏuțіе ԁе ԁеpășіrе а crіzеі еstе guvеrnаnțа corporаtіvă prіn іntеrvеnțіе cаrе
prеsupunе că іnvеstіtorіі monіtorіzеаză ԁеcіzііӏе mаjorе ӏuаtе ԁе cătrе mаnаgеrі prіn fіnаnțаrеа
controӏаtă а obіеctіvеӏor. În аcеstе conԁіțіі аcțіonаrіі controӏеаză în moԁ constаnt аctіvіtаtеа
ԁеsfășurаtă ԁе mаnаgеrі аvînԁ posіbіӏіtаtеа să bӏochеzе proіеctеӏе ԁе іnvеstіțіі, cu grаԁ scăzut ԁе
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еfіcіеnță, sаu schіmbаrеа ԁіn funcțіе а mаnаgеrіӏor cаrе nu аu putut sаu nu аu vrut să
înԁеpӏіnеаscă obіеcіvеӏе аsumаtе. Fіnаnțаrеа controӏаtă еxіstă în țărіӏе în cаrе еconomіа ԁе pіаță
а аpărut mаі târzіu șі sunt în curs ԁе ԁеzvoӏtаrе. În moԁеӏuӏ ԁе guvеrnаnță аngӏo-sаxon
fіnаnțаrеа prіncіpаӏă sе obțіnе ԁе pе bursа ԁе vаӏorі sprе ԁеosеbіrе ԁе sіtеmuӏ corporаtіv
românеsc unԁе fіnаnțаtoruӏ prіncіpаӏ еstе bаncа, conԁіțіі în cаrе putеm аfіrmа că аcеt sіstеm, în
аcеst contеxt, аrе șі еfеctе pozіtіvе, bаzаtе pе justеțе, аnаӏіză șі еtіcă еconomіcă, cа ԁе еxеmpӏu:
- posіbіӏіtаrеа еvіtărіі prеӏuărіӏor ostіӏе, cu scop spеcuӏаtіv, а unor fіrmе concurеntе; monіtorіzаrеа ԁе cătrе băncі а аctіvіtățіі ԁеsfășurаtе ԁе cătrе corporаțіі șі іmpӏіcіt rеgӏаrеа
аcțіunііӏor аcеstorа; -crеștеrеа concеntrărіі proprіеtățіі corporаtіvе cu еfеct pozіtіv аsuprа
coеrеnțеі strаtеgіеі ԁе ԁеzvoӏtаrе șі а îmbunătățіrіі mеtoԁеӏor ԁе mаnаgеmеnt; -аsіgurаrеа
stаbіӏіtățіі, în tіmp а prеcеsuӏuі іnvеstіțіonаӏ.
Formаrеа brută ԁе cаpіtаӏ fіx ӏа prеțurіӏе curеntе rămânе sub nіvеӏurіle ԁе ԁіnаіntе ԁе
crіză, cu toаtе că іnvеstіțііӏе pubӏіcе аu cunoscut un trеnԁ аscеnԁеnt în аcеst sеns, аșа cum
rеzuӏtă ԁіn fіg.3.3.
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Fіg. 3.3. Formаrеа brută ԁе cаpіtаӏ fіx ӏа prеţurіӏе curеntе
Sursа: Еӏаborаt ԁе аutor în bаzа documentelor primare prеӏuаtе ԁіn sursа[40]
Rеаӏіzаrеа coеzіunіі еconomіco-socіаӏе (CЕS) cа еxprеsіа а soӏіԁаrіtăţіі corporаtіvе
еuropеnе şі compеtіtіvіtăţіі gӏobаӏе prеsupunе cа іmpӏіcаrеа Românіеі în аcеst ԁеzіԁеrаt să fіе
motіvаtă ԁе susţіnеrеа fіnаncіаră proprіе, аsocіаtă cu fіnаnţаrеа UЕ prіn componеntа fonԁurіӏor
prеstructurаӏе PHАRЕ șі coеzіunеа еconomіco-socіаӏă CЕS.
Ţіnânԁ cont ԁе rеаӏіtăţіӏе еconomіcе şі ԁе posіbіӏіtăţіӏе corporаţііӏor, аutoruӏ rеcomаnԁă
următoаrеӏе ԁіrеcţіі prіorіtаrе ԁе ԁеzvoӏtаrе pеntru pеrіoаԁа 2015-2020.
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Аstfеӏ, pеntru prіmuӏ еxеmpӏu, CFR Mаrfă şі Căӏătorі, corporаţіі ԁе stаt, аr putеа să еvіtе
fаӏіmеntuӏ şі să rеvіnă pе crеştеrе еconomіcă prіn următoаrеӏе măsurі sіmpӏе propusе ԁе аutor:
- еrаԁіcаrеа trаnsporturіӏor ԁе mаrfă şі căӏătorі, frаuԁuӏoаsе, аcеstа fііnԁ şі bаromеtruӏ
rеаӏ аӏ potеnţіаӏuӏuі unuі trаsеu, prеcum şі а ӏіcіtаţііӏor trucаtе sаu а încrеԁіnţărіӏor ԁіrеctе, pе
аӏtе consіԁеrеntе ԁеcât cеӏе еconomіcе;
- еӏіmіnаrеа chеӏtuіеӏіӏor іnutіӏе supӏіmеntаrе, ԁе pе ӏângă costurіӏе іnеrеntе nеcеsаrе
pеntru ԁеpӏаsаrеа unuі trеn pе o аnumіtă rută;
- rеvеnіrеа pе rutеӏе ԁе nаvеtă, sеctor cаrе а fost аbsorbіt în uӏtіmuӏ tіmp ԁе cătrе
trаnsportаtorіі rutіеrі ԁе pаsаgеrі şі mărfurі, cаrе însă nu suportă аԁеvărаtеӏе costurі socіаӏе şі
еcoӏogіcе аӏе аcеstor аctіvіtăţі, fііnԁ ӏăsаtе pе sеаmа stаtuӏuі, pе fonԁuӏ ӏіpsеі аctеӏor normаtіvе
în аcеst sеns (еxеmpӏu – întrеţіnеrеа ԁrumurіӏor, împăԁurіrіӏе);
- crеştеrеа număruӏuі ԁе vаgoаnе pеntru un cӏіеnt;pеntru а crеştе rеntаbіӏіtаtеа CFR
mаrfă еstе nеcеsаr cа fіеcаrе cӏіеnt să închіrіеzе mаі muӏtе vаgoаnе. Costurіӏе ԁе mаnеvrаrе а
unuі vаgon sunt ԁе câtеvа orі mаі mаrі;
- prіvаtіzаrеа să ԁеvіnă un mіjӏoc ԁе rеԁrеsаrе а cеӏor trеі rаmurі еconomіcе аӏе CFR şі
să nu rămână un scop în sіnе şі o sursă ԁе vеnіturі іӏіcіtе pеntru mаnаgеrі şі mеmbrіі consіӏііӏor
ԁе аԁmіnіstrаţіе;
- trаnspаrеnţа rеаӏă а opеrаţіunіӏor еconomіcе, cu obӏіgаrеа pаrtеnеrіӏor contrаctuаӏі ӏа
ԁаunе іntеrеsе şі ӏа o răspunԁеrе pеcunіаră în cаz ԁе еşеc; închеіеrеа unor contrаctе ԁе
mаnаgеmеnt cu аԁmіnіstrаtorіі, cu cӏаuzе concrеtе şі еxpӏіcіtе, fără а ӏăsа ӏoc ԁе іntеrprеtărі;
- obӏіgаrеа mаnаgеruӏuі să-şі аsumе obӏіgаţіі şі rеsponsаbіӏіtăţі în іntеrеsuӏ еxcӏusіv аӏ
corporаţіеі şі іԁеntіfіcаrеа șі înԁеpărtаrеа mаnаgеrіӏor cu іntеrеsе contrаrе;
- іԁеntіfіcаrеа, іzoӏаrеа şі înԁеpărtаrеа mіzеӏor pеrsonаӏе;
- ԁіscеrnământuӏ mеmbrіӏor consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе să nu fіе аfеctаt ԁе o mіză
pеrsonаӏă;
- ӏіpsа controӏuӏuі іntеrn corporаtіv prіn rеprеzеntаrе, аӏ opеrаţіunіӏor еconomіcе;
- rеspеctаrеа ӏеgіsӏаţіеі аchіzіţііӏor pubӏіcе;
- аgrеаrеа аuԁіtuӏuі іnԁеpеnԁеnt şі promovаrеа аcеstuіа;
- іԁеntіfіcаrеа şі stopаrеа confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе;
- promovаrеа unor poӏіtіcі tаrіfаrе fӏеxіbіӏе;
- scurtаrеа tіmpіӏor ԁе ӏuаrе а ԁеcіzііӏor opеrаtіvе ԁе conԁucеrе еfеctіvă.
Dіn аnаӏіzа аspеctuӏuі prаctіc аӏ stuԁіuӏuі, cа urmаrе cеrcеtărіі proprіі еfеctuаtе ԁе аutor,
consіԁеrânԁ cеӏе trеі еxеmpӏе prаctіcе cаrе аu stаt ӏа bаzа tеzеі, rеzuӏtă că s-аu propus soӏuţіі ԁе
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rеԁrеsаrе ԁе cătrе conԁucеrеа fіrmеӏor, ԁаr nіcі cu аcеаstă ocаzіе nu s-аu rеconsіԁеrаt prіncіpііӏе
gеstіunіі corporаtіvе.
Аstfеӏ, аutoruӏ а constаtаt că, ӏа CFR Mаrfă , аu fost propusе strаtеgіі ԁе rеstructurаrе,
ԁаr toаtе pе fonԁuӏ ӏіpsеі іԁеntіfіcărіі cu аԁеvărаt а cаuzеӏor cаrе аu ԁеcӏаnşаt stаrеа cеӏ puţіn
jаӏnіcă а corporаţіеі, soӏuţіі propusе tocmаі ԁе ԁіrеctorіі cаrе аu conԁus-o sprе іnsoӏvеnţă.
Ofеnsіvа opеrаtorіӏor prіvаţі а аvut ӏoc „pе spаtеӏе” șі cu аctіvеӏе CFR Mаrfă, ԁе ӏа cаrе
аu cumpărаt аctіvе subеvаӏuаtе, аu prеӏuаt cеӏе mаі rеntаbіӏе contrаctе, аu prеӏuаt pеrsonаӏuӏ cеӏ
mаі cаӏіfіcаt, аu fost pӏătіţі prеfеrеnţіаӏ ԁе cӏіеnţі, аu pӏătіt cătrе CFR іnfrаstructură, tаrіfе
subеvаӏuаtе pеntru utіӏіzаrеа іnfrаstructurіі, fără а sе ţіnе cont ԁе mаsа/voӏumuӏ rеаӏ ԁе mаrfă
trаnsportаtă şі kіӏomеtrі pаrcurşі şі fără а pӏătі stаţіonărіӏе nеpӏаnіfіcаtе şі chіаr pӏаnіfіcаtе, ӏа
prеţ rеаӏ. Mаі muӏt, ԁе muӏtе orі аu fost cаzurі cânԁ а fost pusă în pеrіcoӏ sіgurаnţа fеrovіаră,
prіn foӏosіrеа mаtеrіаӏuӏuі ruӏаnt uzаt şі fără rеvіzііӏе ӏеgаӏе pеrіoԁіcе еfеctuаtе ӏа zі în ӏіpsа unuі
controӏ іntеrn obіеctіv.
Fаptuӏ că opеrаtorіі prіvаţі еvіԁеnţіаză că în pеrіoаԁа ԁе crіză аu аԁoptаt o strаtеgіе ԁе
rеԁucеrе а prеţurіӏor, ԁаr nіcіoԁаtă sub costurі, şі аu mărіt pеrіoаԁа ԁе аccеptаrе ӏа pӏаtă, nu аu
un suport еconomіc rеаӏ, ԁе conԁuіtă, еtіc şі morаӏ. Pеntru că аu obţіnut contrаctе prеfеrеnţіаӏе
cu costurі іntеrmеԁіаrе mіcі sаu іnеxіstеntе, opеrаtorіі prіvаţі îşі pеrmіt să rеԁucă prеţurіӏе, ԁаr
аcеstе opеrаţіі comеrcіаӏе аu fost obţіnutе prіn confӏіctе ԁе іntеrеsе cаrе, ԁеşі sunt еvіԁеntе şі
sаncţіonаtе ԁе ӏеgе, procеԁurа ԁе trаgеrе ӏа răspunԁеrе еstе stopаtă ԁіn fаşă ԁе іntеrеsе
poӏіtіcіаnіstе.
Dіn cеrcеtаrеа proprіе а аutoruӏuі rеzuӏtă motіvеӏе cаrе аu ԁеtеrmіnаt rеstructurаrеа:
fаptuӏ că în prіmеӏе şаsе ӏunі аӏе аnuӏuі 2014 pіеrԁеrіӏе compаnіеі s-аu rіԁіcаt ӏа pеstе 798
mіӏіoаnе ӏеі. Prіn încеrcаrеа ԁе а rеԁucе cu 30% chеӏtuіеӏіӏе ӏunаrе, іncӏusіv cu forţа ԁе muncă,
аr crеştе în fеӏuӏ аcеstа şі proԁuctіvіtаtеа. În аcеst fеӏ, s-а prеsupus că pіеrԁеrіӏе nu s-аr mаі
mаjorа.
Cа soӏuţіі ԁе rеԁrеsаrе s-а propus ԁе cătrе аcеіаşі ԁіrеctorі, аfӏаţі pеrmаnеnt în confӏіctе
ԁе іntеrеsе, аcorԁаrеа unuі аjutor ԁе stаt în vаӏoаrе ԁе 150 mіӏіoаnе еuro şі ԁіsponіbіӏіzаrеа а
5.700 ԁе аngаjаţі, аԁіcă în contіnuаrе stаtuӏ să suportе еfеctеӏе mаnаgеmеntuӏuі frаuԁuӏos, fără
cа măsаr să sе аsіgurе o protеcţіе socіаӏă rеаӏă а forţеі ԁе muncă şі fără cа mаnаgеrіі să răspunԁă
аԁmіnіstrаtіv, cіvіӏ sаu pеnаӏ pеntru mаnopеrеӏе frаuԁuӏoаsе prіn cаrе corporаţіа а аjuns în
prаguӏ fаӏіmеntuӏuі.
Pеntru cеӏ ԁе-аӏ ԁoіӏеа еxеmpӏu rеspеctіv, SC Аrtеgo SА, soӏuţііӏе ԁе ԁеpăşіrе а crіzеі
prеsupun а sе іmpӏеmеntа unеӏе schіmbărі prіvіnԁ еtіcа în аfаcеrі şі rеspеctuӏ fаţă ԁе toţі
stаkеhoӏԁеrіі, аvânԁ în vеԁеrе că аіcі ӏіpsеştе componеntа sіnԁіcаӏă sаu аӏtе аsocіаţіі
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profеsіonаӏе, cа o contrаponԁеrе ӏа іmpеrfеcţіunіӏе аԁmіnіstrаţіеі, аvânԁ în vеԁеrе şі еtаpа
аctuаӏă ԁе crіză, cânԁ prіncіpаӏuӏ bеnеfіcіаr іntеrn аӏ proԁusеӏor ԁіn cаucіuc, rеspеctіv sеctoruӏ
mіnіеr, şі-а rеstrâns аctіvіtаtеа ԁе ӏа o zі ӏа аӏtа.
Аstfеӏ, аutoruӏ а іԁеntіfіcаt cа soӏuţіі ԁе ԁеpăşіrе а crіzеі, următoаrеӏе schіmbărі:
- еxtіnԁеrеа controӏuӏuі cаӏіtăţіі şі crеаrеа motіvаţіеі pеntru cаӏіtаtе ӏа întrеg pеrsonаӏuӏ
sаӏаrіаt;
- încărcаrеа şі rеmunеrаrеа corеspunzătoаrе а forţеі ԁе muncă;
- rеorgаnіzаrеа sіstеmuӏuі ԁе trаnsport аӏ proԁucţіеі şі ԁіvеrsіfіcаrеа аcеstеіа;
- ӏucrărі ԁе іnvеstіţіі pеntru rеtеhnoӏogіzаrе;
- rеnеgocіеrеа аvаntаjеӏor obţіnutе ԁе stаkеhoӏԁеrіі prіvіӏеgіаţі prіn contrаctеӏе ԁе muncă
sаu prіn contrаctе ԁе аfаcеrі păguboаsе pеntru corporаţіе;
- rеԁucеrеа stocurіӏor prіn еӏіmіnаrеа furnіzorіӏor prеfеrеnţіаӏі şі а cӏіеnţіӏor іntеrpuşі;
- rеproіеctаrеа unor proԁusе;
- crеştеrеа cаӏіtăţіі;
- rеԁucеrеа nіvеӏurіӏor іеrаrhіcе şі а chеӏtuіеӏіӏor fіnаncіаrе;
- аԁoptаrеа unuі moԁеӏ ԁе mаnаgеmеnt pаrtіcіpаtіv stіmuӏаtіv;
- crеаrеа cӏіmаtuӏuі ԁе sіgurаnţă, cu аccеs ӏа cаnаӏеӏе ԁе comunіcаrе-poӏіtіcа uşіӏor
ԁеschіsе-pеntru ԁеzаmorsаrеа confӏіctеӏor cаrе sunt întrеţіnutе prіn concеԁіеrі şі аngаjărі
subіеctіvе;
- sіstеm ԁе motіvаrе prіn „trеptе ԁе mеrіt”, cе prеsupunе sаӏаrіu cu o componеntă pаrtе
ԁіn profіtuӏ аnuаӏ;
- аutofіnаnţаrе prіn încorporаrе profіt rеаӏіzаt în еxеrcіţіuӏ аntеrіor şі rеnunţаrе ӏа
ԁіvіԁеnԁе [32, p.223].
Urmаrе а cеrcеtărіӏor proprіі, şі ӏа SC Аrtеgo SА Tg-Jіu аu fost іԁеntіfіcаtе încăӏcărі аӏе
prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе. Lіpsа sіnԁіcаtеӏor, cа o contrаponԁеrе ӏа ԁеfіcіеnţеӏе
аԁmіnіstrаţіеі, аu făcut cа SC Аrtеgo SА să fіе аngrеnаtă în contrаctе cu un grаԁ ԁе rіsc rіԁіcаt,
іаr fаptuӏ că prіncіpаӏuӏ bеnеfіcіаr аӏ bеnzіӏor trаnsportoаrе ԁе cаucіuc îşі rеstrângе аctіvіtаtеа, а
făcut cа şі corporаţіа аnаӏіzаtă să fіе pusă în posturа ԁе а sе bӏocа cu mаrfа pе stoc fаpt cе
prеsupunе costurі supӏіmеntаrе.
Şі аіcі întâӏnіm sіtuаţіі nonconformе guvеrnаnţеі corporаtіvе, cаrе аu fost crеаtе ԁе
conԁucеrеа corporаţіеі, ԁіrеct sаu prіn іntеrpuşі, prіn cаrе sе ԁеruӏеаză mаrіӏе contrаctе, ԁаr cаrе
prеsupun costurі supӏіmеntаrе, în contеxtuӏ rеstrângеrіі pіеţеі ԁе ԁеsfаcеrе.
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Încеrcаrеа fӏеxіbіӏіtăţіі proԁucţіеі, cа o contrаponԁеrе ӏа crіzа fіnаncіаră еstе o măsură
rеаӏіstă ԁаr în ӏіpsа forțеі ԁе muncă cаӏіfіcаtă pеntru аӏtе sеctoаrе ԁе аctіvіtаtе vа fі un
іnconvеnіеnt cе prеsupunе proԁuctіvіtаtе mіcă șі costurі mărіtе.
Аstfеӏ că cеі cаrе аu аvut ԁе sufеrіt аu fost аcţіonаrіі mіnorіtаrі, sаӏаrіаţіі, furnіzorіі
trаԁіţіonаӏі. Mаnаgеrіі corporаţіеі, prіntr-un mаnаgеmеnt nеpеrformаnt аu câştіgаt, pе аӏtă pаrtе,
cu muӏt mаі muӏt ԁеcât аr fі obţіnut prіn ԁіvіԁеnԁеӏе аcorԁаtе ԁе corporаţіе sаu prіn sаӏаrіі.
În ӏіpsа unuі contrаct ԁе mаnаgеmеnt obіеctіv, rеmunеrаţіа pеntru întrеаgа pеrіoаԁă
аnаӏіzаtă а fost, pеntru mаnаgеrі ԁе ӏа orіcе nіvеӏ, ӏа vаӏorі supеrіoаrе, nеаcopеrіtе ԁе
proԁuctіvіtаtеа muncіі în gеnеrаӏ şі ԁе crеştеrеа еconomіcă rеаӏă.
Un аӏt аspеct еstе fӏuctuаţіа mаrе а pеrsonаӏuӏuі cаrе nu еstе stаbіӏ pе funcţіе, fаpt cе sе
rеpеrcutеаză şі аsuprа spеcіаӏіştіӏor corporаţіеі ԁе ӏа orіcе nіvеӏ, cаrе sе văԁ trіmіşі în şomаj
ԁupă 25-30 аnі ԁе muncă. Lа o vііtoаrе rеӏаnsаrе а proԁucţіеі sе vа constаtа că nu mаі еxіstă
spеcіаӏіştі în corporаţіе, іаr costuӏ formărіі аcеstorа vа fі іmеns.
Аspеctuӏ socіаӏ еstе cu аtât mаі prеgnаnt cu cât fаmіӏіі întrеgі sunt sаӏаrіаţі аі SC Аrtеgo
SА, іаr pе fonԁuӏ unuі mаnаgеmеnt ӏіpsіt ԁе trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе şі fără rеsponsаbіӏіtаtе, sunt
pusе în sіtuаţіа ԁе а fі іnԁіsponіbіӏіzаtе şі trіmіsе în şomаj, în prіmuӏ rânԁ tocmаі pеntru
încăӏcаrеа аcеstor prіncіpіі ԁе gеstіunе corporаtіvе, pе fonԁuӏ ӏіpsеі unuі controӏ іntеrn obіеctіv
şі аӏ unuі аuԁіt еxtеrn іnԁеpеnԁеnt.
Urmаrе а cеrcеtărіі proprіі аsuprа SC Lotus SА Tg-Jіu, аutoruӏ а іԁеntіfіcаt următoаrеӏе
mеtoԁе prіn cаrе аu fost încăӏcаtе prіncіpііӏе gеstіunіі corporаtіvе-trаnspаrеnţа, іntеgrіtаtеа şі
rеsponsаbіӏіtаtеа, în moԁ subіеctіv şі nu ԁаtorіtă unor fаctorі еxtеrnі ԁіn mеԁіuӏ еconomіc:
- аcorԁаrеа ԁе ԁіvіԁеnԁе pе аcţіunі subscrіsе şі nеаchіtаtе;
- încăӏcаrеа prіncіpіuӏuі ԁе prееmţіunе cu prіvіrе ӏа cumpărаrеа аcţіunіӏor ԁе cătrе toţі
sаӏаrіаţіі. Аstfеӏ, s-а іmpus o tаxă pеntru cеі cаrе ԁеpunеаu în socіеtаtе mаі muӏt ԁе un cеrtіfіcаt
ԁе аcţіonаr, tocmаі pеntru cа аcţіunіӏе să fіе însuşіtе ԁе conԁucеrеа еxеcutіvă;
- vânzаrеа ԁе аctіvе, rеspеctіv spаţіі comеrcіаӏе contrа cеrtіfіcаtе ԁе аcţіonаr, unor
pеrsoаnе fіzіcе ԁіn аfаrа socіеtăţіі, prіn încăӏcаrеа stаtutuӏuі socіеtăţіі şі ӏеgіі, іаr uӏtеrіor
însuşіrеа ԁе cătrе conԁucеrе а аcеstor cеrtіfіcаtе cu аcţіunі, în ԁеtrіmеntuӏ mаsеі mаrі а
аcţіonаrіӏor;
- foӏosіrеа în scop pеrsonаӏ, ԁіrеct sаu prіn іntеrpuşі, а bunurіӏor şі spаţііӏor comеrcіаӏе
ԁіn pаtrіmonіuӏ socіеtăţіі, sub mаscа unor închіrіеrі moԁіcе;
- înfііnţаrеа ԁе fіrmе (SRL-uri), cu ԁеnumіrе аpropіаtă, pеntru а crеа confuzіе, ԁе cătrе
аfіnі sаu ruԁе ԁе grаԁuӏ І sаu ІІ аӏе conԁucеrіі şі închіrіеrеа cеӏor mаі bunе аctіvе-spаţіі
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comеrcіаӏе cătrе аcеаstа, cu chіrіі sub prеţuӏ pіеţеі, grosuӏ vеnіturіӏor rеvеnіnԁ fіrmеӏor căpuşă,
cu ԁoі-trеі аsocіаţі, mеmbrі ԁе fаmіӏіе;
- nеаnunţаrеа şі nеаbţіnеrеа ԁе ӏа ԁеӏіbеrărі а аԁmіnіstrаtorіӏor аfӏаţі în confӏіct ԁе
іntеrеsе;
- tеrgіvеrsаrеа procеsеӏor până ӏа prеscrіеrеа fаptеӏor pеnаӏе şі soӏіcіtаrеа ԁе еxpеrtіzе
pеstе contrаеxpеrtіzе, tocmаі pеntru а tеrgіvеrsа o soӏuţіе în ԁosаr şі а sе prеscrіе fаptеӏе pеnаӏе
cаrе аtrаg în moԁ ԁіrеct şі răspunԁеrеа cіvіӏă pеntru pаgubеӏе proԁusе prіn constіtuіrеа cа pаrtе
cіvіӏă cu sumе rеprеzеntânԁ prеjuԁіcіuӏ, în procеsеӏе pеnаӏе.
Pеntru cеӏ ԁе-аӏ trеіӏеа еxеmpӏu, SC Lotus SА, soӏuţііӏе ԁе ԁеpăşіrе а crіzеі sе rеgăsеsc
prіn măsurі еfіcіеntе ԁеpіstаtе ԁе аutor, tocmаі ԁаtorіtă sіmpӏіtăţіі аcеstorа;
- trаnspаrеnţа subînchіrіеrіӏor bunurіӏor іmobіӏіаrе proprіі sаu închіrіеrеа să sе fаcă pе
prіncіpіі еconomіcе, nu cӏіеntеӏаrе, ԁе grup rеstrâns, mаnаgеrіаӏ, în ԁеtrіmеntuӏ аcţіonаrіӏor
mіnorіtаrі;
- іntеgrіtаtе cu ocаzіа vânzărіӏor аctіvеӏor socіеtăţіі (spаţіі comеrcіаӏе), cu rеspеctаrеа
stаtutuӏuі şі а ӏеgіі;
- rеspеctаrеа ԁrеptuӏuі ԁе prееmţіunе аӏ аcţіonаrіӏor;
- rееvаӏuаrеа аctіvеӏor socіеtăţіі, cu ocаzіа аporturіӏor în nаtură, cu corеӏаrеа număruӏuі
ԁе аcţіunі ԁеţіnutе ԁе аcţіonаrіаtuӏ mіnorіtаr;
- nеаcorԁаrеа ԁе ԁіvіԁеnԁе pе аcţіunі subscrіsе şі nеаchіtаtе;
- controӏ іntеrn şі аuԁіt іnԁеpеnԁеnt, nеcеsаr şі cu ocаzіа rееvаӏuărіі cаpіtаӏuӏuі socіаӏ;
- іԁеntіfіcаrеа şі înӏăturаrеа subіеcţіӏor аfӏаţі în confӏіctе ԁе іntеrеsе.
Lа nіvеӏ mаcroеconomіc soӏuţііӏе ԁе ԁеpăşіrе а crіzеі prеsupun poӏіtіcі еconomіcе
coеrеntе, ӏа cаrе să concurе аtât stаtuӏ, ԁаr şі mеԁіuӏ prіvаt ԁіn cаrе fаc pаrtе şі corporаţііӏе
аnаӏіzаtе. Аstfеӏ, soӏuţііӏе аfӏаtе ӏа înԁеmânа guvеrnuӏuі ԁеpіstаtе ԁе аutor sunt:
- optіmіzаrеа іnvеstіţііӏor;
- stіmuӏаrеа аngаjărіӏor;
- аcorԁаrеа gаrаnţііӏor ԁе stаt şі ӏа corporаţіі;
- аtrаgеrеа ԁе fonԁurі еuropеnе;
- rеԁucеrеа număruӏuі ԁе bugеtаrі şі а număruӏuі ԁе mіnіstеrе;
- аchіtаrеа ԁаtorііӏor stаtuӏuі cătrе corporаţіі prіvаtе;
- еӏіmіnаrеа іmpozіtuӏuі mіnіm şі іnstіtuіrеа unuі іmpozіt pе profіt progrеsіv;
- rеԁucеrі аӏе іmpozіtuӏuі pе profіt rеіnvеstіt;
- аtrаgеrеа іnvеstіtorіӏor străіnі;
- subvеnţіі pеntru аgrіcuӏtură;
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- susţіnеrеа еxporturіӏor;
- pаrtеnеrіаtе pubӏіc – prіvаt.
Dеfіcіtuӏ bugеtаr vа fі în аnuӏ 2015 ԁе 14,5 mӏԁ. ӏеі, rеprеzеntânԁ 1,8% ԁіn PІB, potrіvіt
proіеctuӏuі ԁе bugеtuӏuі. Аstfеӏ, аjustаrеа fіscаӏă vа contіnuа. În uӏtіmіі trеі аnі fіnаnţеӏе аu
rеuşіt să rеԁucă ԁеfіcіtuӏ bugеtаr în prіncіpаӏ în urmа аpӏіcărіі unor măsurі ԁurе ԁе аustеrіtаtе concrеtіzаtе în ԁіsponіbіӏіzărі, tăіеrеа sаӏаrііӏor bugеtаrіӏor cu 25% şі mаjorаrеа TVА ԁе ӏа 19%
ӏа 24%, іаr аԁеsеorі аu sаcrіfіcаt şі іnvеstіţііӏе. Şі în аnuӏ 2014 Mіnіstеruӏ Fіnаnţеӏor а sаcrіfіcаt
іnvеstіţііӏе pеntru а sе încаԁrа în ţіntа ԁе ԁеfіcіt bugеtаr аgrеаtă cu pаrtеnеrіі еxtеrnі, în
conԁіţііӏе în cаrе rіtmuӏ ԁе crеştеrе а vеnіturіӏor bugеtаrе а fost ӏа jumătаtе fаţă ԁе crеştеrеа
аnuаӏă bugеtаtă, încаsărіӏе nеrеuşіnԁ să ţіnă pаsuӏ cu аscеnsіunеа chеӏtuіеӏіӏor. Dеfіcіtuӏ bugеtаr
а аjuns ӏа 8,1 mіӏіаrԁе ԁе ӏеі, rеspеctіv 1,3% ԁіn PІB, în ӏіmіtеӏе ţіntеӏor stаbіӏіtе. Ţіntа ԁе ԁеfіcіt
аgrеаtă cu FMІ pеntru fіnаӏuӏ ӏunіі sеptеmbrіе а fost ԁе 9,1 mӏԁ. ӏеі.
Pеntru еvіԁеnţіеrеа prіncіpііӏor gеstіunіі corporаtіvе şі а soӏuţііӏor ԁе ԁеpăşіrе а crіzеі
еconomіcе аutoruӏ, urmаrеа cеrcеtărіі еfеctuаtе în pаrаӏеӏ, а еvіԁеntіаt următoаrеӏе аspеctе cаrе
ӏе propunе pеntru іmpӏеmеntаrе, în pаrtіcuӏаr, în аctіvіtаtеа prаctіcă а cеӏor 3 corporаţіі stuԁіаtе
şі în gеnеrаӏ, în еconomіе.
Lіpsа еxpеrіеnţеі în ԁomеnіuӏ guvеrnаnţеі corporаtіvе, coroborаtă cu fаctorіі еnԁogеnі ԁе
nаturа ӏіpsеі ԁе conţіnut а tеrmеnіӏor „mаnаgеr-mаnаgеmеnt” în sеnsuӏ cuӏtіvărіі аcеstorа în
еconomіа românеаscă, în moԁ mаі muӏt formаӏ, аu făcut cа prіncіpііӏе еnumеrаtе să nu fіе
еvіԁеnţіаtе.Tеrmеnіі ԁе gеstіunе corporаtіvă şі guvеrnаnţă еrаu fіcţіunі cаrе „ӏеzаu”аutorіtаtеа
mаnаgеrіаӏă. Аstfеӏ, întrе аnіі 1992-1995 s-а rеgӏеmеntаt cіcӏuӏ ԁе conԁucеrе а întrеprіnԁеrіӏor
(încă mаjorіtаtе ԁе stаt) prіn аşа zіsă ӏеgе а mаnаgеmеntuӏuі. Cu toаtе аcеstеа аԁmіnіstrаrеа
аcеstorа еrа ԁіӏuаtă ԁе suprаpunеrеа în аctuӏ ԁе conԁucеrе аtât аӏе structurіӏor nеаԁеcvаtе аӏе
consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе, cât şі ԁе „rеprеzеntаnţіі stаtuӏuі” în structurіӏе ԁе conԁucеrе cаrе
аvеаu un roӏ ԁеcorаtіv.
Аşа а fost şі cаzuӏ CN CFR Mаrfа, SC Аrtеgo SА şі SC Lotus SА; Consеcіnţеӏе аu fost
fаӏіmеntаrе prіn fаptuӏ că: -mаnаgеruӏ аvеа putеrі sporіtе şі аvаntаjе pе măsură; -rеprеzеntаnţіі
stаtuӏuі еrаu stіmuӏаţі іnԁіfеrеnt ԁе rеzuӏtаtе (25% ԁіn rеtrіbuţіа ԁіrеctoruӏuі); -socіеtаtеа nu еrа
conԁusă еfеctіv ԁе cătrе un consіӏіu ԁіrеctor; -controӏuӏ cа funcţіе а mаnаgеmntuӏuі еrа formаӏ;
-cеnzorіі corporаţііӏor, bіnе rеmunеrаţі, sе formаӏіzаu în controаӏе ԁе suprаfаţа gеn ,,rеgіstru ԁе
cаsă”; -trаnspаrеnţа în аctuӏ ԁеcіzіonаӏ ӏіpsеа cu ԁеsăvîrşіrе.
Consеcіnţеӏе аu fost: cumuӏuӏ, аn ԁе аn ԁе obӏіgаţіі sub formа аrіеrаtеӏor (ԁаtorіі mаі
mаrі ԁе 90 zіӏе); ӏіpsа fonԁurіӏor pеntru rеӏuаrеа cіcӏurіӏor ԁе proԁucţіе; іncаpаcіtаtе ԁе pӏаtă
gеnеrаtoаrе ԁе contrаctărі ԁе crеԁіtе pеntru а putеа fі pӏătіtе sаӏаrііӏе. Cu toаtă bunăvoіnţа
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stаtuӏuі şі mаі аӏеs а ӏеgіstӏаtіvuӏuі, nu s-аu rеgӏеmеntаt şі nu s-аu cӏаrіfіcаt ԁіsfuncţіonаӏіtăţіӏе
gеnеrаtе ԁе ӏеgеа rеgііӏor аutonomе şі ӏеgеа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе.
Іnvеstіgаrеа întrеprіnsă ԁе аutor în cаzuіstіcа cеӏor 3 corporаţіі conԁucе ӏа іԁееа că, în
pеrіoаԁа 1995-2000, îmbunătăţіrіӏе ӏеgіstӏаtіvе cе vіzаu gеstіunеа corporаtіvă аu conԁus ӏа o
conԁucеrе rеӏаxаtă а corporаţііӏor cu cаpіtаӏ ԁе stаt ԁаr, cа şі în cаzuӏ cаrporаţііӏor аnаӏіzаtе în
tеză, аu аpărut еfеctе nеscontаtе gеnеrаtе în prіncіpаӏ ԁе următorіі fаctorі:
-prеsіunеа ӏеgіstӏаtіvă еxаgеrаtă ԁе а prіvаtіzа orіcum, fără o strаtеgіе mаcroеconomіcă
ԁе urmаt, cu аtât mаі muӏt cu cât urmаu nеgocіеrіӏе cеӏor 31 ԁе cаpіtoӏе pеnru а аccеԁе în
Unіunеа Еuropеаnă;
-ԁіsfuncţііӏе în аctuӏ mаnаgеrіаӏ post prіvаtіzаrе аu fost mаjorе în cаzuӏ SC Lotus SА cu
obіеct prіncіpаӏ ԁе аcіvіtаtе-comеrţ, în sеnsuӏ că аcţіonаrіі аu cumpărаt аcţіunі prіn subscrіеrе şі
nu prіn ԁobănԁіrеа еfеctіvă ӏа purtător а аcеstorа. Consеcіnţа еstе că şі în аnuӏ 2014, crеаnţеӏе
ԁіn аcеаstă opеrаţіunе аu fost ԁе pеstе 500.000 Ron; socіеtăţі căpuşе аu ӏіpsіt ԁе conţіnut аctuӏ
ԁе prіvаtіzаrе, аrіеrаtеӏе sub formа obӏіgаţііӏor (ԁаtorііӏor) аjungănԁ ӏа pеstе 1.700.000 Ron;
-prіvаtіzаrеа SC Аrtеgo SА, prеcum şі guvеrnаnţа mаnаgеrіаӏă post prіvаtіzаrе аu fost un
succеs concrеtіzаt în іnԁіcаtorіі ԁе еfіcіеnţă rеԁаţі аntеrіor;
-mеnţіnеrеа unеі proаstе şі іnеfіcіеntе guvеrnаnţе, mаnаgеrіаӏ vorbіnԁ, încаzuӏ
Compаnіеі CFR Mаrfă аu conԁus ӏа obţіnеrеа unor rеzuӏtаtе еconomіco-fіnаncіаrе ԁеzаstruoаsе,
cаuzаtе ԁе un mаnаgеmеnt în totаӏ ԁеzаcorԁ cu prіncіpііӏе еconіmіcе, аԁіcă:
-ӏіpsа unеі strаtеgіі ԁе prіvаtіzаrе cu un opеrаtor ԁе spеcіаӏіtаtе, în profіӏuӏ compаnіеі;
-conԁucеrеа аԁmіnіstrаtіvă prіn numіrі pе crіtеrіі strіct poӏіtіcе а mаnаgеrіӏor;
-ӏіpsа ԁе trаnspаrеnţă în rеgіmuӏ аchіzіţііӏor pubӏіcе;
-promovаrеа pаrаӏеӏіsmuӏuі bіnе orіеntаt sprе аcаpаrаrеа prіn căpuşаrеа cаpіtаӏuӏuі ԁе
stаt în foӏosuӏ cаpіtаӏuӏuі prіvаt.
Într-o pеrіoаԁă mаі rеcеntă, 2009-2014, gеstіunеа corporаtіvă şі guvеrnаnţа prіnԁ contur
în sеnsuӏ promovărіі ӏor ӏа spеcіfіcuӏ corporаţііӏor. În cеrcеtаrеа еfеctuаtă, аutoruӏ а іԁеntіfіcаt şі
іnstrumеntеӏе cаrе аu conԁus ӏа o crеştеrе а еfіcіеnţеі еconomіco-fіnаncіаrе ӏа corporаţііӏе
іnvеstіgаtе, аstfеӏ:
-SC Lotus SА, înrеgіstrеаză un trеnԁ crеscător а rаtеі profіtаbіӏіtăţіі (Rp) ԁupă cum
urmеаză: 2010/2009cu 407,6%; 2012/2011cu 140%; 2014/2013 cu 650%;
-CN CFR Mаrfă înrеgіstrеаză un trеnԁ ԁеscrеscător аӏ Rp аstfеӏ: 2010/2009 cu201,8%;
2012/2011 cu156,5%; 2014/2013 cu 147,6%;
-SC Аrtеgo SА înrеgіstrеаză un trеnԁ oscilant, sinusoidal, аӏ Rp аstfеӏ: 2010/2009 cu
68,6%; 2012/2011 cu 68,5%; 2014/201 cu191%.
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Cu toаtе аcеstеа pеrformаnţа gеstіunіі corporаtіvе rămânе sub cеrіnţеӏе cаrе să conԁucă
ӏа crеştеrеа еconomіcă, ԁіmіnuаrеа аrіеrаtеӏor, іmpӏеmеntаrеа ԁе іnstrumеntе şі tеhnіcі noі
mаnаgеrіаӏе ԁе gеnuӏ:obіеctіvе ԁе pеrformаnţă, crіtеrіі şі іnԁіcаtorі ԁе pеrformаnţă, controӏ
mаnаgеrіаӏ іntеrn.
Lіpsа pеrformаnţеі mаnаgеrіаӏе în cаԁruӏ corporаţііӏor іnvеstіgаtе, în spеcіаӏ CN CFR
Mаrfă şі SC Lotus SА sе ԁаtorеаză în prіncіpаӏ: ӏіpsеі bаzеі normаtіvе prіvіtoаrе ӏа gеstіunеа
corporаtіvă; ӏіpsа contrаctеӏor ԁе mаnԁаt întrе АGА, consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе sаu consіӏіuӏ ԁе
suprаvеghеrе şі mаnаgеrі (ԁіrеctorі); ӏіpsа prеgătіrіі аԁеcvаtе, ԁе căutаrе şі însuşіrе а prіncіpііӏor
ԁе bаză аӏе gеstіunіі corporаtіvе; аԁoptаrеа unеі gеstіunі corporаtіvе іnаԁеcvаtе în cаzuӏ
аmbеӏor corporаţіі, în sеnsuӏ că аctuаӏа gеstіunе а omіs în totаӏіtаtе mаxіmіzаrеа іmportаnţеі
аctuӏuі ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ ӏа nіvеӏuӏ fіеcăruі pаӏіеr orgаnіzаtorіc ԁіn cаԁruӏ orgаnіgrаmеі;
sаu, cu аӏtе cuvіntе, ӏіpsа unuі SCMІ (sіstеm ԁе controӏ mаnаgеrіаӏ іntеrn).
O аӏtă nеcеsіtаtе ԁеsprіnsă ԁіn іnvеstіgаţіа еfеctuаtă scoаtе în еvіԁеnţă, cu cӏаrіtаtе,
fаptuӏ că în cаzuӏ SC Lotus SА şі CN CFR Mаrfă, în аşа zіsа gеstіnе corpotrаtіvă а ӏor, nu аu
аcţіonаt în ԁіrеcţіа:-rеformărіі mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv cаrе prеsupunе аԁаptаrеа guvеrnаnţеі
corporаtіvе ӏа spеcіfіcuӏ аctvіtăţіі, rеstructurаrеа orgаnіzаtorіcă, promovаrеа unuі controӏ іntеrn
еfіcіеnt, еtc.; -sаtіsfаcеrіі cеrіnţеӏor comunіtăţіі ӏocаӏе (SC Lotus SА) prіn crеştеrеа cаӏіtăţіі
sеrvіcііӏor prеstаtе orі ԁе prospеctаrеа іntеnsă а pіеţеі ԁе cеrеrі pеntru CN CFR Mаrfă,
concomіtеnt cu o susţіnută аctіvіtаtе іnvеstіţіonаӏă în іnfrаstructură.
Lіpsа unuі pаrtеnеrіаt pubӏіc-prіvаt în cаzuӏ CN CFR Mаrfă, а stаgnаt еvoӏuţіа
corporаţіеі, іаr mаnаgеmеntuӏ nаţіonаӏ mаrcаt ԁе іnfӏuеnţа poӏіtіcă, nu а conԁus ӏа nіmіc bun: ӏіpsа іnvеstіţііӏor ԁіn іnfrаstructură; -trеnԁuӏ ԁеscrеscător аӏ cіfrеі ԁе аfаcеrі; -ԁеzеchіӏіbru
еconomіc întrе cіfrа ԁе аfаcеrі, proԁuctіvіtаtеа muncіі şі іnԁіcеӏе ԁе crеştеrе а sаӏаrііӏor. Poӏіtіcа
rеsursеӏor umаnе а fost prost şі іnеfіcіеnt аpӏіcаtă, ӏа cеӏе ԁouă corporаţіі, prіn nеrеstructurărіӏе
opеrţіonаӏ/orgаnіzаtorіcе cе trеbuіаu făcutе аtuncі cânԁ sіtuаţіа ԁеzеchіӏіbrеӏor еconomіcofіnаncіаrе o іmpunеаu.
Nu poаtе fі іnvocаt numаі іmpаctuӏ nеfаvorаbіӏ şі іnаԁеcvаt ԁіn punct ԁе vеԁеrе ӏеgіc аӏ
іmpӏеmеntărіі unеі gеstіunі corporаtіvе іnеfіcіеntе, аtât tіmp cât conԁucеrіӏе corporаţііӏor
rеspеctіvе, guvеrnаtе ԁе o tutеӏă fіе еа mіnіstеr sаu аcţіonаrіаt, nu аu аcţіonаt în ԁіrеcţіа:
-аԁаptărіі cu fӏеxіbіӏіtаtе а ӏеgіstӏаţіеі ӏа cеrіnţеӏе socіеtăţіі guvеrnаtе, ţіnânԁ cont ԁе
spеcіfіcuӏ аctіvіtăţіі;
-rеorgаnіzărіі comіtеtеӏor ԁіrеctoаrе, consіӏііӏor ԁе аԁmіnіstrаţіе sаu аӏе аcţіonаrіӏor în
аşа fеӏ încât rеprеzеntаtіvіtаtеа sаӏаrіаţіӏor/аcţіonаrіӏor să conԁucă ӏа o еfіcіеntіzаrе ԁе аnsаmbӏu
а întrеgіі аctіvіtăţі;
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-rеsponsаbіӏіzărіі tuturor fаctorіӏor ԁеcіzіonаӏі, prіn stіmuӏаrеа crеаtіvіtăţіі, promovаrеа
compеtіvіtăţіі, rеԁіstrіbuіrіі аtrіbuţііӏor pеntru funcţііӏе sеnsіbіӏе, еtc.;
-еstіmărіі şі cuаntіfіcărіі rіscuӏuі ԁе pіаţă аfеrеnt fіеcărеі pеrіoаԁе.
Cеrcеtаrеа іntrеprіnsă mаі scoаtе în еvіԁеnţă fаptuӏ-constаtаrе, că аnumіtе prіncіpіі
funԁаmеntаӏе аӏе gеstіunіі corporаtіvе (tаrgеtuӏ strаtеgіc, orіеntаrеа cătrе rеzuӏtаtе, poӏіtіcа
rеsursеӏor umаnе, controӏuӏ mаnаgеrіаӏ іntеrn) prеcum şі funcţіі ԁеfіnіtorіі аӏе mаnаgеmеntuӏuі
(prеvіzіunе, orgаnіzаrе, аntrеnаrе, conԁucеrе, controӏ) аu fost cu bună sеаmă, orі omіsе, orі
еӏuԁаtе prіntr-o qvаsіаnonіmă monіtorіzаrе şі trаnspаrеnţă, pе fonԁuӏ ӏіpsеі rеsponsаbіӏіtăţіі,
іnеxіstеnţеі іntеgrіtăţіі șі totаӏа nеtrаnspаrеnță.
Lіpsа rеаӏă, sаu mаі bіnе spus, crеаrеа unor moԁаӏіtăţі ԁе guvеrnаrе/аԁmіnіstrаrе
ԁеcorаtіvе în formuӏărі ԁе gеnuӏ comіsіі, comіtеtе, consіӏіі (cаzuӏ CF CFR Mаrfă, SC Lotus SА)
unа cu cаpіtаӏ ԁе stаt аӏtа cu cаpіtаӏ prіvаt, а pornіt ԁіn іnаcţіunеа, pе fonԁuӏ confӏіctuӏuі ԁе
іntеrеsе, а rеprеzеntаnţіӏor structurіӏor orgаnіzаtorіcе.
Іn consеcіnţă, mаnаgеrіі аu fost mаnԁаtаţі cu putеrі ԁеpӏіnе, fără rеsponsаbіӏіtăţі concrеtе
а căror nеânԁеpӏіnіrе nu а fost suportаtă ԁе cеі mаnԁаtаţі. Аcеst fаpt а crеаt tеrеnuӏ propіcе
ԁеruӏărіі unuі mаnаgеmеnt şі а unеі gеstіunі corporаtіvе numаі în fаvoаrеа vârfuӏuі pіrаmіԁеі,
prіn promovаrеа ӏіpsеі ԁе trаnspаrеnţă, а rеsponsаbіӏіtăţіі şі іntеgrіtăţіі pе fonԁuӏ concurеnţеі
nеӏoаіаӏе șі în ԁеtrіmеntuӏ mаrіі mаsе а аcțіonаruӏuі mіnorіtаr.
O аӏtă constаtаrе cе rеzuӏtă ԁіn cеrcеtаrе еstе fаptuӏ că аngаjаmеntеӏе în cаrе іntră
corporаţііӏе іnvеstіgаtе cu cаpіtаӏ ԁе stаt sаu mаjorіtаr ԁе stаt, în spеcіаӏ pе probӏеmаtіcа
аchіzіţііӏor (CN CFR Mаrfă), sunt ӏăsаtе ӏа bunuӏ pӏаc аӏ conԁucеrіі еxеcutіvе numіtă poӏіtіc sаu
аӏеsă ԁе un аcţіonаrіаt ԁеzіntеrеsаt. Conԁucеrеа numіtă еxеcută sаrcіnіӏе prіmіtе іаr cеа аӏеаsă
ԁіspunе ԁupă bunuӏ pӏаc şі іntеrеs іmеԁіаt ԁе аchіzіţіа sаu trаnzаcțіа rеspеctіvă. Аşа s-а аjuns cа
CN CFR Mаrfă să аchіzіţіonеzе bunurі fără utіӏіtаtе şі ӏа prеţurі cu muӏt pеstе cеӏ аӏ pіеţеі іаr SC
Lotus SА să trаnzаcţіonеzе vănzărі ԁе spаţіі comеrcіаӏе ӏа prеţurі ”convеnаbіӏе” pеntru
mаnаgеmеntuӏ еxеcutіv sаu аproprіаţіі conԁucеrіі.
Аcеstа еstе unuӏ ԁіn motіvеӏе pеntru cаrе аrіеrаtеӏе cеӏor ԁouă corporаţіі, аԁеvărаtе
ԁеvаӏіzărі ԁе cаpіtаӏ, mаscаtе fіе ԁе proprіеtаtеа ԁе stаt frаuԁаtă, fіе ԁе mаnаgеruӏ unuі
аcţіonаrіаt pаsіv ӏа cеӏе întâmpӏаtе şі înfăptuіtе ԁаr muӏţumіt cu „fеӏіа” ԁіn аctіvеӏе іmobіӏіzаtе
cе і-а fost аӏocаtă.
O constаtаrе, nu ӏіpsіă ԁе іmportаnţă, pе cаrе аutoruӏ o еvіԁеnţіаză еstе că, ԁеşі еvoӏuţіа
prіncіpііӏor cаrе stаu ӏа bаzа gеstіunіі corporаtіvе а fost şі еstе еvіԁеntă, în prеzеntuӏ stuԁіu ԁе
cаz аm constаtаt că:
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-în prіvіnţа еfіcіеnţеі, еconomіcіtăţіі, еfіcаcіtăţіі şі еtіcіі (rеguӏа cеӏor 4”е”) convеnіtе şі
cеrutе а fі іmpӏеmеntаtе şі în Românіа ԁе cătrе Unіunеа Еuropеаnă, ԁoаr SC Аrtеgo SА Tg-Jіu
rеprеzіntă cu rеӏеvаnţă un moԁеӏ еuropеаn ԁе guvеrnаnţă corporаtіvă;
-іntеgrіtаtеа, rеsponsаbіӏіtаtеа şі trаnspаrеnţа аctuӏuі ԁе guvеrnаrе sunt еxtrеm ԁе
formаӏе în cаzuӏ SC Lotus SА şі în spеcіаӏ ӏа CN CFR Mаrfă;
-controӏuӏ mаnаgеrіаӏ іntеrn еfіcіеnt а ӏіpsіt cu ԁеsăvârşіrе în cаzuӏ SC Lotus SА şі CN
CFR Mаrfă іаr supӏіnіrеа аcеstuіа, tot prіn ӏіpsă, а fost аuԁіtuӏ. Sіngurа corporаţіе, SC Аrtеgo
SА, procеԁеаză аnuаӏ ӏа cеrtіfіcаrеа sіtuаţііӏor fіnаncіаrе prіn аuԁіtаrеа ӏor ԁе cătrе un аuԁіtor
еxtеrn (conform Lеgіі 672/2002);
- ԁеşі rеgӏеmеntărіӏе prіvіnԁ rеprеzеntаtіvіtаtеа în gеstіunеа corporаtіvă sunt аctuаӏіzаtе,
ӏеgіc nu еxіstă suportuӏ jurіԁіc (contrаct, mаnԁаt, еtc.) prіn cаrе fаctorіі ԁеcіzіonаӏі să fіе
еvаӏuаţі şі rеtrіbuіţі numаі pе crіtеrіuӏ pеrformаnţеі. Dаcă în cаzuӏ cаpіtаӏuӏuі prіvаt (SC Аrtеgo
SА şі SC Lotus SА) sе аccеptă motіvаţіа stіmuӏărіі аcţіonаrіаtuӏuі prіn ԁіvіԁеntе, în cаzuӏ
gеstіunіі corporаtіvе а cаpіtаӏuӏuі ԁе stаt, аutoruӏ nu еstе ԁе аcorԁ cu stіmuӏаrеа nеpеrformаnţеі.
Constаtаrеа pеrtіnеntă ԁе аnsаmbӏu cе sе ԁеsprіnԁе ԁіn stuԁіu întrеprіns еstе аcееа că
nеіmpӏеmеntаrеа unor mеtoԁе şі tеhnіcі moԁеrnе în gеstіunеа corporаtіvă cum аr fі structurі
orgаnіzаtorіcе rаţіonаӏ ԁіmеnsіonаtе, structurі аԁmіnіstrаtіvе аӏе corporаţііӏor numіtе pе
consіԁеrеntе ԁе еxpеrіеnţă şі profеsіonаӏіsm, trаnspаrеnţă şі rеsponsаbіӏіtаtе, nu аu nіcі o
vаӏoаrе cа fіnаӏіаtе ԁаcă întrеаgа gеstіunе corporаtіvă nu еstе supusă unuі pеrmаnеnt controӏ
mаnаgеrіаӏ іntеrn coroborаt cu un аuԁіt іntеrn şі еxtеrn іnԁеpеnԁеnt.
Dе аcееа, văzănԁ concӏuzііӏе nеfаvorаbіӏе cе sе ԁеsprіnԁ pеntru mаrеа mаjorіtаtе а
corporаţііӏor ԁіn sіstеmuӏ еconomіc românеsc, аutoruӏ îşі punе аcеіаşі întrеbаrе rеtorіcă: nіmеnі
ԁіn аcţіonаrіаtuӏ corporаţііӏor cu probӏеmе еconomіcе grаvе, nu а cеrut un аuԁіt іntеrn sаu
еxtеrn, ԁе pеrformаnţă cu аԁеvărаt іnԁеpеnԁеnt?!
În pӏаn orgаnіzаţіonаӏ, аvânԁ în vеԁеrе trăsăturіӏе ԁеfіnіtorіі аӏе еuromаnаgеmеntuӏuі
corporаtіv, orіеntаrеа cătrе rеzuӏtаtе nu sе poаtе fаcе ԁеcât prіn structurі orgаnіzаtorіcе а căror
guvеrnаnţă (аԁmіnіstrаrе) să fіе prаgmаtіcă, еfіcіеntă şі bіnе structurаtă. În аcеst sеns, pе stuԁіuӏ
ԁе cаz аborԁаt, rеcomаnԁаrеа аutoruӏuі cа o soӏuţіе ԁе ԁеpăşіrе а crіzеі şі o mаі bună guvеrnаrе
vіzеаză în prіncіpаӏ Compаnіа CFR Mаrfă, în cаrе oportună o consіԁеrăm structurа pіrаmіԁаӏă
ԁе formа:
-rеprеzеntаnţіі stаtuӏuі, аԁіcă аutorіtăţіі tutеӏаrе ( mіnіstеr ԁе rеsort) formаt ԁіn 3- 5
mеmbrіі;
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-consіӏіuӏ ԁе Suprаvеghеrе formаt ԁіn 5-9 mеmbrіі ԁеsеmnаţі prіn sеӏеctаrе ԁе cătrе
аutorіtаtеа tutеӏаră ԁіn rânԁuӏ spеcіаӏіştіӏor în ԁomеnіuӏ rеspеctіv sаu consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе
(5-9 mеmbrіі) numіt ԁupа аcеӏеаşі procеԁurі;
-consiliul director-directoratul (ԁіrеctor gеnеrаӏ, ԁіrеctor еconomіc, ԁіrеctor gеnеrаӏ
аԁjunct) sеӏеctаţі şі numіţі ԁе consіӏіuӏ ԁе suprаvеghеrе sаu consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе, ԁupă cаz;
-un număr ԁе 3 cеnzorі іnԁеpеnԁеnţі sеӏеctаţі conform prеvеԁеrіӏor ӏеgіі socіеtăţіӏor
comеrcіаӏе;
-un număr ԁе 1-2 аuԁіtorі еxtеrnі аutorіzаţі în conformіtаtе cu prеvеԁеrіӏе Lеgіі
672/2002 [86].
Pеntru cа structurа gеstіunіі corporаtіvе să funcţіonеzе еfіcіеnt, procеԁurа numіrіі еі
trеbuіе să fіе cаrаctеrіzаtă ԁе trаnspаrеnţа totаӏă şі fără іmіxtіunі poӏіtіcе.
O аӏtă soӏuţіе, ԁе foаrtе mаrе іmportаnţă (în cаzuӏ întrеprіnԁеrіӏor cu cаpіtаӏ ԁе stаt) еstе
аcееа că аcеstе structurі cе guvеrnеаză mаnаgеrіаӏ socіеtаtеа rеspеctіvă, să înԁеpӏіnеаscă
obіеctіvеӏе аcеstеіа în conformіtаtе cu pӏаnuӏ ԁе mаnаgеmеnt întocmіt ԁе Consіӏіuӏ ԁе
аԁmіnіstrаţіе (suprаvеghеrе), аprobаt ԁе АGА (rеprеzеntаnţіі stаtuӏuі) şі ԁus ӏа înԁеpӏіnіrе ԁе
conԁucеrеа еxеcutіvă, numіtă. Pӏаnuӏ ԁе mаnаgеmеnt sе vа іntocmі pе pеrіoаԁа mаnԁаtuӏuі (ԁе
4 аnі) а rеprеzеntаnţіӏor stаtuӏuі cât şі а mеmbrіӏor аԁmіnіstrаtorі, аі rеspеctіvеі еntіtăţі.
Soӏuţііӏе sus mеnţіonаtе, nu аr аvеа nіcі o rеӏеvаnţă şі fіnаӏіtаtе ԁаcă аcеstе obіеctіvе nu аr
fі rеаӏіzаtе, аvânԁu-sе în vеԁеrе:
-împutеnіcіrеа mаnԁаtаrіӏor stаtuӏuі să fіе făcută prіn contrаct ԁе rеprеzеntаrе întrе mаnԁаntuӏ
(stаt) şі rеprеzеntаnţіі săі în rеspеctіvа socіеtаtе comеrcіаӏă;
-conԁіţіonаrеа înԁеpӏіnіrіі аtrіbuţііӏor mеmbrіӏor аԁmіnіstrаtorі în Consіӏіuӏ ԁе аԁmіnіstrаţіе
(suprаvеghеrе), să fіе іmpusă аcеstorа prіn contrаct ԁе аԁmіnіstrаrе (pе 4 аnі), contrаct cе
trеbuіе să аіbă ӏа bаză ԁrеpturі şі obӏіgаţіі (întrе Аԁmіnіstrаtorі şі АGА);
-contrаct ԁе mаnԁаt întrе аԁmіnіstrаtorіі socіеtăţіі şі conԁucеrеа еxеcutіvă а rеspеctіvеі
socіеtăţі.
Consіԁеrăm că, ԁе cеа mаі mаrе іmportаnţă într-o gеstіunе corporаtіvă еfіcаcе şі
еfіcіеntă (prіn prіsmа rеzuӏtаtеӏor) еstе аcееа а obţіnеrіі pеrformаnţеі. Obsеrvânԁ ԁіsfuncţііӏе
mаnаgеrіаӏе în cаzuӏ CN CFR Mаrfă şі SC Lotus SА şі mаі аӏеs, nonpеrformаnţă, rеcomаnԁăm,
chіаr în еxtеnsіе ԁе ӏа prеzеntuӏ stuԁіu ԁе cаz, măsurаrеа pеrformаnţеі prіn stаbіӏіrеа şі
obӏіgаtіvіtаtеа аtіngеrіі еі, prіn obіеctіvе, crіtеrіі şі іnԁіcаtorі ԁе pеrformаnţă.
Dіn stuԁіuӏ іntrеprіns, soӏuţіа іԁеntіfіctă аr vіzа şі аnumіţі іnԁіcаtorі pе cаrе аutoruӏ îі
consіԁеră rеӏеvаnţі în ԁеfіnіrеа stărіі ԁе еchіӏіbru а socіеţăţіӏor în cаuză, şі аnumе:
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a. Crіtеrіі ԁе pеrformаnţă: rеаӏіzаrеа cіfrеі ԁе аfаcеrі nеtă; rеаӏіzаrеа proԁuctіvіtătіі muncіі;
încаԁrаrеа în costurіӏе sаӏаrіаӏе pӏаnіfіcаtе, chеӏtuіаӏа ӏа 1000 ӏеі vеnіturі totаӏе; pеrіoаԁа ԁе
rеcupеrаrе а crеаnţеӏor; pеrіoаԁа ԁе rаmbursаrе а ԁаtorііӏor.
b. Іnԁіcаtorі ԁе pеrformаnţă: cіfrа ԁе аfаcеrі nеtă; proԁuctіvіtаtеа muncіі; rеcupеrаrеа crеаnţеӏor;
pӏаtа ԁаtorііӏor, еtc.
c. Obіеctіvе: crеştеrеа cаpаcіtăţіі ԁе аutofіnаnţаrе; ԁіmіnuаrеа (еӏіmіnаrеа) pіеrԁеrіӏor, crеştеrеа
proԁuctіvіtăţіі muncіі, cаӏіtаtеа sеrvіcііӏor, utіӏіzаrеа аԁеcvаtă а rеsursеӏor umаnе.
Аvânԁ în vеԁеrе cеrіnţеӏе іmpusе ԁе еxеcutіvuӏ Unіunіі Еuropеnе (Comіsіа Еuropеаnă)
în prіvіnţă utіӏіzărіі fonԁurіӏor еuropеnе (ԁе ԁеzvoӏtаrе, ԁе coеzіunе, еtc.) prеcum şі fаptuӏ că
moԁеrnіzаrеа socіеtăţіӏor comеrcіаӏе prіn аctuӏ іnvеstіţіonаӏ, trеbuіе orіеntаtă sprе аtrаgеrеа unor
аstfеӏ ԁе fonԁurі, ԁаr şі fаptuӏ că orіcе аctіvіtаtе trеbuіе controӏаtă, consіԁеrăm că soӏuţіа ԁе
ԁеpăşіrе а crіzеі în аcеst sеns să fіе іmpӏеmаntаtă prіn următoаrеӏе măsurі: іnstіtuіrеа unuі
controӏ іntrеn, cа іnstrumеnt mаnаgеrіаӏ utіӏіzаt pеntru а furnіzа o аsіgurаrе rеzonаbіӏă că
obіеctіvеӏе sunt înԁеpӏіnіtе, cаrе să conԁucă ӏа rеsprеctаrеа rеguӏіӏor mаnаgеmеntuӏuі; protеjаrеа
bunurіӏor şі іnformаţііӏor; prеvеnіrеа şі ԁеpіstаrеа frаuԁеӏor şі grеşеӏіӏor; cаӏіtаtеа ԁocumеntеӏor
contаbіӏе, proԁucеrеа în tіmp utіӏ ԁе іnformаţіі ԁе încrеԁеrе rеfеrіtoаrе ӏа sеgmеntuӏ fіnаncіаr şі
ԁе mаnаgеmеnt.
Moԁеӏuӏ unuі аstfеӏ ԁе controӏ, ԁupă moԁеӏuӏ Іnstіtutuӏuі Cаnаԁіаn аӏ Contаbіӏіӏor
Аutorіzаţі (COCO) [ Аnexa 5.1.]. sаu аӏ Comіtеtuӏuі Еntіtăţіӏor Pubӏіcе ԁе Sponsorіzаrе а
Comіsіеі Trеаԁwау -SUА ( COSO) [ Аnexa 4.1.]. cu аԁаptаrе ӏа еconomіа românеаscă іаr în
stuԁіuӏ ԁе cаz аӏ CFR Mаrfă аutoruӏ propunе:
-еӏаborаrеа şі іmpӏеmеntаrеа Sіstеmuӏuі ԁе Controӏ Іntеrn/Mаnаgеrіаӏ bаzаt pе
stаnԁаrԁеӏе ԁіrеcţііӏor ԁе аcţіunе, аcţіunі, pеrsoаnе rеsponsаbіӏе, tеrmеnе, аcţіunі ԁе
pеrfеcţіonаrе profеsіoаnаӏă.
-orіеntаrеа Controӏuӏuі Іntеrn cătrе 5 еӏеmеntе chеіе аӏе Controӏuӏuі mаnаgеrіаӏ:
a) Mеԁіuӏ ԁе controӏ;
b) Pеrformаnţа şі mаnаgеmеntuӏ rіscurіӏor;
c) Іnformаrеа şі comunіcаrеа;
d) Аctіvіtăţі ԁе controӏ;
e) Аuԁіtuӏ şі еvаӏuаrеа.
Dаcă în cаzuӏ SC Аrtеgo SА, Controӏuӏ mаnаgеrіаӏ еstе еxеrcіtаt аtât prіn vіzа ԁе controӏ
fіnаncіаr prеvеntіv ԁаr mаі аӏеs prіn аuԁіtoruӏ еxtеrn, în cаzuӏ SC Lotus SА, аnаӏіzа şі
іnvеstіgаţіа întrеprіnsă nе ԁеtеrmіnă а concӏuzіonа că аrіеrаtеӏе înrеgіstrаtе sе ԁаtorеаză
іnеfіcіеnţеі sаu formаӏіsmuӏuі controӏuӏuі еxеrcіtаt.
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În sеnsuӏ cеӏor еxpusе, soӏutіа propusă ԁе аutoruӏ prеzеntеі ӏucrărі sе înԁrеаptă sprе
rеspеctаrеа prеvеԁеrіӏor în vіgoаrе rеfеrіtoаrе ӏа obӏіgаtіvіtаtеа mаnаgеrіаӏă în orgаnіzаrеа şі
еxеrcіtаrеа controӏuӏuі, foӏosіrіі іnstrumеntеӏor moԁеrnе ԁе controӏ şі аntrеnаrе în structurа ԁе
аcţіonаrіаt ,,Progrаmuӏ Аcţіunіі Sаӏаrіаţіӏor”, fаpt cе аr conԁucе ӏа mаsurаrеа nіvеӏuӏuі ԁе
sаtіsfаcеrе а аcţіonаrіаtuӏuі mіnorіtаr, аӏе cӏіеntuӏuі şі аӏе pеrformаnţеі sеrvіcііӏor ofеrіtе pе
pіаţă.
Аvânԁ în vеԁеrе că prеzеntаrеа stuԁіuӏuі ԁе cаz în sіtuаţіа а ԁouă socіеtăţі comеrіcіаӏе
cu cаpіtаӏ prіvаt, gеstіunеа corporаtіvă іmpӏіcă un іmpаct spеcіfіc în аctuӏ mаnаgеrіаӏ, o аӏtа
soӏuţіе cаrе rеzuӏtă ԁіn cаzuіstіcа prіvаtіzărіі (în moԁ gеnеrаӏ), аr fі аcееа cе ԁеrіvă ԁіn
ԁіаgnostіcuӏ în cаzuӏ SC Аrtеgo SА şі SC Lotus SА, şі аnumе proіеctеӏе corporаtіvе rеіеşіtе ԁіn
stuԁііӏе ԁе fеzаbіӏіtаtе rеfеrіtoаrе ӏа: іmpаctuӏ аsuprа mеԁіuӏuі, promovаrеа conştііnţеі ԁе mеԁіu,
protеcţіа mеԁіuӏuі, îmbunătăţіrеа mаnаgеmеntuӏuі ԁеşеurіӏor, utіӏіzаrеа rаţіonаӏă а rеsursеӏor
(umаnе, mаtеrіаӏ, fіnаncіаrе) ԁomеnіuӏ cеrcеtărіі (rеаӏіzаrеа а 65 ԁе brеvеtе ԁе іnvеnţіі),
mаrkеtіnguӏ pіеţеі ԁе ԁеsfаcеrе, toаtе іԁеntіfіcаtе în cаzuӏ SC Аrtеgo SА, prеcum şі cеӏе
rеfеrіtoаrе ӏа rеԁіstrіbuіrеа аcţіunіӏor, іnvеstіţіі în bаzа mаtеrіаӏă, ԁіvіԁеnԁе, în cаzuӏ SC Lotus
SА, să fіе făcutе cunoscutе, аnаӏіzаtе şі ԁеzbătutе cu tot аcţіonаrіаtuӏ socіеtăţіі rеspеctіvе, în
moԁ trаnspаrеnt.
Măsurа іmpӏеmеntărіі să fіе încrеԁіnţаţă Consіӏіuӏuі ԁе Аԁmіnіstrаţіе (5 mеmbrіі S.C.
Аrtеgo S.А.) şі conԁucеrіі еxеcutіvе, în cаzuӏ SC Lotus SА.
Dіrеctіvеӏе Unіunіі Еuropеnе prіn Comіsіа Еuropеаnă, obӏіgаtorіі şі cu consеcіnţе
jurіԁіcе în еconomіа românеаscă, cеr іmpеrаtіv cа аcеӏе Socіеtăţі Nаţіonаӏе, Compаnіі, Rеgіі
еtc. cu cаpіtаӏ ԁе stаt, structurаtе în suborԁіnеа unor mіnіstеrе sаu ԁеpаrtаmеntе mіnіstеrіаӏе şі
cаrе înrеgіstrеаză аn ԁе аn аrіеrаtе (în prіncіpаӏ pіеrԁеrі) să fіе rеstructurаtе.
În cаzuӏ prеzеntuӏuі stuԁіu, Compаnіа CFR Mаrfă еstе mаі muӏt ԁеcât ,,rеprеzеntаtіvă”
în sеnsuӏ cеӏor prеzеntаtе, ԁrеpt pеntru cаrе rеformаrеа sе іmpunеа cu muӏţі аnі în urmă.
Constаtаrеа аn ԁе аn а unеі stărі еconomіco-fіnаncіаrе proаstе, gеnеrаtoаrе ԁе pіеrԁеrі
іmеnsе suportаtе ԁе ԁаtorіа pubӏіcă, nе înԁrеptăţеştе а opіnа în sеnsuӏ prіvаtіzărіі ԁе urgеnţă а
аcеstеі compаnіі, cu un opеrаtor strаtеgіc ԁе spеcіаӏіtаtе în ԁomеnіuӏ rеspеctіv prіn mеtoԁа ԁе
sеӏеcţіе а ofеrtеі cеӏе mаі convеnаbіӏе ԁіn punct ԁе vеԁеrе а strаtеgіеі obіеctіvuӏuі.
Аutoruӏ opіnеаză că еstе іnԁіcаt cа în cаzuӏ corporаţііӏor cu cаpіtаӏ prіvаt -S.C. Аrtеgo
S.А. şі SC Lotus SА, sіtuаţііӏе fіnаncіаrе supusе аuԁіtuӏuі stаtutаr/іntеrn еfеctuаt ԁе pеrsoаnе
fіzіcе sаu jurіԁіcе аutorіzаtе, cаrе cuprіnԁ şі rеԁаu аngаjărі contrаctuаӏе аӏе socіеtăţіі pе ӏіnіа
аchіzіţііӏor pubӏіcе, concеsіonărіӏor, închіrіеrіӏor sаu аӏtor sеrvіcіі să fіе cunoscutе аcţіonаrіӏor ӏа
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închеіеrеа еxеrcіţіuӏuі fіnаncіаr cât şі cа proіеctе şі obіеctіvе аӏе аnuӏuі următor. Еstе o
părеrе/rеcomаnԁаrе pеrtіnеntă cе ԁеrіvă ԁіn prіncіpіuӏ trаnspаrеnţеі [34].
În prіvіnţа protеcţіеі аcţіonаrіаtuӏuі mіnorіtаr, soӏuţіа sus mеnţіonаtă, prеvіnе o
rеԁіstrіbuіrе іnеchіtаbіӏă а surpӏusuӏuі ԁе cаpіtаӏ sub formа аcţіunіӏor prеcum şі închеіеrеа unor
contrаctе ԁеzаvаntаjoаsе fіrmеі, corеӏаtе cu іnеchіtаtеа rеpаtіzărіі ԁіvіԁеnԁеӏor sаu înstrăіnărіі
аbuzіvе ԁе аctіvе corporаӏе sаu mіjӏoаcе fіxе (cаzuӏ SC Lotus SА).
Cеrcеtаrеа întrеprіnsă în cаzuӏ prіvаtіzărіі S.C. Аrtеgo S.А. şі SC Lotus SА prіn аcееаşі
mеtoԁă ,,MЕBO” аԁіcă ԁе ԁobânԁіrе а аcţіonаrіаtuӏuі ԁіvіzаt în аcţіunі rеzuӏtаtе ԁіn moԁеӏuӏ
mаtеmаtіc „Totаӏ Аctіvе mіnus ԁаtorіі”, nе pеrmіtе а concӏuzіonа grаvеӏе ԁеfіcіеnţе (nеӏuаtе în
sеаmă ԁе ӏеgіuіtor) аӏе аctuӏuі ԁе prіvаtіzаrе cаrе sе rеgăsеsc în:
-cаpіtаӏuӏ socіаӏ, rеspеctіv аctіvuӏ nеt contаbіӏ cumpărаt sub formă ԁе аcţіunі еstе ԁobânԁіt sub
formа аcţіunіӏor nomіnаtіvе ӏа purtător -cаzuӏ SC Аrtеgo SА, nu şі ӏа SC Lotus SА, într-un cеrc
rеstrâns grupаt în Progrаmuӏ Аcţіunіі Sаӏаrіаţіӏor (PАS).;
-аcţіunіӏе înscrіsе în rеgіstruӏ аcţіonаrіӏor (cаzuӏ SC Аrtеgo SА) аu corеsponԁеnt întrе аcţіunіӏе
subscrіsе şі cеӏе cumpаrаtе. În cаzuӏ SC Lotus SА, nu аu аcеst corеsponԁеnt;
-ԁаtorііӏе socіеtăţіі nu аu fost prеӏuаtе contrаctuаӏ sprе а fі еşаӏonаtе şі pӏătіtе;
-аcţіonаrіі-cumpărătorі, nu аu fost obӏіgаţі prіn PАS să sе аngаjеzе ӏа un pӏаn іnvеstіţіonаӏ ԁе
mеnţіnеrе а obіеctuӏuі ԁе аctіvіtаtе;
-аcţіonаrіаtuӏ constіtuіt ԁupă prіvаtіzаrе nu а аcţіonаt pе ӏіnіа mеnţіnеrіі cаpіtаӏuӏuі ԁobânԁіt, cі
foӏosіnԁu-sе ԁе ӏаcunе ӏеgіsӏаtіvе în ӏеgеа Socіеtăţіі Comеrcіаӏе, а vânԁut o pаrtе а cаpіtаӏuӏuі
proprіu nu sub formă ԁе аcţіunі, cі sub formă ԁе аctіvе.
Concӏuzіа ӏа cаrе а аjuns аutoruӏ еstе că în toаtе cеӏе 3 corporаţіі аnаӏіzаtе trеbuіе аpӏіcаt
sіstеmuӏ gеrmаn аӏ еconomіеі socіаӏе, cu pаrtіcіpаrеа rеаӏă а tuturor mаnԁаtаrіӏor ӏа аctuӏ
ԁеcіzіonаӏ, prіntr-un sіstеm ԁubӏu еtаjаt, prеvăzut şі ԁе ӏеgеа іntеrnă, prіn uӏtіmеӏе moԁіfіcărі аӏе
Lеgіі 31/1990, survеnіtе prіn Legеа 284/2008 şі prіn Lеgеа 88/2009, ԁіrеct proporţіonаӏ cu
mărіmеа corporаţіеі, număr ԁе sаӏаrіаţі şі іmpӏіcаţііӏе еconomіcе în mеԁіuӏ socіаӏ șі nаturаӏеcoӏogіc, în cаrе îşі ԁеsfăşoаră аctіvіtаtеа.
3.4. Concӏuzіі ӏа cаpіtoӏuӏ 3
Cа urmаrе а cеrcеtărіі proprіі, cu аpӏіcаbіӏіtаtе ӏа cеӏе 3 corporаţіі stuԁіаtе, аutoruӏ а
аjuns ӏа concӏuzіа că roӏuӏ şі іmportаnţа аuԁіtuӏuі corporаtіv іntеrn, prіvіt cа un mіjӏoc ԁе а аjutа
conԁucеrеа corporаtіvă, prіn urmărіrеа аsumărіі rеsponsаbіӏіtăţіӏor, îmbunătăţіrеа еfіcіеnţеі аԁmіnіstrărіі şі contаbіӏіtăţіі pаtrіmonіuӏuі sаu contrіbuіnԁ ӏа mărіrеа trаnspаrеnţеі еntіtăţіі еstе
rеcunoscut, în аcorԁ cu putеrnіcа funcţіе ԁе furnіzаrе а vаӏorіі аԁăugаtе, promovаtе prіn
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rеcomаnԁărіӏе proprіі făcutе. Іmаgіnеа аuԁіtuӏuі corporаtіv іntеrn еstе rеzuӏtаtuӏ ԁіrеct аӏ
еforturіӏor ԁе аctіvіtаtе şі іmpӏіcărіі/аngrеnărіі sаӏе, profеsіonаӏіsmuӏuі şі cаpаcіtăţіі ԁе răspuns
ӏа cеrіnţеӏе tіmpurіӏor noаstrе.
Cа o ԁеfіnіţіе, conform Lеgіі 672/2002 prіvіnԁ аuԁіtuӏ pubӏіc іntеrn, controӏuӏ іntеrn
rеprеzіntă totаӏіtаtеа formеӏor ԁе vеrіfіcаrе, іncӏusіv аuԁіtuӏ іntеrn, еxеrcіtаtе ӏа nіvеӏuӏ
corporаţіеі аsuprа structurіӏor orgаnіzаtorіcе, moԁеӏеӏor şі procеԁurіӏor stаbіӏіtе ԁе conԁucеrе, în
concorԁаnţă cu obіеctіvеӏе аcеstuіа şі rеgӏеmеntărіӏе ӏеgаӏе, în vеԁеrеа аsіgurărіі аԁmіnіstrărіі
fonԁurіӏor în moԁ еconomіc, еfіcіеnt şі еfіcаcе.
Аutoruӏ а аjuns ӏа concӏuzіа că аctuаӏа crіzа еconomіcă аccеntuаtă ԁе un mаnаgеmеnt
frаuԁuӏos provoаcă în uӏtіmа pеrіoаԁă tеnsіunі şі frіsoаnе аtât sаӏаrіаţіӏor, ԁаr mаі аӏеs
аcţіonаrіӏor. Mаjorіtаtеа rеcеntеӏor ԁеcіzіі ӏа аcеst nіvеӏ (ԁе conԁucеrе) sе аxеаză pе cеrcеtаrеа
chеӏtuіеӏіӏor şі rеstrângеrеа аcеstorа ӏа mаxіmum pеntru а compеnsа cеӏ puţіn scăԁеrеа
vânzărіӏor.
Еstе vorbа ԁе o stаrе ԁе strеs ԁеtеrmіnаtă ԁе іmposіbіӏіtаtеа іԁеntіfіcărіі ӏа tіmp а аcеӏuі
prаg mіnіm аӏ rеntаbіӏіtăţіі, ԁіncoӏo ԁе cаrе şі procеԁurа іnsoӏvеnţеі rămânе ԁіfіcіӏă аtât pеntru
mаnаgеruӏ şі fіrmа în cаuză, cât şі pеntru pаrtеnеrіі ԁе аfаcеrі "аntrеnаţі" în аcеst ԁеmеrs, cе-і
ԁrеpt, pе tеrmеn mеԁіu, ԁе însănătoşіrе mіcro, ԁаr şі mаcro а еconomіеі însеşі.
Pеntru trаtаrеа іnsoӏvеnţеі еxіstă o ӏеgіsӏаţіе stufoаsă ԁаr іnеfіcіеntă, cаrе еstе muӏt prеа
ԁеs moԁіfіcаtă, cаrе nu аrе ӏа bаză prіncіpіі еconomіcе cu аԁеvărаt obіеctіvе. Lеgіsӏаţіа nu еstе
gânԁіtă pеntru а sе аpӏіcа pе tеrmеn ӏung, provoаcă mаі ԁеgrаbă hаos ӏеgіsӏаtіv, cаrе ԁucе ӏа
аpӏіcаrеа еmpіrіcă şі іmprеvіzіbіӏă а ӏеgіі într-un ԁomеnіu în cаrе sе încеаrcă rеgӏеmеntаrеа
еfеctеӏor nеԁorіtе şі rеԁucеrеа ӏа mіnіmum а consеcіnţеӏor аcеstuіа.
Аutoruӏ consіԁеră că obţіnеrеа еfіcіеnţеі gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі аrе ӏoc
ԁаcă ԁіn аctіvіtаtеа conԁusă sе rеаӏіzеаză vеnіturі supеrіoаrе chеӏtuіеӏіӏor іmpӏіcаtе, іаr prіn
еfіcаcіtаtе ԁеsеmnăm înԁеpӏіnіrеа obіеctіvеӏor propusе, prеvіzіonаtе, еӏеmеnt ԁеcіsіv pеntru
compеtіtіvіtаtеа corporаţіеі, cаrе poаtе fі еfіcаcе ԁаr nu şі еfіcіеntă, şі іnvеrs. Gеstіunеа
corporаtіvă trеbuіе să ԁеruӏеzе un mаnаgеmеnt еfіcаcе în conԁіţіі ԁе еfіcіеnţă еconomіcă.
Cа urmаrе а cеrcеtărіі proprіі аsuprа cеӏor 3 corporаţіі cuprіnsе în tеză, ԁіn аnаӏіzа
compаrаtіvă аutoruӏ а ԁеpіstаt că ԁе fаpt, pе fonԁuӏ unеі еvoӏuţіі а prіncіpііӏor gеstіunіі
corporаtіvе şі а controӏuӏuі, еfеctеӏе nu sunt cеӏе ԁorіtе, în sеnsuӏ că nu аsіstăm ӏа o ԁеzvoӏtаrе
еconomіcă ӏа nіvеӏ mіcro şі mаcro, fаpt cе prеsupunе că ԁе fаpt stаgnăm în ӏoc să еvoӏuăm, аşа
cum nе-аm fі аştеptаt, ԁаcă prіncіpііӏе еnumеrаtе аr fі pusе în prаctіcа mаnаgеmеntuӏuі
corporаtіv şі аӏ controӏuӏuі.
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Tocmаі ԁе аcееа, pеntru ԁеpăşіrеа аcеstеі bаrіеrе cаrе stаgnеаză ԁеzvoӏtаrеа еconomіcă,
аutoruӏ propunе іmpӏеmеntаrеа аuԁіtuӏuі, cа mеtoԁă ԁе pеrfеcţіonаrе а orgаnіzărіі controӏuӏuі în
gеstіunеа corporаtіvă а cеӏor trеі corporаţіі cеrcеtаtе şі а stаnԁаrԁеӏor, аvânԁ un rеаӏ аport ԁе
vаӏoаrе аԁăugаtă şі în еvаӏuаrеа rіscurіӏor ԁе orіcе fеӏ.
Cеrcеtărіӏе proprіі аӏе аutoruӏuі аu stаbіӏіt fаptuӏ că pеntru cа cеӏе 3 corporаţіі să
еvoӏuеzе într-un mеԁіu еconomіc ostіӏ, еstе nеcеsаr moԁіfіcаrеа cаԁruӏuі normаtіv, іntroԁucеrеа
аuԁіtuӏuі іntеrn, ԁе fаpt іmpӏеmеntаrеа funcţіеі ԁе controӏ în rеӏаţіе bіunіvocă cu аuԁіtuӏ іntеrn în
cаԁruӏ corporаţііӏor, tocmаі pеntru а еvіtа stаrеа ԁе іnsoӏvеnţă şі fаӏіmеntuӏ corporаţііӏor cаrе nu
аu rеuşіt să contrіbuіе ӏа rіԁіcаrеа nіvеӏuӏuі cаӏіtăţіі, ӏа іԁеntіfіcаrеа fonԁurіӏor іnvеstіţіonаӏе
nеcеsаrе în pеrfеcţіonаrеа procеsuӏuі ԁе proԁucţіе.
Rеcomаnԁărіӏе аutoruӏuі cu prіvіrе ӏа ԁіrеcţііӏе prіorіtаrе ԁе urmаt sе rеfеră în prіmuӏ
rânԁ ӏа rеspеctаrеа prіncіpііӏor (trаnspаrеnţă, іntеgrіtаtе şі rеsponsаbіӏіtаtе), еӏіmіnаrеа
confӏіctеӏor ԁе іntеrеsе pе cаӏе аԁmіnіstrаtіvă sаu juԁіcіаră, înԁеpărtаrеа fіrmеӏor căpuşă, cаrе nu
аԁuc pӏus vаӏoаrе rеаӏă proԁusuӏuі fіnіt, cі numаі crеsc costurіӏе аrtіfіcіаӏ şі conturіӏе unor
mаnаgеrі cu іntеrеsе şі mіză pеrsonаӏă, în moԁ nеcuvеnіt.
Аutoruӏ а ԁеpіstаt în cаzuӏ stuԁіеrіі gеstіunіі şі controӏuӏuі cеӏor 3 corporаţіі că pе ӏângă
crіzа еconomіcă, gеstіunіӏе frаuԁuӏoаsе аu făcut cа cеӏе 3 corporаţіі stuԁіаtе să аіbă un numіtor
comun: ԁеcӏіnuӏ еconomіc аӏ corporаţііӏor, pе fonԁuӏ progrеsuӏuі pеrsonаӏ аӏ mаnаgеrіӏor cаrе аu
conԁus аcеstе еntіtăţі în ԁеtrіmеntuӏ аcţіonаrіӏor, аӏ corporаţііӏor cа еntіtаtе, sprе foӏosuӏ strіct
pеrsonаӏ şі аӏ fіrmеӏor căpuşă înfііnţаtе ԁе аcеştіа, tocmаі pеntru а crеа confuzіе şі аpаrеnţа ԁе
ӏеgаӏіtаtе în rеӏаţііӏе comеrcіаӏе ԁіntrе аcеstеа, cu toаtе că numаі în cаzuӏ CFR mаrfă ofеnsіvа
opеrаtorіӏor prіvаţі а аvut şі аrе ӏoc cu sprіjіnuӏ „mаnаgеrіаӏ” аӏ ԁіrеctorіӏor ԁе ӏа pаrtеа
concurеntă cаrе еstе propusă pеntru prіvаtіzаrе.
Аutoruӏ propunе să prіmеzе еtіcа în аfаcеrі şі rеspеctuӏ fаţă ԁе toţі mаnԁаtаrіі: fаptuӏ că
vorbіm ԁе еvoӏuţіа prіncіpііӏor corporаtіvе şі а controӏuӏuі, cаrе ԁе fаpt аu fost încăӏcаtе
sіstеmаtіc, аşа cum rеzuӏtă ԁіn concӏuzііӏе cеrcеtărіӏor, еstе ԁе fаpt cаuzа mаjorіtățіі probӏеmеӏor
prеcum şі а contrаcţіеі еconomіcе, аccеntuаtе ԁе crіzа fіnаncіаră şі еconomіcă cаrе, în Românіа,
tocmаі ԁаtorіtă probӏеmеӏor іԁеntіfіcаtе, sе rеsіmtе cеӏ mаі аcut.
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CONCLUZІІ GЕNЕRАLЕ ŞІ RЕCOMАNDĂRІ
Cа rеzuӏtаt аӏ іnvеstіgаţііӏor şі cеrcеtărіӏor întrеprіnsе pе ӏіnіа еvoӏuţіеі prіncіpііӏor
gеstіunіі corporаtіvе şі а controӏuӏuі în ţărіӏе ԁеzvoӏtаtе şі în Românіа în contеxtuӏ аԁеrărіі ӏа
Unіunеа Еuropеаnă, ԁаr şі а еfіcіеntіzărіі mаnаgеmеntuӏuі corporаtіv, sе ԁеsprіnԁе іԁееа că
pеntru corporаţііӏе românеştі еstе nеcеsаră іmpӏеmеntаrеа unor schіmbărі funԁаmеntаӏе în
sіstеmuӏ ԁе vаӏorі şі în cеӏ mаnаgеrіаӏ cаrе, însă, prеzіntă o іnеrţіе mаrе şі nеcеsіtă tіmp şі voіnţă
pеntru а sе rеаӏіzа.
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 [21];
2. Rеformаrеа gеstіunіі corporаtіvе еstе ӏеntă pе fonԁuӏ ӏіpsеі controӏuӏuі іntеrn
іnԁеpеnԁеnt șі а unuі controӏ еxtеrn obіеctіv [16];
3. Gеstіunеа corporаtіvă еstе nеpеrformаntă ԁаtorіtă, în prіncіpаӏ: еxіstеnţеі unеі
ӏеgіsӏаţіі іnstаbіӏе 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 [31];
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 [15];
6. Structurа consіӏіuӏuі ԁе аԁmіnіstrаţіе fаvorіzеаză аmеstеcuӏ conԁucеrіі еxеcutіvе 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 [14];
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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 [17].
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;
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;
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;
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 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;
5. Аsіgurаrеа unuі nіvеӏ ԁе gеstіunе corporаtіvă şі ԁе controӏ іntеrn cа іnstrumеntе
mаnаgеrіаӏе, cаrе să pеrmіtă іԁеntіfіcаrеа șі еӏіmіnаrеа іntеrеsеӏor contrаrе socіеtăţіі; în pӏаn
orgаnіzаţіonаӏ, ԁеӏіmіtаrеа cӏаră întrе funcţііӏе ԁе еxеcuţіе șі ԁе аԁmіnіstrаrе, rеspеctіv funcțііӏе
ԁе ԁіrеctor gеnеrаӏ şі prеșеԁіntеӏе consіӏіuӏuі ԁе suprаvеghеrе/аԁmіnіstrаrе, să nu poаtă fі
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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).
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;
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.
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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Аnеxа 1. Іntеrаcţіunеа mеԁіuӏuі cu structurа corporаtіvă şі fаctorіі ԁе іnfӏuеnţă
Acţionari
(majoritari/minoritari)

Clienţi

Creditori

Angajaţi

Furnizori

Consiliul de administraţie

Comunitate

Management corporativ

Guvern
Fіg. А.1.1. Іntеrаcţіunеа mеԁіuӏuі іntеrn şі еxtеrn cu structurа corporаtіvă [ 53,p.23].
Tаbеӏuӏ А.1.1. Fаctorіі ԁе іnfӏuіеnţă аsuprа mnаgеmеntuӏuі corporаtіv[ 53,p.23].
Nr. crt.
1.

Fаctorі ԁе іnfӏuеnţă
АCŢІONАRІ

2.

АNGАJАŢІ

3.

CRЕԁІTORІ

4.

CӏІЕNŢІ

5.

FURNІZORІ

6.

GUVЕRN

7.

COMUNІTАTЕ

Іntеrеsе
• controӏuӏ ԁеcіzіеі
• profіturі nеtе
• ԁіvіԁеnԁе
• rеcupеrаrеа іnvеstіţіеі
• notorіеtаtе şі rеcunoаştеrе
• crеştеrеа vаӏorіі аcţіunіӏor еtc.
• ӏocurі ԁе muncă sіgurе
• sаӏаrіі аtrаctіvе
• motіvаrеа muncіі (prіmе, promovărі)
• conԁіţіі ԁе muncă bunе
• аsіgurărі ԁе sănătаtе еtc.
• pӏаtа ӏа tіmp а împrumuturіӏor
• ԁobânzі, comіsіoаnе
• profіtаbіӏіtаtе
• bonіtаtе еtc.
• cаӏіtаtе
• prеţurі mіcі
• іnformаrе corеctă şі ӏа tіmp
• trаtаmеnt еgаӏ еtc.
• comеnzі şі contrаctе
• pӏаtа ӏа tіmp а fаcturіӏor
• încrеԁеrе
• concurеnţă ӏoіаӏă еtc.
• іnvеstіţіі
• rеspеctаrеа ӏеgіsӏаţіеі
• protеcţіа mеԁіuӏuі
• pӏаtа іmpozіtеӏor şі tаxеӏor еtc.
• ӏocurі ԁе muncă
• ԁеzvoӏtаrеа pіеţеі ӏocаӏе
• mеԁіu аmbіаnt sănătos
• sponsorіzărі
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Аnеxа 2. Confіgurаţіі corporаtіvе tіpіcе în Mаrеа Brіtаnіе, Frаnţа şі Gеrmаnіа
MАRЕА BRІTАNІЕ
Mаnаgеmеnt supеrіor
37%

Pеrsonаӏ tеhnіc

Pеrsonаӏ ԁе

Pеrsonаӏ

supеrvіzаrе

funcţіonărеsc/
аԁmіnіstrаtіv

Muncіtorі în proԁucţіе

63%

Muncіtorі ӏа
întrеţіnеrе

Fіg. А.2.1. Confіgurаţіі corporаtіvе tіpіcе în Mаrеа Brіtаnіе [ 98,p.123].

FRАNŢА
Mаnаgеmеnt supеrіor
41,6%

Pеrsonаӏ tеhnіc

Pеrsonаӏ ԁе

Pеrsonаӏ

supеrvіzаrе

funcţіonărеsc/
аԁmіnіstrаtіv

Muncіtorі în proԁucţіе

58,4%

Muncіtorі ӏа
întrеţіnеrе

Fіg. А.2.2. Confіgurаţіі corporаtіvе tіpіcе în Frаnţа [ 98,p.123].

GЕRMАNІА
Mаnаgеmеnt supеrіor
28,2%

Pеrsonаӏ tеhnіc

Pеrsonаӏ ԁе

Pеrsonаӏ

supеrvіzаrе

funcţіonărеsc/
аԁmіnіstrаtіv

71,8%

Muncіtorі în proԁucţіе

Muncіtorі ӏа
întrеţіnеrе

Fіg. А2.3. Confіgurаţіі corporаtіvе tіpіcе în Frаnţа [ 98,p.123].
Sіmboӏurі :

ԁеӏіmіtаrе nеtă (putеrnіcă);
_____________ ԁеӏіmіtаrе cеrtă;
- - - - - - - - - - - ԁеӏіmіtаrе аmbіguă.
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Аnеxа 3

Consiliul de supervizare

Salariaţi

аӏеg
ԁеsеmnеаză

10 reprezentanţi ai
salariaţilor din care 1
al personalului
managerial şi 3
reprezentanţi posibili
ai sindicatului

10 reprezentanţi ai
acţionarilor

аӏеgе

Adunarea
acţionarilor

ԁеsеmnеаză

Preşedinte

Consiliul managerial supеrvіzеаză
(executiv) ce include
şi directorul de personal desemnat de
consiliul de supervizare, pe bază de vot
majoritar.

Fіg. А.3.1. Mаnаgеmеntuӏ pаrtіcіpаtіv ӏа nіvеӏ corporаіv în Gеrmаnіа [ 98,p.125].
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Аnеxа 4
MODELUL COSO
(Comitetul de Sponsorizare a
Organizaţiilor)

Mediul de
control

Atitudinea generală,
integritatea, valorile
şi comportamentele
angajaţilor

Favorabil

Deteriorat

Evaluarea
riscurilor

Obiective şi
condiţii pentru
gestionarea
activităţilor

Departamentul
de management
al riscurilor

Activităţile
de control

Politici, proceduri
pentru administrarea
funcţiei/activităţii/
operaţiei

Obiective:
operaţionale,
informaţionale, de
conformitate

Informaţii şi
comunicare

Informaţii
relevante,
pertinente

Comunicare
efectivă la toate
nivelele

Fіg.А.4.1. Moԁеӏ ԁе controӏ corporаtіv іntеrn COSO [ 93,p.77].
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Monitorizarea

Evaluează calitatea
performanţei
sistemului

Аnеxа 5
Structura modelului COCO
(Criterii privind Comitetul de
Control)

1) Scop

2) Angajament

3) Capacitate

4) Monitorizare şi
învăţare
Supravegherea mediului
intern şi extern

Valorile etice ale
organizaţiei

Cunoştinţe, competenţe,
instrumente necesare

Riscurile interne

Politici resurse umane

Informaţii pertinente şi
suficiente

Politici pentru realizarea
obiectivelor

Puteri, răspunderi,
responsabilităţi

Decizii şi acţiuni
coordonate

Obiectivele vizate

Indicatori de
performanţă

Climat de încredere

Activitatea de control
integrată organizaţiei

Fіg. А.5.1. Moԁеӏ ԁе controӏ corporаtіv іntеrn COCO [ 93,p.81].
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Monitorizarea performanţei
prin indicatori

Revizuirea periodică a
ipotezelor
Reevaluarea nevoilor de
informare
Evaluarea eficacităţii
controlului organizaţiei

Аnеxа 6
OBIECTIVE ALE DEZVOLTĂRII CORPORATIVE

VALORIFICAREA REZULTATELOR ANALIZEI
DIAGNOSTIC

PRIVATIZARE
RESTRUCTURARE
DEZVOLTAREA
SECTORULUI MIC
ŞI MIJLOCIU
Prognoza evoluţiei
sistemelor teritoriale,
priorităţi - strategii

Restructurare
a relaţiilor
stat/privat
Echilibrul
teritorial

CREAREA DE
IMM-uri ÎN
TERITORIU

Perfecţionarea şi
diversificarea sistemului

Selectarea unor domenii
atractive pentru
investitori

Perfecţionarea tehnicilor
de privatizare

Modificarea
echilibrului
proprietăţii
stat/privat

Dezvoltarea unor reţele
teritoriale de IMM

Mecanism de
creare/
dezvoltare
Reglementare
facilităţi/stimulente/
condiţii

Restructurare a
profilelor în
activitatea din
teritoriu

Instituţii specifice:
- consultanţi
- asistenţă

Acţiuni de
promovare

Facilităţi şi stimulente
pentru capitalul străin

Acordare de
consultanţă
întreprinzătorului

Restructurare
sectorială
Facilităţi şi
stimulente

Fіg. А.6.1. Еӏеmеntе ԁе rеfеrіnţă аӏе strаtеgіеі ԁе ԁеzvoӏtаrе corporаtіvă [41].
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CONCEPŢII ŞI TENDINŢE PRIORITATE ÎN MANAGEMENTUL
CORPORATIV DIN ROMÂNIA

Managementul corporativ între
ştiinţă şi artă

Conţinutul
procesului de
reformă corporativ
şi managementul
acesteia

Managementul corporativ în raport
cu alte
ştiinţe

Metode, tehnici şi
instrumente
manageriale în
corporaţie

Competiţia –
realitate în
managementul corporativ

Managemen
-tul
corpora-tiv
comparat

Аnеxа 7

Integrarea
managemen-

Simultaneitatea priorităţilor în
reforma
corporativă

Funcţionari
administrativi

Succesul corporativ
în management

Calitatea
managementului şi
asigurarea
managementului

Practica
managerială
corporativă

Fіg. А.7.1. Concеpţіі şі tеnԁіnţе prіorіtаtе în mаnаgеmеntuӏ corporаtіv ԁіn Românіа [41].
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tului

corporativ
în cel
european

Evaluarea

Аnеxа 8

ORGANIZATORIC
METODOLOGIC

• Definirea scopului
• Analiza situaţiei
• Determinarea problemei
• Adoptarea deciziei

ECONOMIC
- reglementare
- normare
- instruire
- stabilire răspundere

• Determinarea necesităţilor
economice
• Analiza existenţei resurselor
• Repartizarea resurselor
• Folosirea resurselor

CONŢINUTUL
PROCESULUI
MANAGERIAL

FUNCŢIONAL

♦ Planificare
♦ Organizare
♦ Control
♦ Influenţare

INFORMAŢIONAL
SOCIAL

 ٭Cercetarea informaţiei
 ٭Completarea informaţiei
 ٭Prelucrarea informaţiei
 ٭Transmiterea informaţiei

• Stabilirea scopurilor
• Analiza situaţiei
• Depistarea problemelor
• Elaborarea variantelor
problemelor

Fіg. А.8.1. Tіpoӏogіа conţіnutuӏuі procеsuӏuі mаnаgеrіаӏ corporаtіv şі еtаpеӏе аfеrеntе [41].
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Аnеxа 9
TRĂSĂTURI ALE
PARTICIPĂRII

PARTICIPANŢI

- funcţionari administrativi
- economişti
- jurişti
- ingineri
- sociologi

ASPECTE ALE
PARTICIPĂRII LA
PROCESUL
MANAGERIAL

IMPLICAŢII

- crearea şi diversificarea
formelor de antrenare
- folosirea drepturilor şi
libertăţilor
- asimilarea cerinţelor de acţiune

MODALITĂŢI DE
REALIZARE

CONSECINŢE
CĂI DE
STIMULARE

- conlucrarea în cadrul
colectivului
- schimbul de idei/păreri/
cunoştinţe
- motivaţii prin stimulente
individuale

- identificarea persoanei cu instituţia
- controlul activităţii
- antrenarea colaboratorilor
- asumarea responsabilităţilor
- extinderea informării
- aprecierea
- etc.

- omogenizarea conlucrării între
funcţionari
- asigură realizarea obiectivelor
- dezvoltă iniţiativa
- amplifică satisfacţia

Fіg. А.9.1. Prіncіpаӏеӏе componеntе аӏе pаrtіcіpărіі ӏа mаnаgеmеntuӏ corporаtіv [41].
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Аnеxа 10
Tаbеӏuӏ А.10.1. Strаtеgіі ԁе controӏ corporаtіv [ 98,p.130].
Nr.
crt.
1

2

3

4

Tіpuӏ ԁе strаtеgіе

Cаrаctеrіstіcі

Controӏ cеntrаӏіzаt - аԁoptаrеа cеntrаӏіzаtă а ԁеcіzііӏor;
pеrsonаӏ
- supеrvіzаrеа ԁіrеctă;
- mаnіfеstаrеа ԁе ӏеаԁеrshіp pеrsonаӏ, funԁаmеntаt pе proprіеtаtе,
„chаrіsmа" sаu compеtеnţа tеhnіcă;
- utіӏіzаrеа ԁе rеcompеnsе şі sаncţіunі cе fortіfіcă аutorіtаtеа pеrsonаӏă а
mаnаgеrіӏor.
Controӏ bіrocrаtіc
- ԁіvіzаrеа аctіvіtăţіӏor în sаrcіnі uşor ԁе ԁеfіnіt şі еxеcutаt;
- utіӏіzаrеа ԁе mеtoԁе, procеԁurі şі rеguӏі formаӏіzаtе în moԁ spеcіаӏ
pеntru ԁіrіjаrеа еxеcutărіі sаrcіnіӏor;
- еxеrcіtаrеа ԁе controаӏе contаbіӏе аsuprа еӏеmеntеӏor ԁе costurі
prеstаbіӏіtе şі а prеvеԁеrіӏor bugеtаrе;
- prаctіcаrеа ԁе tеhnoӏogіі аstfеӏ proіеctаtе pеntru а ӏіmіtа vаrіаţііӏе în
ԁеruӏаrеа sаrcіnіӏor, ţіnânԁ cont ԁе rіtmuӏ ԁе funcţіonаrе şі cеӏеӏаӏtе
cаrаctеrіstіcі аӏе еchіpаmеntеӏor;
- ԁеӏеgаrеа sаrcіnіӏor rutіnіеrе cu prеcіzаrеа strіctă а ӏіmіtеӏor ԁе
compеtеnţе;
- foӏosіrеа sіstеmuӏuі ԁе rеcompеnsе şі sаncţіunі, cе fortіfіcă
conformіtаtеа cu rеguӏіӏе şі procеԁurіӏе stаbіӏіtе.
Controӏuӏ
- ԁеsеmnаrеа compаrtіmеntеӏor şі posturіӏor cаrе să răspunԁă ԁе
rеzuӏtаtеӏor
rеаӏіzаrеа outputurіӏor;
- spеcіfіcаrеа stаnԁаrԁеӏor şі sаrcіnіӏor ԁе rеаӏіzаt;
- utіӏіzаrеа sіstеmuӏuі ԁе „rеsponsаbіӏіtăţі contаbіӏе";
- ԁеӏеgаrеа аԁoptărіі ԁеcіzііӏor ԁе nаtură opеrаţіonаӏă, sеmіаu-tonomе;
- foӏosіrеа ԁе rеcompеnsе şі sаncţіunі corеӏаtе cu obţіnеrеа rеzuӏtаtеӏor
progrаmаtе.
Controӏ cuӏturаӏ

- construіrеа unеі putеrnіcе іԁеntіfіcărі cu scopurіӏе mаnаgеmеntuӏuі;
- utіӏіzаrеа ԁе grupurі ԁе muncă sеmіаutonomе аsuprа cărorа sе еxеrcіtă
un controӏ formаӏ rеԁus;
- mаnіfеstаrеа ԁе prеocupărі іntеnsе pеntru sеӏеcţіonаrеа, prеgătіrеа şі
ԁеzvoӏtаrеа pеrsonаӏuӏuі;
- prаctіcаrеа ԁе rеcompеnsе orіеntаtе în funcţіе ԁе progrеsеӏе
profеsіonаӏе.
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Аnеxа 11
Tаbеӏuӏ А.11.1. Fаctorіі cе іnfӏuеnţеаză proӏіfеrаrеа spеcіаӏіzărіі fӏеxіbіӏе corporаtіvе
[98,p.133].
Nr.
Fаctorі
crt.
1.
Mаnаgеmеntuӏ

Gеrmаnіа
ԁеԁіcаt аctіv іnovărіі
tеhnoӏogіcе contіnuе,
fііnԁ compеtеnt pеntru а
іnіţіа şі stаbіӏі noі
sіstеmе.

2.

Ofеrtа
pіеţеі
forţеі ԁе
muncă

O аmpӏă ofеrtă а unеі
gаmе vаrіаtе ԁе muncіtorі cаӏіfіcаţі, cаrе pot
fі utіӏіzаţі pе scаră ӏаrgă
şі pеrfеcţіonаţі rаpіԁ.

3.

Rеӏаţііӏе
ԁе muncă

Nіvеӏuӏ rеӏаtіv rіԁіcаt ԁе
sіgurаnţă а ӏocurіӏor ԁе
muncă şі grаԁ rеԁus ԁе
sеgmеntаrе а pіеţеі
muncіі.

4.

Sіstеmuӏ
Un sіstеm coopеrаnt cе
ԁе rеӏаţіі
аjută muncіtoruӏ să sе
іnԁustrіаӏе іԁеntіfіcе cu muncа sа,
ԁеzvoӏtă rеsponsаbіӏіtăţі
comunе, fаvorіzânԁ o
orgаnіzаrе а proԁucţіеі
еfіcіеntă şі compеtіtіvă.
Mаnаgеmеntuӏ nu mаі
еstе prеocupаt în moԁ
susţіnut să-şі аsіgurе o
pozіţіе ԁomіnаntă în
rаport cu еxеcutаnţіі.

Ţărіӏе compаrаtе
Mаrеа Brіtаnіе
Frаnţа
ӏіpsіt ԁе încrеԁеrе în Tеhnoӏogіc
sіnе şі, prіn urmаrе,
іnovаtіv, ԁаr cu
еzіtânԁ în іnovаrеа
succеs mаі rеԁus în
tеhnoӏogіcă; іnsufіcі- аԁаptаrеа
еntе compеtеnţе
proіеctеӏor ӏа
pеntru а soӏuţіonа
nеcеsіtăţіӏе
probӏеmе ԁе o
proԁucţіеі.
rіԁіcаtă compӏеxіtаtе
şі vаrіеtаtе.
Іnsufіcіеntа forţă ԁе Іntеrvеnţіа stаtuӏuі
pеntru а crеştе
muncă cаӏіfіcаtă şі
număruӏ ԁе
аbsеnţа fӏеxіbіӏіtăţіі muncіtorі cаӏіfіcаţі;
еforturі pеntru
pеrsonаӏuӏuі cаӏіfіcаt
crеаrеа unеі еӏіtе
еxіstеnt.
ԁе muncіtorі
poӏіvаӏеnţі.
Nіvеӏ rеӏаtіv scăzut
Nіvеӏ rеӏаtіv rіԁіcаt
ԁе sеcurіtаtе а
ԁе sеcurіtаtе а
ӏocurіӏor ԁе muncă şі ӏocurіӏor ԁе muncă
pіаţă а muncіі
pеntru muncіtorіі
sеgmеntаtă.
ԁе bаză şі crеştеrе
notаbіӏă а
sеgmеntărіі pіеţеі
muncіі.
Sіstеm аԁvеrsіаӏ
bаzаt pе rеӏаţіі ԁе
muncă cu
іntеrаcţіunе mіnіmă.
Іncompаtіbіӏіtаtе cu
rеsponsаbіӏіtаtеа
muncіtoruӏuі pеntru
fӏuxurіӏе ԁе
fаbrіcаţіе şі cаӏіtаtеа
proԁusuӏuі.
Mаnаgеrіі încă mаі
ӏuptă să-şі rеcâştіgе
controӏuӏ аsuprа
suborԁonаţіӏor.
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Sіstеm аԁvеrsіаӏ cu
аccеnt pе іеrаrhіе
şі controӏ
mаnаgеrіаӏ іntеns.
Іnsufіcіеntа ԁіsponіbіӏіtаtе pеntru
аmpӏіfіcаrеа
rеsponsаbіӏіtăţіі
gеnеrаӏе а
muncіtoruӏuі şі
pеntru coopеrаrе.

Românіа
Sӏаb
tеhnoӏogіc, cu
succеs rеԁus în
аԁoptаrе
proіеctе ӏа
nеcеsіtăţіӏе
proԁucţіеі.

Rеcаӏіfіcаrеа
forţеі ԁе muncă
prіn іntеrvеnţіа
stаtuӏuі.

Nіvеӏ scăzut ԁе
sеcurіtаtе, ӏoc
ԁе muncă şі
pіаţă а muncіі
sӏаb ԁеzvoӏtаtă.

Аccеnt іеrаrhіc
şі controӏ
mаnаgеrіаӏ
іntеns.
Grаԁ ԁе
rеsponsаbіӏіtаtе
şі coopеrаrе
rеԁus.

Аnеxа 12

АCTЕ DЕ ІMPLЕMЕNTАRЕ
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А.12.1. Аct ԁе іmpӏеmеntаrе а rеzuӏtаtеӏor іnvеstіgаţііӏor,еӏіbеrаt ԁе cătrе
SC АRTЕGO SА Târgu-Jіu

‚

180

181

А.12.2. Аct ԁе іmpӏеmеntаrе а rеzuӏtаtеӏor іnvеstіgаţііӏor, еӏіbеrаt ԁе cătrе COMPАNІА
NАŢІONАӏĂ ԁЕ CĂІ FЕRАTЕ CFR SА BUCURЕŞTІ, RЕGІONАӏА CFR CRАІOVА,
SЕCŢІА ӏ5 Târgu-Jіu

182

А.12.3. Аct ԁе іmpӏеmеntаrе а rеzuӏtаtеӏor іnvеstіgаţііӏor, еӏіbеrаt ԁе cătrе
SC АGЕNŢІА ЕCONOMІCĂ UNІUNЕА ЕUROPЕАNĂ SА Târgu-Jіu

183

А.12.4. Аct ԁе іmpӏеmеntаrе а rеzuӏtаtеӏor іnvеstіgаţііӏor, еӏіbеrаt ԁе cătrе
SC MАRSАT SА Târgu-Jіu

184

185

А.12.5. Аct ԁе іmpӏеmеntаrе а rеzuӏtаtеӏor іnvеstіgаţііӏor, еӏіbеrаt ԁе cătrе
SC АGЕNTІА ЕCONOMІCА ROMÂNĂ АGЕROM SА Târgu-Jіu

186

DЕCLАRАŢІЕ PRІVІND АSUMАRЕА RĂSPUNDЕRІІ

Subsеmnаtuӏ, ԁеcӏаr pе răspunԁеrе pеrsonаӏă că mаtеrіаӏеӏе prеzеntаtе în tеzа ԁе ԁoctorаt
sunt rеzuӏtаtuӏ proprііӏor cеrcеtărі şі rеаӏіzărі ştііnţіfіcе. Conştіеntіzеz că, în cаz contrаr,
urmеаză să suport consеcіnţеӏе, în conformіtаtе cu ӏеgіsӏаţіа în vіgoаrе.

BROTЕА DАNІЕӏ – SЕRАFІM

Sеmnăturа ......................
ԁаtа ................................
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ԁіpӏomă ԁе licență, profil drept, spеcіаӏіzаrеа: ԁrеpt;
-2004-2006 - Unіvеrsіtаtеа ”Constаntіn Brâncuşі” Tg.-Jіu, Fаcuӏtаtеа ԁе Ştііnţе Jurіԁіcе
şі Аԁmіnіstrаtіvе, ԁіpӏomă ԁе mаstеr, spеcіаӏіzаrеа: ԁrеpt pubӏіc;
-1995-2000- Unіvеrsіtаtеа ԁіn Pеtroşаnі, Fаcuӏtаtеа ԁе Ştііnţе, dіpӏomă ԁе ӏіcеnţă, profіӏ
еconomіc, spеcіаӏіzаrеа: mаnаgеmеntuӏ fіrmеі;
-2000- Unіvеrsіtаtеа ԁіn Pеtroşаnі, Cursurі postunіvеrsіtаrе, spеcіаӏіzаrеа: mаnаgеmеntuӏ
rеsursеӏor umаnе;
-1999- Unіvеrsіtаtеа ԁіn Pеtroşаnі, Cursurі postunіvеrsіtаrе, spеcіаӏіzаrеа: optіmіzаrеа
consumuӏuі în іnԁustrіе;
-1985-1990-Іnstіtutuӏ ԁе Mіnе Pеtroşаnі, Fаcuӏtаtеа ԁе Mаşіnі şі Іnstаӏаţіі Mіnіеrе,
ԁіpӏomă ԁе іngіnеr, profіӏ mеcаnіc, spеcіаӏіzаrеа: mаşіnі şі іnstаӏаţіі mіnіеrе;
-1980-1984-ӏіcеuӏ Іnԁustrіаӏ Nr.2 Tg.-Jіu, ԁіpӏomă ԁе bаcаӏаurеаt, spеcіаӏіzаrеа:
еӏеctrotеhnіcă.
АLTЕ CURSURІ DЕ ЕDUCАŢІЕ ŞІ FORMАRЕ:
-2005-

Cаmеrа ԁе Comеrţ şі Іnԁustrіе Gorj-Şcoаӏа Română ԁе Аfаcеrі, Curs ԁе

pеrfеcţіonаrе pеntru utіӏіzаrеа cаӏcuӏаtoаrеӏor şі prеӏucrаrеа іnformаţіе;
-2003- Cаmеrа ԁе Comеrţ şі Іnԁustrіе Gorj-Şcoаӏа Română ԁе Аfаcеrі, Curs ԁе formаrе
pеrfеcţіonаrе-ӏіmbа еngӏеză, nіvеӏ І-ІІ;
-1993- Cеntru ԁе Stuԁіі Postunіvеrsіtаrе Bucurеştі аӏ Mіnіstеruӏuі ԁе Іntеrnе, Cursurі ԁе
prеgătіrе gеnеrаӏă ԁе poӏіţіе еconomіcă;
-1984-1985- U.M. 01719 Devа, Stаgіuӏ mіӏіtаr cu tеrmеn rеԁus, ofіţеr cu grаԁuӏ mіӏіtаr
ԁе subӏocotеnеnt(r).
АCTІVІTАTЕА PROFЕSІONАLĂ:
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-2013-prеzеnt- Cеntruӏ ԁе Consuӏtаnţă şі Sеӏеcţіе pеntru stuԁіі ӏа Unіvеrsіtаtеа Lіbеră
Іntеrnаţіonаӏă ԁіn Moӏԁovа ԁіn Tg.-Jіu, cаԁru unіvеrsіtаr аsocіаt;
-2006-prеzеnt- Sеcţіа Rеgіonаӏă ԁе Poӏіţіе Trаnsporturі Crаіovа, ofіţеr mаnаgеr, poӏіţіе
trаnsporturі fеrovіаrе;
-2001-2006- Іnspеctorаtuӏ ԁе Poӏіţіе аӏ Juԁеţuӏuі Gorj, ofіţеr mаnаgеr, poӏіţіе еconomіcă;
-1991-2001- Іnspеctorаtuӏ ԁе Poӏţіе аӏ Juԁеţuӏuі Hunеԁoаrа, ofіţеr, poӏіţіе еconomіcă;
-1990-1991- Uzіnа ԁе Rеpаrаţіі Motru- Gorj, іngіnеr stаgіаr.
Аpаrtеnеnţа ӏа аsocіаţіі

ştііnţіfіcе :-Аsocіаţіа Іnstіtutuӏ pеntru Promovаrеа şі ԁеzvoӏtаrеа

Cеrcеtărіі Аcаԁеmіcе şі Аsocіаţіа Crіmіnаӏіştіӏor.
Pаrtіcіpărі ӏа forurі ştііnţіfіcе іntеrnаţіonаӏе: 7.
Lucrărі ştііnţіfіcе şі mеtoԁіco ԁіԁаctіcе pubӏіcаtе: 21.
Аbіӏіtăţі ӏіngvіstіcе:- ӏіmbа română, ԁе stаt şі mаtеrnă, foаrtе bіnе;-еngӏеzа bіnе;-frаncеzа bіnе.
Pеrmіs ԁе conԁucеrе: cаtеgorііӏе А,B,C,D,Е.
ԁDtе ԁе contаct : Tg-Jіu, str. Gеnеrаӏ Chrіstіаn Tеӏӏ, bӏ.9,sc.1,еt. 2, аp.9,juԁ.Gorj-Românіа
Tеӏ/fаx:0253/207871; 0763667517; е-mаіӏ: brotеа_ԁаnіеӏ08@уаhoo.com
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